
Kerstbuffet
Speciaal voor de kerst hebben wij 3 heerlijke 
buffetten samengesteld. Tijdens de kerst 
kunnen alleen deze 3 buffetten besteld 
worden. Alle producten komen uit eigen 
keuken en zijn met zorg bereid.

Huisgemaakte rundvleessalade op schaal gegarneerd
Gebakken krieltjes
Beenham in honing-mosterdsaus
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Kippeling
Sauzen en rauwkosten
Stokbrood en kruidenboter
 Aantal  ________

Wilt u buffet a of b 
bestellen voor minder 
dan 10 personen? Dan 
komt er € 2,00 per 
persoon bij op de prijs.

Slagerij Bles
Dr. Bardetplaats 8

7001 DV Doetinchem
0314-395038

Buffet A
€ 16,95 p.p.

vanaf 10 personen

Buffet B€ 21,95 p.p.vanaf 10 personen

Huisgemaakte rundvleessalade op 
schaal gegarneerd
Gebakken krieltjes
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Kipdijfilet in roomsaus
Runderrollade in rundvleesjus
Sauzen en rauwkosten
Stokbrood en breekbrood met kruidenboter

 Aantal  ________

Boerenkool
Hutspot
Zuurkool
Rookworst, verse worst, hachee en speklap
Compleet met jus en tafelzuur
 Aantal  ________

Stamppot
buffet

€ 15,95 p.p.

vanaf 10 personen

Slagerij Bles
Grotestraat 9
7031 AE Wehl
0314-681464

Slagerij Bles
De Bongerd 65

7006 NH Doetinchem 
0314-394096

Al 50 jaar
 kwaliteit uit 

de regio!



Vier kerst met de
heerlijke producten 
van Slagerij Bles

Rundvlees uit de regio
• Rosbief
• Bavette
• Picanha
• Tournedos (haasbiefstuk)
• Ribeye
• Entrecôte (dry aged)
• Côte du boeuf
• Gerookte carpaccio

Geniet ook van deze 
kant-en-klare producten, 
bijvoorbeeld
Varkenshaas in champignonroomsaus
Spareribs
Gebraden runderrollade (gesneden) in jus
Boeuf Bourgignon
Kipdijfilet in roomsaus
Hazenpeper
Kalfsragout
Soepen
• Bospaddenstoelensoep
• Tomatensoep
• Groentesoep
• Ossenstaartsoep

Bestelling

Naam besteller:

Telefoonnr.:

Salades
 aantal pers.
Huisgemaakte rundvlees- __________
salade de Luxe
Opgemaakt op schaal 
€ 9,95 per persoon

Zalmsalade de Luxe __________
Opgemaakt op schaal 
€ 9,95 per persoon

Gourmet op schaal __________  
€ 7,30 per persoon

All-in voor gourmet  __________
Sauzen, rauwkost, salade
en kruidenboter
 € 5,95 per persoon

Tapas schotel de Luxe  __________
Schaal voor 4 personen 
€ 26,95 per schotel

Volop verkrijgbaar 
met de  kerst
Diverse rollades (traditioneel hand-
geknoopt). Rund, varken, half-om-half 
en bijpassende sauzen.

Vers kalfs- en lamsvlees

Diverse soorten beenham

Verse varkenshaas

Al 50 jaar
 kwaliteit uit 

de regio!

  info@slagerijbles.nl      |      www.slagerijbles.nl


