
VOORGERECHTEN
Geserveerd met brood en Salentein olijfolie

Ceviche     € 14.50
Zeebaarsfilets gemarineerd in limoen, citroen en rode 
peper met zoete aardappelcrème en krokante maïs

Tiradito   € 15.00
Rundercarpaccio van Salentein Premium Beef met 
chimichurri-mayonaise en geraspte Provolone
  
Steak tartaar   klein € 14.50 groot € 25.50
Vers gedraaide rundertartaar met klassiek garnituur en 
eidooier 

Tacos  € 16.00
Twee taco’s gevuld met rivierkreeft, ingelegde rode uien 
en cocktailsaus

Lomo (Tournedos)
200 gram   € 30.50
150 gram  € 24.50

Picanha (Staartstuk)
250 gram   € 23.50
50 gram extra   € 5.00

Bife Ancho (Ribeye)
250 gram   € 28.50
50 gram extra   € 6.00

Bife Angosto (Entrecote)
250 gram   € 26.00
50 gram extra   € 5.00

Empanadas  € 15.50
Vijf soorten empanada’s met chimichurri en salsa van 
tomaat

Salentein charcutería  € 17.50
Verschillende koude bereidingen van Salentein Premium 
Beef: tartaar, filet americain, bresaola, ossenworst, fuet 
en rundvleessalade

Flat bread  € 13.50
Geroosterd in de pizzaoven en belegd met knoflookolie, 
burrata en tomaat

Flat bread   € 15.50
Geroosterd in de pizzaoven en belegd met gerookte 
zalm, crème fraîche en rucola

Asado  per persoon € 32.50 
Drie verschillende soorten van Salentein Premium Beef
3 x 200 gram geserveerd op een plank
Te bestellen vanaf twee personen 

Salentein Premium Beef Burger  € 17.00
200 gram gegrilde beef burger met tomaat, augurk
en little gem op briochebrood 

Extra op de burger  per item € 1.00
Spek – paddenstoelen – cheddarkaas – gorgonzola -
gebakken ei – jalapeño – avocado

TUSSENGERECHTEN
Nachos  € 16.50
Geserveerd met pulled beef, cheddarkaas en guacamole

Moqueca de pollo  € 13.50
Braziliaanse kokossoep met gemarineerde kip en palmolie

Salmon en tabla de cedro  € 16.50
Verse zalmfilets gegrild op cederhout en gegratineerd met 
manchego

Pollo a la brasa  € 22.50
Argentijns gemarineerde kippendijen met geroosterd flat 
bread en gegrilde citroen

Doradefilets  € 28.50
In de Josper grilloven bereid met sinaasappel en antiboise 

Verse chorizo  € 25.50
Vers gebakken chorizoworst geserveerd met zuurkool en 
Mexicaanse mole

Ravioli  € 23.50
Met ricotta en spinazie gevulde pasta geserveerd met 
gepofte pompoen en salieboter

Argentijnse stoof  € 23.50
Gestoofd rundvlees met Argentijnse kruiden, mini maïs, 
pompoen en champignons

HOOFDGERECHTEN
Geserveerd met frieten

HOOFDGERECHTEN SALENTEIN PREMIUM BEEF
Geserveerd met frieten

SALADES
Salade avocado
Little gem en rucolasalade geserveerd met verse 
avocado, pistachenoten en limoenmayonaise
Klein € 16.50  groot € 20.50

Salade picanha
Groene salade met dungesneden picanha, mangocompote 
en chimichurri-mayonaise
Klein € 17.50  groot € 22.00

Salade warm gerookte zalm
Groene salade met warm gerookte zalm, zilverui en 
piccalilly-mayonaise
Klein € 18.00  groot € 22.50

Gestoofde maïskolf  
In melk en knoflook gestoofde maïskolf 

Papa rotas 
Krokante krielaardappel met knoflookolie en groene 
kruiden

Tortilla cheese  
Zuid-Amerikaanse aardappeltaart met ham en kaas

Groene seizoensgroenten  
Gestoofd met uitgebakken spekjes en ui

Mexicaanse salade  
Gemengde salade van maïs, kidneybonen en tomaat

Groene salade  
Gemengde groene salade met croutons en 
kruidendressing

Geroosterde courgette  
Met kruiden geroosterde courgette geserveerd met
Turkse yoghurt en panade met tandoori

BIJGERECHTEN

Een culinaire reis
door Latijns-Amerika

4-gangen menu  € 50,-
5-gangen menu  € 65,-

 

Oesters
Verse Ierse Creuses geserveerd 
met citroen en vinaigrette 

CEVICHE
Peru

*

MOQUECA DE POLLO
Brazilië

*

SALMON EN TABLA DE CEDRO
Chili

*

BIFE ANCHO
Argentinië

*

SUSPIRO DE MANGO
Colombia

pasión por el fuego

pasión por el fuego
M

E
N

U € 3.-
per gerecht

€ 3.50
per stuk



DESSERTS
Pastel de nata  € 10.50
Taartje van bladerdeeg en gele room met 
sinaasappelsorbet

Suspiro de mango   € 11.00
Compote van mango met dulce de leche, sorbet van 
passievrucht en gebrande meringue 

Churros  € 12.50
Gefrituurde churros bestrooid met poedersuiker 
geserveerd met drie soorten dip: kokos, karamel en 
chocolade

Crème brûllée  € 8.00
Vanillecrème met gebrande rietsuiker

Kaas assortiment  € 16.50
Geserveerd met kletzenbrood, membrillo en 
vijgencompote
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Koffie met zoete empanada  € 5.50

Koffie met alfajores  € 5.50

Koffie met bonbons  € 6.00

Geef gerust uw allergieën of dieetwensen door aan 
één van onze medewerkers Menu


