
Wijn van eigen
Argentijnse bodega’s

carta de vinos



Gelegen in de Uco Vallei in Mendoza, Argentinië, aan de voet van de Andes, begeeft Bodega Salentein 

zich qua kwaliteit op eenzame hoogte. Het wijnhuis is in 1992 opgericht door de Nederlandse 

zakenman Mijndert Pon. De voortdurende ambitie van dit wijnhuis is om alleen het allerbeste op 

wijngebied te produceren. Dit doet zij door de historie van het gebied in ere te houden en tegelijk de 

modernste vinificatietechnieken toe te passen.

Bovendien staat Bodegas Salentein voor kwaliteit. Deze kwaliteit van de wijnen heeft Salentein onder 

andere te danken aan de befaamde Argentijnse wijnmaker José “Pepe” Galante. Hij is sinds 2010 

hoofd-wijnmaker bij Salentein en wordt door velen beschouwd als één van de meest invloedrijke en 

belangrijkste wijnmakers van Zuid-Amerika. José is een specialist op het gebied van wijnbouw op 

hooggelegen wijngaarden.

Hart en ziel
van de Uco Vallei



Ruik, proef 
en beleef!

Scan deze QR code 

en neem een kijkje in 

Argentinië!

De wijnen van Bodega Salentein zijn altijd 

beschikbaar om te ruiken, proeven en beleven. 

Wij maken daarvoor gebruik van Coravin. Het 

is een wijnbewaarsysteem dat door middel van 

een slimme technologie wijn uit de flessen kan 

schenken zonder dat er zuurstof bij komt. Een 

duurzame oplossing voor optimaal wijnbehoud. 

En zo zijn de meest uitzonderlijke wijnen niet 

meer exclusief voor speciale gelegenheden! 

Hoe werkt het? Coravin heeft een kleine, 

holle naald die de kurk doorboort. Van daaruit 

injecteert het Argon-gas in de fles. Nadat de 

fles onder druk staat, kan de wijn gewoon 

uitgeschonken worden. Als de naald wordt 

verwijderd, dicht de kurk zichzelf weer af. 

De wijnen die geschonken worden met gebruik van
Coravin zijn aangegeven met een •



CUVEE EXCEPTIONELLE  
Deze wijn is afkomstig van geselecteerde percelen van wijngaard El 

Oasis. De wijn rijpt zes maanden op het bezinksel en wordt gemaakt 

volgens de Charmat methode, tweede vergisting op het vat. 

Brut (Chardonnay / Pinot Noir) € 10 | € 44

Fijne mousse - soepel - toast - fruitig

(ook als magnum € 88)

Blanc de Blancs (Chardonnay)  € 11 | € 50

Fijne mousse - fris - floraal - fruitig

ALYDA VAN SALENTEIN  € 80

Prachtige elegante mousserende wijn, geproduceerd ter 

nagedachtenis aan Alyda van Salentein, één van de bewoners 

van Huis de Salentein tegen het einde van de achttiende eeuw. 

Haar elegante en energieke persoonlijkheid betoverde velen die te 

gast waren op Huis de Salentein en maakte haar tot een bekende 

persoonlijkheid in die tijd. De wijn rijpt twaalf maanden op 

het bezinksel en gemaakt volgens de Charmat methode, tweede 

vergisting op het vat. 

Brut (Pinot Noir / Chardonnay)
Fijne mousse - vol - complex - steenfruit

Rose (Pinot Noir)
Fijne mousse - vol - complex - rood fruit

Sparkling



  € 5.70 | € 28.50

Portillo is een jonge, fruit gedreven en onderscheidende wijnserie 

die is vernoemd naar de historische bergpas dat het Andes gebergte 

verbindt met de Uco Vallei. 

Malbec
Medium - soepel - bosfruit - zwarte kers

(ook als magnum € 60.50)

Merlot
Medium - soepel - jam - vijg - peper

Pinot Noir
Licht - soepel - rode kers - rode pruim

Malbec Rose
Licht - soepel - aardbei - framboos 

Chardonnay
Licht - fris - banaan - passievrucht 

Sauvignon Blanc
Licht - fris - kweepeer - grapefruit

Dulce Sauvignon Blanc  € 6.50 | € 31.50

Half zoet - licht - lychee - peer - kruisbes

Portillo



€ 8 | € 40

De Barrel Selection wijnen bevatten druiven afkomstig van 

wijngaarden op een hoogte tussen de 1.050 en 1.700 meter. 

Wijnen waarbij het karakter van de Uco Vallei uitstekend tot zijn 

recht komt.

Malbec
Medium - vol - complex - pruimen - zwart fruit

(ook als magnum € 77)

Cabernet Franc
Medium - vol - kruidig - tabak - cassis

Cabernet Sauvignon 
Medium - vol - cederhout - kruidig - zwarte kers

Merlot
Medium - soepel - complex - gedroogd fruit - peper

Pinot Noir
Medium - soepel - complex - rood fruit - vegetaal

Syrah Rose
Medium - elegant - floraal - rood fruit - pruimen

Chardonnay
Medium - elegant - toast - bloesem - tropisch

Sauvignon Blanc
Medium - fris - elegant - appel - kweepeer - tomatenblad

 € 14 | € 70

Corte wijnen zijn unieke, premium blends gemaakt met druiven 

druiven afkomstig van wijngaarden op een hoogte tussen de 

1.050 en 1.700 meter.

Corte De Tintas - Cabernet Sauvignon / Malbec / 
Cabernet Franc
Medium - complex - zwart fruit - vegetaal - kruidig

Corte De Blancas - Chardonnay / Gewürztraminer / 
Sauvignon Blanc
Medium - vol - complex - specerijen - floraal

Ba
rr

el
 S

el
ec

tio
n

C
or

te



€ 12 | € 60 

Numina staat voor de ziel van de wijngaarden waar Bodegas Salentein zich als eerste 

in de Uco Vallei settelde, en wordt gemaakt van de beste druiven afkomstig uit de oudste 

wijngaarden.

Gran Corte •

Malbec / Cabernet Sauvignon / Merlot / Cabernet Franc / Petit Verdot
Vol - complex - zwarte kers - koffie - vijg

Malbec  exclusief per fles

Vol - complex - braam - vijg - laurier

Cabernet Franc   exclusief per fles

Vol - rijp - jam - zwarte kers - zwarte peper

Petit Verdot  exclusief per fles

Vol - elegant - peper - zoethout - pruim

Chardonnay •
Vol - rijp - toast - passievrucht - vlierbloesem

Numina



€ 13.50 | € 67.50

Deze wijnen komen ieder van specifieke wijngaarden die het meest geschikt zijn voor het 

druivenras en het karakter daarvan versterken. 

Malbec ‘El Tomillo Vineyard’, Gi Paraje Altamira
Vol - complex - mineraal - bosbes - vijg

Sauvignon Blanc ‘Los Nogales Vineyard’, Gi San Pablo 
Rijk - elegant - boter - kweepeer - gras

Pinot Noir ‘Los Jabalíes Vineyard’, Gi San Pablo  exclusief per fles

Vol - complex - rode pruim - pruimedant - leer

Malbec ‘La Pampa 1997 Vineyard’, Gi San Pablo  exclusief per fles

Vol - complex - gestoofd fruit - pruim - compote

Malbec ‘Los Jabalies Vineyard’, Gi San Pablo  exclusief per fles

Vol - complex - zwarte kers - tabak - kruidnagel

Malbec ‘Los Cerezos Vineyard’, Gi Gualtallary  exclusief per fles

Vol - complex - floraal - balsamico - zwarte kers

Chardonnay ‘Las Sequoias Vineyard’, Gi San Pablo  € 96

Vol - rijp - toast - abrikoos - lychee

Single Vineyard

Dit zijn onze terroir wijnen. De druiven 

komen van specifiek geselecteerde en 

benoemde wijngaarden die allemaal 

hun eigen speciale en unieke terroir en 

dus karakter hebben. Deze wijngaarden 

bevinden zich binnen de 3 verschillende 

Geografische Indicaties (GI) van de Uco 

Valley: afgebakende en beschermde 

gebieden die niet elders te vinden zijn. 



€ 82.50

Primus weet het karakter van het terroir perfect vast 

te  leggen in de wijn. Deze wijn wordt alleen gemaakt 

in jaren dat de oogst uitzonderlijk goed is en worden 

geselecteerd van verschillende wijngaarden afkomstig 

van diverse hoogtes. 

Malbec 
Vol - rijp - chocolade - kruidnagel - zwart fruit

Cabernet Sauvignon 
Vol - rijp - pruimedant - zwarte kers - eucalyptus 

Pinot Noir 
Vol - complex - rokerig - rood fruit - vegetaal 

Chardonnay 
Vol - complex - vanille - brioche - tropisch

Pr1mus

€ 25 | € 107.50

De iconische Gran Valle de Uco Blend laat het 

terroir van de Uco Vallei zien en biedt een unieke 

blend van Malbec en Cabernet Sauvignon. Deze 

wijn, waar slechts een gelimiteerde hoeveelheid 

van geproduceerd wordt, staat voor de filosofie 

van wijnmaker José Galante. Samen met de 

ondernemende en vooruitziende blik van onze 

oprichter Mijndert Pon, viert deze wijn Bodegas 

Salentein’s rol als baanbrekend wijnhuis in de Uco 

Vallei.

Malbec / Cabernet Sauvignon •
Vol - rijp - tabak - compote - zwart fruit

Gran VU Blend



Unieke en 
ongetemde 
wijnen uit de 
Pedernal Vallei
In 2008 ontdekte Mijndert Pon de Pedernal 

Vallei. Hij werd geïnspireerd door de schoonheid, 

ongetemde natuur en het gevarieerde terroir van 

de vallei. Hieruit ontstond Pyros Wines, wijnen van 

wereldklasse die het unieke terroir weerspiegelen. 

Er is geen wijnregio op de wereld waarmee dit 

gebied te vergelijken is. Het is onderzocht en 

bewezen dat de bodem 480 miljoen jaar oud 

is, dat is 400 miljoen jaar ouder dan de grond 

van de Andes. Daarnaast is Pedernal het enige 

wijnbouwgebied in Zuid-Amerika dat kalksteen 

heeft gevormd op grote hoogte, dat is uitzonderlijk 

en ideaal voor de wijnbouw.



APPELLATION  € 50

Elegante Cepage wijnen met een bloemige aroma, fruitig en kruidig, 

mineraal en tegelijkertijd fris. Wijnen met persoonlijkheid.

Chardonnay
Fruitig - bloemig - complex - mineraal

Malbec
Medium - robuust - kruidig - floraal - zwart fruit

SINGLE VINEYARD  € 75

Een exotische, wilde maar ook elegante Malbec van Block No4 van 

de Pyros wijngaarden, waar de grond rotsachtig is en uit kalksteen, 

graniet en leisteen bestaat.

Malbec
Vol - robuust - rijp - kruidig - zwart fruit

SPECIAL BLEND  € 76

Een limited edition blend, gemaakt van Malbec, Syrah en Cabernet 

Sauvignon druiven uit de hoger gelegen wijngaarden van de 

Pedernal Vallei.

Malbec / Syrah / Cabernet Sauvignon
Vol - complex - vuursteen - peper - rood fruit

LIMESTONE HILL  € 95

Gemaakt van de beste druiven afkomstig van de “Limestone Hill” 

wijngaard, geplant tegen de helling van de Pedernal Heuvel. Een 

unieke en Bourgondische stijl Malbec.

Malbec
Rijk - complex - elegant - mineraal - zwart fruit

Pyros



José Galante, hoofd wijnmaker van Bodegas 

Salentein, heeft de handen ineengeslagen met de 

innovatieve Franse wijnmaker Vincent Chansault. 

Samen hebben zij de fantastische wijnen van 

Le Nez gecreëerd in de Languedoc in Frankrijk, 

waarmee de traditionele kijk op wijnen wordt 

getrotseerd. Le Nez doorbreekt de grens tussen 

Oude Wereld en Nieuwe Wereld en bundelt de 

krachten en kansen van deze werelden voor 

het maken van onderscheidende wijnen van 

uitstekende kwaliteit.

Franse wijn, 
gemaakt met
Argentijnse passie



MOMENTS  € 33

Le Nez’ ongedwongen wijnserie om de schoonheid van de 

eenvoudige momenten in het leven mee te vieren. 

Syrah
Licht - soepel - jam - cassis - zoethout

Viognier
Licht - soepel - fruitig - floraal - steenfruit

Grenache Rose
Licht - soepel - rood Fruit - kruidig

LE NEZ FRANÇAIS  € 35

Biologische serie wijnen die een betoverende combinatie 

belichaamt van de expertise van de Nieuwe en de Oude wereld. 

Classique Blanc
Medium - complex - toast - mineraal - noten

Classique Rouge
Medium - complex - cederhout - bosfruit - rode kers 

Cabernet Franc  € 52

Medium - complex - cederhout - braam - pruim

LE NEZ IMPERIUM  € 75

Een iconische & biologische wijn uit de hoger gelegen 

wijngaarden van de Languedoc: La Livinière en Roussilon.

Grenache - Syrah
Vol - stevig - complex - braam - jam - vijg

Le Nez



Kelderschatten
Ashbourne Sandstone Sauvignon Blanc Chardonnay Semillon 2020  € 60

Zuid-Afrika, Hemel-en-Aarde Valley

Boschendal Sauvignon Blanc 2018  € 60

Zuid-Afrika, Boschendal

Laurent Miquel Auzines Albarino 2018 € 50

Frankrijk, Langedoc-Roussillon

Pewsey Vale Riesling 2016  € 75

Australië, Eden Valley

Spottswoode Sauvignon Blanc 2018  € 60

Verenigde Staten, Napa County

Ashbourne Pinotage 2017 € 156

Zuid-Afrika, Hemel-en-Aarde Valley

Chanson Pinot Noir Le Bourgogne 2017 € 50

Frankrijk, Bourgogne

Chateau Musar 2012  € 100

Libanon, Bekaa Valley

Cesari Amarone della Valpolicella Classico 2015 € 75

Italië, Veneto

Freemark Abbey Cabernet Sauvignon 2015 € 100

Verenigde Staten, Californië

Gran Moraine Pinot Noir 2016 € 100

Verenigde Staten, Oregon

Marquise de Terme Cabernet Sauvignon Merlot Petit Verdot 2015 € 100

Frankrijk, Margaux, Grand Cru Classé


