
VOORGERECHTEN
Geserveerd met brood en Salentein olijfolie

Lomo (Tournedos)
200 gram   € 33.00
150 gram  € 28.00

Picanha (Staartstuk)
250 gram   € 25.00
50 gram extra   € 5.00

Bife Ancho (Ribeye)
250 gram   € 31.00
50 gram extra   € 6.00

Bife Angosto (Entrecote)
250 gram   € 29.00
50 gram extra   € 6.00

Asado  per persoon € 39.00 
Drie verschillende soorten van Salentein Premium Beef
3 x 200 gram, te bestellen vanaf twee personen 

Extra bij de Asado 
Chorizo worst  per persoon € 5.00
Gamba spies  per persoon € 7.00

Salentein Premium Beef Burger  € 19.00
200 gram gegrilde beef burger met tomaat, augurk
en little gem op briochebrood 

Extra op de burger  per item € 2.00
Spek – cheddar kaas – gorgonzola - gebakken ei

TUSSENGERECHT

HOOFDGERECHTEN
Geserveerd met frieten

HOOFDGERECHTEN SALENTEIN PREMIUM BEEF
Geserveerd met frieten

SALADES

Ensalada aubergine
Groene salade met aubergine, paprika en feta kaas
Klein € 19.00  groot € 23.00

Ensalada vieiras
Groene salade met gebakken coquille, guacamole en 
truffelmayonaise
Klein € 20.00  groot € 24.00

Ensalada riche
Groene salade met gamba, serranoham, gerookte zalm, 
bresaola en eendenleverkrullen
Klein € 25.00  groot € 32.00

Risotto 
Met groene kruiden en Parmezaanse kaas

Batata al horno 
Gepofte zoete aardappel met crème fraîche en amandel

Gratin de patatas  
Aardappels gegratineerd met kaas

Vegatales de estacion
Gestoofde seizoensgroenten met uitgebakken spekjes en ui

Ensalada Mexicana  
Gemengde salade van maïs, kidneybonen en tomaat

Ensalada verde  
Gemengde groene salade met croutons en kruidendressing

Zucchini al horno  
Met kruiden geroosterde courgette geserveerd met
Turkse yoghurt en panade met tandoori

BIJGERECHTEN

Amigos
Salentein
Menu van chef-kok Juan 
€ 47,50

 

Oesters
Verse Ierse Creuses geserveerd 
met citroen en vinaigrette 

pasión por el fuego

pasión por el fuego
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€ 4.00
per gerecht

€ 4.00
per stuk

Tataki de atun     € 19.00
Gebakken tonijnfilet met sesamzaad, wakame salade en 
sojadressing

Tiradito   € 17.00
Rundercarpaccio van Salentein Premium Beef met 
pompoenpitten, manchego en amarillomayonaise
  
Steak tartaar   klein € 17.00 groot € 28.00
Vers gedraaide rundertartaar met klassiek garnituur en 
eidooier 

Tacos  € 18.00
Gevuld met pulled pork Louisiana style met gegrilde 
ananas en limoenmayonaise 

Empanadas  € 18.00
Vijf soorten empanadas met chimichurri en tomatensalsa

Salentein charcutería  € 21.00
Verschillende koude bereidingen van Salentein Premium 
Beef: tartaar, filet americain, bresaola, ossenworst, fuet 
en rundvleessalade

Mollejas con porotos   € 32.00
Krokant gebakken kalfszwezerik met gestoofde kalfswang 
en een mix van bonen

Plato de pescado  € 31.00
Met zacht gegaarde zalm, krokante zeeduivelballetjes en 
scampi

Pata del cordero € 28.00
Langzaam gegaarde lamsschenkel in jus met groene 
chimichurri

Risotto de camarones € 29.00
Gebakken gamba’s op risotto met groene kruiden, 
Parmezaanse kaas en kreeftensaus

Ravioli  € 24.00
Gevuld met pompoen en mozzarella, geserveerd met 
salieroomsaus

TATAKI DE ATUN

*

ENTRECOTE

*

DULCE DE LECHE

*

Optioneel 4e gang
KAAS ASSORTIMENT

+ €10

Rollo de espinacas  € 18.00
Filodeeg gevuld met spinazie en ricotta, geserveerd met groene 
salade en gekarameliseerde walnoten



Menu

DESSERTS

www.landgoeddesalentein.nl | info@landgoeddesalentein.nl

Argentijnse alfajores  € 4.00
Per stuk

Assortiment bonbons   € 6.00
Vier stuks

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

Dulce de leche € 12.00
Gemarineerde ananas met schuim van kokos en 
vanilleroomijs

Pastel de frutas € 13.00
Shortcake met rood fruit compote en sorbetijs

Pudín de pan € 13.00
Brood en boterpudding met vanillesaus en vanilleroomijs

Crème brûlée  € 10.00
Vanillecrème met gebrande rietsuiker

Kaas assortiment  € 17.00
Geserveerd met kletzenbrood, membrillo en 
vijgencompote

WELKOM BIJ SALENTEIN
U N A  E X P E R I E N C I A  A R G E N T I N A

BIJ DE KOFFIE


