
EEN LANDGOED MET EEN RIJKE HISTORIE

ONZE WIJNEN UIT MENDOZA

De geschiedenis van Landgoed de Salentein voert 

terug naar de zestiende eeuw wanneer de ‘Heren 

van Groot Vaneveld’ een uit leem opgetrokken, 

bescheiden boerderij, uitbouwen tot een 

aanzienlijke hofstede. Dit vormt de aanzet voor vier 

eeuwen aan verdere uitbreidingen en verfraaingen 

aan het pand, dat vanaf dat moment door de 

gegoede adel bewoond wordt. Er worden landerijen 

aan toegevoegd, bos aangeplant en de voorgevel 

van het huis wordt verrijkt met torens en kantelen.

Op Landgoed de Salentein serveren wij wijnen van onze eigen 

Argentijnse wijngaarden, die zowel bij kenners als bij het 

grote publiek in hoog aanzien staan.

In de weilanden op Landgoed de Salentein lopen zo’n 

honderd Salentein Black Angus runderen en op de 

uitgestrekte Argentijnse pampa’s houden wij nog eens 

duizenden van deze kalveren. Zij zijn de leveranciers van het 

beste rundvlees dat op dit moment te verkrijgen is: goed 

dooraderd en gemarmerd vlees, botermals met volle smaak.

In 2011 werd Landgoed de 

Salentein verrijkt met 

ArgentinArte waar een unieke 

verzameling beeldende kunst uit 

Argentinië is samengebracht. In 

nauwe samenwerking met galerie 

Sara Garcia Uriburu in Buenos 

Aires werd hiervoor werk 

geselecteerd van getalenteerde, 

veelbelovende kunstenaars.

BIJ ONS.. .
ervaart u het Argentijnse landleven met als belangrijkste eigenschap de pasión por el fuego. 

Zolang de aarde bestaat is vuur één van de vijf belangrijkste elementen en onderdeel van onze 

DNA. Lange tijd nam het vuur de controle over het eten en daarom zijn we altijd op zoek naar 

mogelijkheden om dit vuur te laten knisperen! We nodigen u van harte uit om de arde el fuego 

bij Landgoed de Salentein te beleven.

BIJ DE BORREL
BORDJE SALENTEIN   € 7,50

Worst van het landgoed - Domburg kazen van 

diverse Salentein wijnen

BORDJE HOLTKAMP   € 9,00

Zes Black Angus kroketjes

BROOD MET AIOLI   € 4,00

PORTILLO
WIT

PORTILLO SAUVIGNON BLANC

Pittig - stuivend - Granny Smith - limoen - kruisbessen

PORTILLO CHARDONNAY

Tropisch - peer - passievrucht - citrus

ROOD

PORTILLO PINOT NOIR

Jong en rijk - kruiden - kersen - bramen

PORTILLO MERLOT

Zacht fruitig - bessen - pepertje

PORTILLO MALBEC

Nationale trots - stoer en rijp - rood en zwart fruit

Per glas  € 5,50  Per fles  € 26,50

APERITIEF

SALENTEIN
WIT

SALENTEIN SAUVIGNON BLANC

Kruisbessen - appel

SALENTEIN CHARDONNAY

Exotisch - banaan - romig

ROOD

SALENTEIN PINOT NOIR

Kersen - heerlijk geurend - zachte zuren

SALENTEIN MERLOT

Fruitige wijn - robijnrode kleur - peper

SALENTEIN CABERNET SAUVIGNON 

Zwarte bessen - subtiele kruiden

SALENTEIN MALBEC

Nationale trots - chocolade - zwart fruit

ROSE

SALENTEIN ROSADO

Bloemig - fruitig - fris

Per glas € 7,00  Per fles € 34,50
CAMPARI    € 6,50

BOLLINGER CHAMPAGNE  € 18,50

SALENTEIN SPARKLING  € 8,00

KIR     € 6,00

KIR ROYAL    € 8,50

BIER
HERT PILSNER   € 2,75

HERT SEIZOENSBIER  € 3,75

HEINEKEN 0.0   € 3,75
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VAN DE PATISSIER
CRÈME BRÛLÉE   € 8,00

ROMANOFF    € 8,00

Aardbeien - wodka - vanilleijs

TIRAMISU MET DULCE DE LECHE € 8,00

Lange vinger - koffie

OVERJARIGE KAAS   € 10,00

Rozijnenbrood - vijgen compote

IJSCOUPE    € 8,00

3 bolletjes ijs - slagroom

FRIANDISES    € 5,00

Zoete lekkernijen voor bij de koffie/thee


