
Carpaccio compleet  €4,95 per portie 
Carpaccio van rosbief, opgemaakt met truffelmayonaise, rucola, parmezaan en 
pijnboompitjes. In 1 persoonportie.  

Vitello tonnato compleet  €5,50 per portie 
Zachte kalfsfricandeau opgemaakt met huisgemaakte tonijnmayonaise, 
kappertjes en mesclunsla. 

Gebraden kalfsfricandeau  €4,25 per 100 gram 
Rosé gebraden en dun gesneden om zelf vitello tonnato te bereiden. 

Aardappelgratin €1,85 per stuk 
Aardappelschijfjes met room, kaas en eieren, voorgebakken in een mooi 1 
persoons timbaalvormpje. 

Aardappel-truffelgratin €4,25 per stuk 
Aardappelschijfjes met room, kaas en eieren en truffel, voorgebakken in 
ovenschaaltje, ± 325 gram per stuk (± 2 personen) 

Gevulde portobello €2,05 per 100 gram 
Paddestoel gevuld met roomkaas en zongedroogde tomaatjes.  
Circa 150 à 200 gram per stuk. 

in onze winkel vindt u altijd een ruim assortiment 
huisgemaakte soepen, sauzen, rillettes en ragouts

Voor&bijgerechten



Borrelschaal putman €16,95 per schaal ±900 gram 
Een traditionele borrelschaal gevuld met grillworst, kaas-grillworst, leverworst, 
kookworst, Arnhemse metworst, hausmacher en boerenmetworst. 

Italiaans plateau €20,75 per plateau ±450 gram 
Heerlijke selectie luxe vleeswaren opgemaakt op schaal.  
Bestaande uit mortadella, parmaham, spianata romana, huisgemaakte salami, 
coppa di Arnhem en walnotensalami. 

charcuterieplateau €20,75 per plateau ±450 gram 
Variatie van luxe vleeswaren opgemaakt op schaal.  
Bestaande uit serranoham, spijkertjes, pain d’Ardenne, huisgemaakte salami, 
sopressa Veneta en pepersalami. 

Bourgondische snackschaal €25,50 per schaal ±1200 gram 
Warm of koud te eten, gevuld met kippeling, grillworst, smulbuikjes, 
piripirivleugeltjes, snaaiers en cocktailsaté. 

Toastplateau €21,90 per plateau ±1050 gram 
Een heerlijk plateau met huisgemaakte salades en paté. 
Gevuld met filet americain, filet milano, eiersalade, kipkerrysalade, sandwichsalade 
tonijnsalade, pate de la maison. 

Wraptrio €15,95 per schaal 18 stuks 
Een schaal gevuld met 3 verschillende smaken wraphapjes.  
In de smaken: carpaccio van rosbief met truffelmayonaise, parmezaan en 
pijnboompitjes, kipfilet met kruidenroomkaas en pesto en filet americain met oude 
kaas, pijnboompitjes en rucola. 

bij de borrel



rundvlees-eislaatje €3,10 per stuk, 1 persoons bakje 
Opgemaakt slaatje met huisgemaakte rundvleessalade, ei, zuren en dressing 

Rundvleessaladeschotel €21,50 per schaal, ±4-6 personen 
Huisgemaakte rundvleessalade gemaakt van het beste rundvlees met aardappel, 
zilveruitjes, augurkjes, wortel en appel. Gegarneerd met eitjes, tafelzuren en 
dressing. 

Luxe Rundvleessalade €26,95 per schaal, ±3-5 personen 
Huisgemaakte rundvleessalade gemaakt van het beste rundvlees, aardappel, 
zilveruitjes, augurkjes, wortel en appel. Opgemaakt met luxe vleeswaren: 
achterham, rauwe ham, fricandeau en cervelaat. Gegarneerd met eitjes, tafelzuren 
en dressing. 

Saladeschotels 

❖ al onze traiteurproducten worden met zorg voor u klaargemaakt, daarom 
hanteren wij een minimale besteltermijn van 2 dagen 

❖ prijswijzigingen voorbehouden 
❖ rond de feestdagen geldt een aangepast assortiment en zijn enkel                      

de producten uit de feestdagenfolder bestelbaar



Gourmet&fondue 

Al Onze gourmetschotels zijn gluten- en lactosevrij en makkelijk 
stapelbaar in de koelkast. U krijgt 300 gram vlees per persoon 

Gourmetschaal populair  
Kogelbiefstuk, gemarineerde kipfilet, shoarma, gemarineerde biefstukreepjes, 
worstjes en puur porcburgertjes. 
Schaal 2 personen €16,50 
Schaal 3 personen €24,75 
Schaal 4 personen €33,00 

Gourmetschaal luxe 
Haasbiefstuk, kalfsoester, gemarineerde varkenshaas, gemarineerde kipfilet, 
gemarineerde biefstukreepjes en worstjes. 
Schaal 2 personen €23,90 
Schaal 3 personen €35,85 
Schaal 4 personen €47,80 

Gourmetschaal mediterraan 
Zonder varkensvlees 
Lamsmerguez, haasbiefstuk, kalfsoester, kipfilet in Griekse marinade, kipfilet in 
knoflook-citroen en biefstukreepjes 
Schaal 2 personen €24,50 
Schaal 3 personen €36,75 
Schaal 4 personen €49,00 

Gourmetschaal wild en gevogelte 
(Seizoensafhankelijk) 
Hertenbiefstuk, wildzwijnsfilet, en eendenborstfilet allen naturel. 
Schaal 2 personen €35,00 
Schaal 3 personen €52,50 
Schaal 4 personen €70,00 

Fondueschaal luxe 
Kogelbiefstuk, kalfsoester, varkenshaas, kipfilet, naturel gehaktballetjes en 
Italiaanse gehaktballetjes. 
Schaal 2 personen €23,90 
Schaal 3 personen €35,85 
Schaal 4 personen €47,80 



Stamppotbuffet  
€16,25 per persoon, vanaf 15 personen te bestellen 

Stel zelf uw warme buffet samen, afhankelijk van het aantal 
personen 
15 tot 20 personen: u kiest 2 stamppotten en 2 vleesgerechten 
20 tot 30 personen: u kiest 3 stamppotten en 3 vleesgerechten  
30 of meer personen: u kiest 4 stamppotten en 4 vleesgerechten  
Stamppotten: boerenkoolstamppot met spekjes, zuurkoolstamppot met 
spekjes, hutspot met klapstuk, andijviestamppot met spekjes (evt. ook vegetarisch 
mogelijk) en/of rodekool stamppot met kaneelappeltjes (vega)  
Vleesgerechten: hachee: runderstoof met ui en traditionele hacheekruiden, 
limburgs stoofvlees: runderstoof met bruin bier en appelstroop, gebraden 
speklapjes, gebraden gehaktballen, gebraden verse worst en/of Gelderse 
kampioensrookworst  
Inclusief: jus, tafelzuren, mosterd en mayonaise 

Het stamppotbuffet wordt warm bezorgd in chafing dishes met branders.  
U krijgt er porseleinen borden en rvs bestek bij (in bruikleen) , en deze mogen vuil 
retour, want wij doen de afwas! 

Het festivalbuffet 
€29,50 per persoon, vanaf 40 personen te bestellen 

Bijgerechten 
❖ stokbrood met kruidenboter 
❖ huisgemaakte rundvleessalade 
❖ aardappelsalade  
❖ pasta-pesto salade met paprika en tomaat 
❖ coleslaw met spitskool, appel en mandarijn 
Sauzen 
❖ huisgemaakte knoflooksaus  
❖ huisgemaakte hippedipsaus 
❖ satésaus  
❖ barbecuesaus 

Buffetten 

Bij onderstaande BBQ-buffetten is inbegrepen: 
❖ BBQ-kok met bbq/smoker 
❖ Borden, bestek, Opscheplepels, tangen en servetten  
❖ Bezorging, ophalen en de afwas



Vlees&vis 
❖ malse kipdijsaté 
❖ solomio malse biefstukspies met zontomaatjesmarinade 
❖ cheddar-jalapeñoworst lekker pikant BBQ-worstje 
❖ hamburger van puur rundvlees 
❖ Toscaanse varkenshaasbrochette met pestomarinade 
❖ scampispies in knoflook-citroenmarinade 
❖ hele zalmzijde met verse kruiden en citroen  

Het masterbuffet 
€39,50 per persoon, vanaf 40 personen te bestellen 

Voorgerechten 
❖ luxe brood met kruidenboter 
❖ carpaccio opgemaakt met truffelmayo, pijnboompitjes en parmezaan 
❖ vitello tonnato: zachte gebraden kalfsfricandeau met tonijnsaus en kappertjes 
Salades 
❖ pasta-pesto salade met zontomaat en paprika in een frisse yoghurtdressing 
❖ groene salade luxe mesclunsla met tomaatjes en balsamicodressing 
❖ coleslaw met spitskool, appel en mandarijn 
❖ aardappelsalade  
Sauzen 
❖ huisgemaakte knoflooksaus   
❖ huisgemaakte hippedipsaus  
❖ barbecuesaus 
Vlees&vis 
❖ côte de boeuf: 6 weken gerijpte rib-eye/entrecôte, ter plekke getrancheerd 
❖ zalmfilet in zijn geheel, met verse kruiden en citroen 
❖ kip-lemonspies van malse kippendijtjes 
❖ scampispies in een knoflook-citroenmarinade 
❖ bavette van eigen Hollands rundvlees 
❖ black angusburger met peper, zout en puur rundvlees 
❖ lamskotelet met groene pestomarinade   
❖ brochette de luxe: varkenshaasspies gevuld met zontomaat en serranoham 

Kijk voor onze bbq-vleespakketten 
en menu’s in onze bbq-folder!



 

Steenstraat 90 - 6828 CN Arnhem 
T 026-4425368 - E info@slagerijputman.nl 

www.slagerijputman.nl

http://www.slagerijputman.nl



