traiteur

onze
traiteurservice
Wij helpen u graag bij de culinaire invulling

Toastplateau

van uw feestje. Wat te denken van feestelijke

± 10-12 personen / € 19,95 per plateau

borrelhapjes (warm of koud), royaal opgemaakte

Een heerlijk plateau met huisgemaakte salades en paté,

vleeswarenplateaus, of luxe amusehapjes met een

thuis alleen nog even een stokbroodje erbij bakken.

chique uitstraling. Maar ook een mooi opgemaakte

•	Filet americain

salade of gourmetschotel is natuurlijk mogelijk.

•	Filet milano
•	Eiersalade
•	Kipkerrysalade

Amusehapjes,
vleeswarenplateaus en
borrelschalen

•	Sandwichsalade
•	Mediterrane tonijnsalade
•	Paté de la maison

Luxe amusehapjes

Borrelschaal Putman

50 stuks / € 59,50

± 6 personen / € 9,50 per schaal

Elk soort hapje is per 10 stuks te bestellen,

± 12 personen / € 18,50 per schaal

minimaal 50 stuks.

•	Grillworst naturel

•	Garnalencocktail: hollandse garnalen met dille,

•	Grillworst met kaas

tomaat, komkommer en een heerlijke cocktailsaus
•	Vitello tonnato: kalfsfricandeau gevuld met
tonijnsalade
•	Zalm-roomkaasschuitje: gerookte zalm met
kruidenroomkaas in een komkommerschuitje

•	Leverworst
•	Gelderse kookworst
•	Arnhemse metworst
•	Belegen kaasblokjes van de kaasboer met
gratis mosterd om te dippen

•	Carpacciorolletje: gevuld met sla, pesto,
pijnboompitten en oude kaas
•	Wrap: gevuld met gerookte kipfilet, roomkaas, sla
en piripirimarinade
• Wrap: gevuld met prosciutto, kruidenkaas, rucola
en groene pesto
•	Filet Milano: steak tartaar met parmezaan,
pijnboompitten en kappertjes

Bourgondische snackschaal
± 10-12 personen / € 23,50 per schaal
Een heerlijke hapjesschaal gevuld met huisgemaakte
grillspecialiteiten, koud of warm te serveren.
•	Gegrilde kippeling
•	Gegrilde spareribs
•	Smulbuikjes

•	Bruschetta: met brie, achterham, en honing

•	Piri piri vleugeltjes

•	Bruschetta: met runderrookvlees, eiersalade en

•	Snackballetjes

verse bieslook
•	Gevuld eitje: huisgekookt scharreleitje gevuld

•	Cocktailsaté
•	Met knoflooksaus en shaslicksaus

met eiercréme

putman

Italiaans plateau

Rundvleessalade

± 4 persoonsplateau / € 12,50

± 4-6 personen / € 19,50 per schotel

± 8 persoonsplateau / € 23,90

Huisgemaakte rundvleessalade mooi opgemaakt met

Heerlijke luxe Italiaanse vleeswaren, door onszelf

gekookte eitjes, tafelzuren, rauwkost en dressing.

geïmporteerd, mooi opgemaakt op schaal.
•	Mortadella

Luxe rundvleessalade

•	Parmaham

± 4-6 personen / € 30,95 per schotel

•	Spianata Romana

Huisgemaakte rundvleessalade mooi opgemaakt met

•	Chianti Classico

gekookte eitjes, tafelzuren, rauwkost en 4 soorten

•	Coppa di Parma

luxe huisgemaakte vleeswaren:

•	Walnotensalami

• Gekookte achterham
• Gebraden fricandeau

Charcuterieplateau

• Boeren rauwe ham

± 4 persoonsplateau / € 12,50

• Cervelaatworst

± 8 persoonsplateau / € 23,90
Variatie van luxe vleeswaren, mooi opgemaakt

Luxe aardappelsalade

op schaal.

± 4-6 personen / € 29,50 per schotel

•	Serranoham

Een heerlijke frisse aardappelsalade opgemaakt met

•	Truffelsalami

gekookte eitjes, tafelzuren, rauwkost en 4 soorten luxe

•	Pain d’ardenne

huisgemaakte vleeswaren:

•	Boerenmetworst

• Gekookte achterham

•	Sopressa Veneta

• Gebraden fricandeau

•	Salami vd chef

• Boeren rauwe ham
• Cervelaatworst

Ambachtelijke
saladeschotels

Luxe vissalade
± 4-6 personen / € 42,50 per schotel
Een heerlijke luxe zalmsalade met aardappel en een

Brunchsalade

frisse dressing, mooi opgemaakt met gekookte eitjes,

± 2-3 personen / € 11,90 per schotel

tafelzuren en 4 heerlijke vissoorten:

4 bollen huisgemaakte rundvleessalade gegarneerd

•	Gerookte zalm

met luxe vleeswaren, gekookte eitjes,

•	Cocktailgarnaaltjes

tafelzuren en dressing.

•	Gerookte makreel
•	Zachtgerookte forel

putman

Gourmet en fondueschotels
Gourmet populair

Fondue de luxe

300 gram per persoon / € 7,25

300 gram per persoon / € 9,75

•	Kogelbiefstuk

•	Kogelbiefstuk

•	Varkensschnitzel

•	Kalfsoester

•	Kipfilet gemarineerd

•	Varkenshaas

•	Biefstukreepjes gemarineerd

•	Kipfilet

•	Shoarmavlees

•	Gehaktballetjes

•	Runderhamburgertjes
•	Worstjes
•	Puur porc burgertjes

salades en sauzen

Gourmet de luxe

Maak uw gourmet compleet met onze lekkere salades

300 gram per persoon / € 9,75

en sauzen.

•	Haasbiefstuk
•	Kalfsoester

•	Rundvleessalade

500 gram

€ 4,50

•	Varkenshaas gemarineerd

•	Aardappelsalade

500 gram

€ 4,50

•	Kipfilet gemarineerd

•	Knoflooksaus

200 gram

€ 2,25

•	Kipbrochette

•	Cocktailsaus

200 gram

€ 2,60

•	Biefstukreepjes gemarineerd

•	Zigeunersaus

200 gram

€ 2,50

•	Runderhamburgertjes

•	Satesaus

200 gram

€ 1,75

•	Worstjes

•	Kruidenboter

per stuk

€ 1,75

Wild en gevogelte gourmet (in het seizoen
verkrijgbaar)
300 gram per persoon / € 14,25
•	Hertenbiefstuk
•	Zwijnsfilet
•	Reefilet

Al onze schotels worden vers en met zoveel
mogelijk huisgemaakte producten bereid.
Geef uw bestelling tijdig door om teleurstelling
te voorkomen.

•	Eendenborstfilet

Steenstraat 90  6828 CN Arnhem
T 026 442 53 68  E info@slagerijputman.nl
www.slagerijputman.nl

