
VOORGERECHTEN
Geserveerd met brood en Salentein olijfolie

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

Asado  per persoon € 32.50 
Drie verschillende soorten van Salentein Premium Beef
3 x 200 gram, 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

HOOFDGERECHTEN
Geserveerd met frieten

HOOFDGERECHTEN SALENTEIN PREMIUM BEEF
Geserveerd met frieten

SALADES
Salade asperges
Little gem en rucolasalade, met Hollandse asperges, 
gepocheerd ei en truffelmayonaise
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 
piccalilli-mayonaise
Klein € 18.00  groot € 22.50

Hollandse asperges  
Met gesmolten boter en ei 

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 

pasión por el fuego

pasión por el fuego
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€ 3.-
per gerecht

€ 3.50
per stuk

Ceviche     € 14.50
Zeebaars gemarineerd met gin en grapefruit, met 
avocado en geitenkaas

Tiradito   € 15.00
Rundercarpaccio van Salentein Premium Beef met 
pompoenpitten, manchego en amarillo-mayonaise
  
Steak tartaar   klein € 14.50 groot € 25.50
Vers gedraaide rundertartaar met klassiek garnituur en 
eidooier 

Tacos  € 16.00
Gevuld met gerookte zalm, eiersalade en truffel-
mayonaise

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  € 14.50
Geroosterd in de pizzaoven en belegd met serranoham, 
tapenade, manchego en tomaca

Quesadilla   € 12.50
Gevulde tortilla met pikante kip, paprika, zwarte bonen en 
cheddar geserveerd met guacamole

Mollejas con porotos negras   € 28.50
Krokant gebakken kalfszwezerik met gestoofde kalfswang 
en zwarte bonen

Bacalao a bras  € 27.50
Zacht gegaarde kabeljauwfilet met oregano, krokante 
aardappel en palmolie

Pozole € 24.00
Lamsstoof met tomaat en kikkererwten, geserveerd met 
asperges

Risotto de pulpo € 22.50
Gestoofde inktvis op risotto met groene kruiden en 
Parmezaanse kaas

Ravioli  € 23.50
Gevuld met bospaddenstoelen en truffel, geserveerd met 
gegrilde knolselderij en saus van eekhoorntjesbrood

CEVICHE
Bolivia

*

SOPA PERUANA 
Peru

*

SALMON EN TABLA DE CEDRO
Chili

*

PICANHA
Argentinië

*

DULCE DE LECHE
Colombia

Pastel de choclo € 14.50
Chileense maïs pastei met rundvlees en gegratineerd met provolone

Sopa peruana   € 12.50
Peruaanse soep van zoete aardappel met courgette, feta en 
pistache

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



DESSERTS

www.landgoeddesalentein.nl | info@landgoeddesalentein.nl

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

Dulce de Leche € 10.50
Dulce de leche met sinaasappelroom en vanilleroomijs 

Flan de nata € 9,50
Panna cotta van limoen met gemarineerde aardbeien en 
karnemelksorbet

Arroz con leche € 9,50
Rijstdessert met kersen, amandelroomijs en Oreo crumble

Crème brûllée  € 8.00
Vanillecrème met gebrande rietsuiker

Kaas assortiment  € 16.50
Geserveerd met kletzenbrood, membrillo en 
vijgencompote


