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w e l k o m Landgoed de Salentein aan de rand van de Veluwe is een uitnodigend 
en gastvrij landgoed met een keur aan faciliteiten voor zakelijke, feestelijke 
en gastronomische gelegenheden. Het statige landhuis, twee uitstekende 
restaurants en ruime evenementenlocaties bieden unieke mogelijkheden 
voor kleine en grote gezelschappen. 

U bent van harte welkom om te genieten van de veelzijdige mogelijkheden 
op Landgoed de Salentein.
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VERGADEREN
Vergaderen wordt bij Huis de Salentein een geheel nieuwe ervaring. De 
stijlvolle omgeving, de sfeervolle inrichting en alle moderne faciliteiten 
(waaronder gratis draadloze internetverbinding), maken dat u zich 
ongestoord kunt richten op uw bijeenkomst.

De zalen hebben elk hun eigen karakter en bieden ruimte aan groepen, 
variërend van 8 tot 40 personen. Verschillende kamers zijn bovendien 
onderling met elkaar te verbinden, waardoor diverse combinaties van 
zalen gemaakt kunnen worden. 

Huis de Salentein telt in totaal zes vergaderzalen: de Stijlkamer, het 
Prentenkabinet en de Zijkamer op de begane grond en de Bibliotheek, 
de Herenkamer en de Salon op de eerste verdieping (ook bereikbaar 
met een lift). Op deze etage is bovendien nog een -met alle faciliteiten 
ingericht- businesscenter.

8

S a l e n t e i n 
z a k e l i j k
Vergaderen in een andere omgeving, een spannende productintroductie of landelijk 
overleg met verschillende vestigingen… Op Landgoed de Salentein gaan zaken en 
ontspanning harmonieus samen. Het landgoed ligt centraal in Nederland en is dan 
ook uit alle windstreken gemakkelijk bereikbaar. U kunt hier beschikken over represen-
tatieve en sfeervolle ruimten, inclusief alle moderne faciliteiten voor vergaderingen, 
trainingen en congressen.

Uiteraard leveren we ook in culinair opzicht graag een bijdrage aan uw bijeenkomst 
met een lunch of diner in een van onze beide restaurants of geserveerd in de door u 
gereserveerde ruimten. 

Na afloop kunt u in informele sfeer napraten met een drankje en een keuze uit ons 
uitgebreide assortiment garnituren. Wij komen graag aan uw wensen tegemoet!
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Er is heel veel mogelijk binnen de oude 
muren van Huis de Salentein: bijeenkomsten 
met een select gezelschap, besloten 
vergaderingen, exclusieve ontvangsten, 
recepties, hoogwaardige (product)
presentaties, opleidingen, kook clinics, privé 
wijnproeverijen, huwelijksvoltrekkingen, 
huiskamerconcerten, galadiners, walking 
dinners en andere bijzondere evenementen.

Daarbij heeft u de keuze om uitsluitend 
één van onze vergaderzalen te huren óf de 
gehele beneden- c.q. bovenverdieping dan 
wel het gehele huis. Waarbij een en ander 
vanzelfsprekend afhankelijk is van uw wensen 
en de bijeenkomst die u voor ogen heeft.

EVENEMENTEN
tot 200 personen
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S a l e n t e i n 
p e r S o o n l i j k

Een receptie, een familiereünie, babyshower, 
of een trouwdag… Landgoed de Salentein is 
de ideale locatie voor elk samenzijn. Centraal 
gelegen in het land met een prachtige ambi-
ance en voortreffelijke culinaire faciliteiten. 
Geschikt voor kleine en grote gezelschappen. 
Binnen en buiten. Intiem en groots.

Wij dragen graag ideeën aan voor de invulling 
van uw bijeenkomst. Zo kunnen we binnen elk 
denkbaar budget iets bijzonders bieden om uw 
speciale evenement ook daadwerkelijk tot een 
onvergetelijk moment te maken.

De stijlvolle locatie biedt ook ruimte voor een 
uitvaartbijeenkomst of condoleance, waarbij 
we u met alle zorg en aandacht omringen 
en onze service volledig afstemmen op uw 
wensen.
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BEGANE GROND
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BEGANE GROND

11

BEGANE GROND
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STIJLKAMER 
De eerste vergaderruimte op de begane grond is de Stijlkamer. Hoewel op het eerste 
oog niet zichtbaar, zijn in deze ruimte alle technische faciliteiten aangebracht voor een 
probleemloze audiovisuele ondersteuning van uw bijeenkomst.

De grote vergadertafel biedt plaats aan 16 personen. Aansluitend aan deze kamer ligt een 
torenkamer, die voor meerdere doeleinden te gebruiken is: als intiem wijnproeflokaal, als 
overlegruimte en als ‘break out’ ruimte tijdens de vergadering. De Stijlkamer staat met een 
dubbele tussendeur in verbinding met de naastgelegen grote zaal, het Prentenkabinet, en 
kan in combinatie worden gebruikt.

16 personen
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S t i j l k a m e r
1 6  p e r S o n e n

Een sfeervolle vergaderruimte op de begane grond van Huis de Salentein met alle 
moderne technische faciliteiten.  De Stijlkamer staat in verbinding met een Torenkamer 
die als separate zit- en overlegruimte kan worden benut.

p r e n t e n k a b i n e t 
2 4  –  4 0  p e r S o n e n

Dit is de grootste ruimte van Huis de Salentein en voor meerdere doeleinden inzetbaar. De kamer biedt plaats aan maximaal 24 (vergaderopstelling) 
tot 40 personen (theateropstelling) en is hiermee ideaal voor plenaire presentaties. De goede akoestiek en het warme karakter maken deze ruimte echter 
ook bijzonder geschikt voor exclusieve ontvangsten, huwelijksvoltrekkingen, huiskamerconcerten en galadiners (maximaal 40 personen).

24 - 40  personen

Het Prentenkabinet is de, voor meerdere 
doeleinden inzetbare, grootste ruimte van 
Huis de Salentein.

Deze kamer biedt plaats aan 24 personen 
(carré) tot maximaal 40 personen 
(theateropstelling) en is daardoor ideaal voor 
plenaire presentaties. De goede akoestiek 
en het warme karakter maken deze zaal 

echter ook bijzonder geschikt voor exclusieve 
ontvangsten, huwelijksvoltrekkingen, 
huiskamerconcerten en galadiners (maximaal 
40 personen).

Het Prentenkabinet staat met een dubbele 
tussendeur in verbinding met zowel de 
naastgelegen Stijlkamer als de Zijkamer en 
kan in combinatie worden gebruikt.

PRENTENKABINET
BEGANE GROND

13
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z i j k a m e r  
6  p e r S o n e n

De elegante Zijkamer op de begane grond van Huis de Salentein kan worden gebruikt als kleine 
vergaderruimte, maar kan dankzij een directe verbinding met het Prentenkabinet ook worden ingezet 
als ‘break out’ ruimte.

8 personen

ZIJKAMER 
De elegante Zijkamer kan worden gebruikt 
als vergaderzaal, maar kan door de directe 
verbinding met het Prentenkabinet ook worden 
ingezet als ‘break out’ ruimte.

BEGANE GROND
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SHOP 
Als u zich even wilt terugtrekken, kunt u plaatsnemen aan 
onze leestafel in de Shop. Hier vindt u ook de gehele 
collectie wijnen van de Salentein Family of Wines.

BEGANE GROND

22

S h o p  
Als u zich even wilt terugtrekken, kunt u plaatsnemen aan onze 
leestafel in de Shop. Hier vindt u ook de gehele collectie wijnen 
van M.P. Wines.
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EERSTE ETAGE

HEREN-
KAMER
De Herenkamer: een smaakvol ingerichte 
vergaderruimte voor 10 personen met 
separate zit- en overlegruimte in de 
aangesloten torenkamer.

Deze kamer beschikt over een eigen pantry, 
zodat u en uw gasten van alle gemakken zijn 
voorzien en verzekert zijn van privacy.

De Herenkamer staat met een tussendeur 
in verbinding met de naastgelegen 
Tussenkamer, die als ‘break out’ ruimte kan 
worden gebruikt.

10 personen
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h e r e n k a m e r  
1 0  p e r S o n e n

Deze smaakvol ingerichte vergaderruimte op de eerste verdieping van Huis de Salentein biedt plaats aan 
10 personen met separate zit- en overlegruimte in de aansluitende Torenkamer. De Herenkamer beschikt 
over een eigen pantry.

SALON
De Salon is de derde vergaderruimte op de 
eerste verdieping.

Deze kamer, uitgevoerd in lichte tinten, biedt 
vergaderruimte voor 8 personen. Aansluitend 
aan deze kamer is een, als zit- en overlegruimte, 
ingerichte torenkamer.

De Salon staat met een tussendeur in verbinding 
met de naastgelegen Tussenkamer, die als break 
out ruimte gebruikt kan worden.

EERSTE ETAGE

8 personen

2120
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SALON
De Salon is de derde vergaderruimte op de 
eerste verdieping.

Deze kamer, uitgevoerd in lichte tinten, biedt 
vergaderruimte voor 8 personen. Aansluitend 
aan deze kamer is een, als zit- en overlegruimte, 
ingerichte torenkamer.

De Salon staat met een tussendeur in verbinding 
met de naastgelegen Tussenkamer, die als break 
out ruimte gebruikt kan worden.

EERSTE ETAGE

8 personen
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S a l o n  
8  p e r S o n e n

De Salon is gelegen op de eerste verdieping. Deze vergaderruimte is uitgevoerd in lichte 
tinten en biedt plaats aan 8 personen. Aangrenzend bevindt zich de Torenkamer die als 
zit- en overlegruimte is ingericht.
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EERSTE ETAGE

12  personen

De grootste vergaderruimte op de eerste 
verdieping is van oudsher de bibliotheek. 

Deze biedt plaats aan 12 personen en is, 
door de aangebrachte hightech video 
conference apparatuur, de ideale ruimte voor 
internationale vergaderingen.

De gehele inrichting in combinatie met de 
stijlelementen en de sfeervolle openhaard, 
maken deze kamer ook bijzonder geschikt als 
businessclub en trefpunt voor industrials.

BIBLIOTHEEK

16

b i b l i o t h e e k   
1 2  p e r S o n e n

De bibliotheek is de grootste vergaderruimte op de eerste verdieping van Huis de Salentein. 
Dankzij hightech videoconference apparatuur vormt dit de ideale ruimte voor internationale 
vergaderingen. De sfeervolle inrichting maakt deze kamer ook bijzonder geschikt als businessclub, 
trefpunt voor industrials en locatie voor besloten bijeenkomsten.
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l i n d e z a a l   
6 0  p e r S o n e n

De Lindezaal bevindt zich in het voormalige Koetshuis en is gelegen op de eerste 
verdieping boven Restaurant de Salentein. Hier vindt u een flexibele ruimte met alle 
moderne faciliteiten voor uiteenlopende doeleinden, zoals zakelijke bijeenkomsten, 
recepties, borrels en diners. Omdat de Lindezaal over een eigen bar beschikt, kan hier 
bijvoorbeeld voorafgaand aan een diner een aperitief genuttigd worden en is er een
aantrekkelijk trefpunt tijdens de pauze van een bijeenkomst.
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d o r S m o l e n   
1 5 0  –  2 0 0  p e r S o n e n

Waar op Landgoed de Salentein vroeger het graan werd gedorst, staat nog altijd de oude Dorsmolen. Na een ingrijpende renovatie 
is de Dorsmolen met zijn aantrekkelijke uitstraling, royale capaciteit en moderne faciliteiten uitermate geschikt voor evenementen 
met grotere groepen. Er is ruimte voor 150 genodigden in theateropstelling en 200 genodigden voor een staande receptie.

Het monumentale gebouw is een unieke en erkende trouwlocatie. In combinatie met de Lindezaal boven Restaurant de Salentein 
of de exclusieve ruimten in Huis de Salentein hebben we alles te bieden op één locatie: receptie, diner en feest.
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a r g e n t i n a rt e    
1 0 0  p e r S o n e n

In onze galerie ArgentinArte is de sterke band met Argentinië zichtbaar aanwezig. Deze bijzondere ruimte op Landgoed de Salentein vormt een 
sfeervolle locatie voor ontvangsten, recepties maar bijvoorbeeld ook voor wijnproeverijen of bijzondere zakelijke bijeenkomsten. Hier weet u zich 
met uw gezelschap omringd door inspirerende kunst van talentvolle jonge Argentijnse kunstenaars. ArgentinArte biedt ruimte aan 100 gasten.
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r e S ta u r a n t
d e  S a l e n t e i n    
Ons gerenommeerde restaurant is gevestigd in het voormalig koetshuis van het landgoed en vormt de 
plek waar smaak, beleving en culinaire passie samenkomen. In letterlijke zin, want met een eigen veestapel 
en wijnhuizen in Argentinië staan wij voor een internationaal gastronomisch concept: we serveren wijn uit 
eigen bodega’s en het mooiste vlees van eigen runderen. Het restaurant ademt de sfeer van het moderne, 
elegante Argentinië en biedt bijpassende gerechten die optimaal harmoniëren met onze wijnen. U bent 
van harte welkom voor een heerlijke lunch, een goed gesprek bij het haardvuur of een uitgebreid diner.
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p o rt i l l o 
b a r  b o d e g a    
In Portillo Bar Bodega ervaart u het gastvrije Argentijnse landleven. U bent in een heerlijk ongedwongen 
sfeer welkom voor een lunch, een gezellige borrel met collega’s of een compleet diner voor het hele gezin. 
De veelzijdige menukaart biedt naast salades, pasta en vis een prominente plaats aan ons ongeëvenaarde 
Black Angus rundvlees. Maar u kunt ook rustig even aanschuiven voor een prettig glas van onze gerenom-
meerde wijnen, een kop geurige bouillabaisse of een stoere beefburger. Bij mooi weer geniet u op ons terras 
van het warme landgoedleven, waarbij de Asado – de traditionele Argentijns BBQ - voor een vurig en 
karaktervol accent zorgt. Portillo Bar Bodega is zeven dagen in de week vanaf 12 uur geopend. 
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w o r k S h o p S    
Wijnproeverij
Op Landgoed de Salentein ontvangen wij met regelmaat kleine gezelschappen voor wijnproeverijen: een bijzondere reis door onze Argentijnse 
wijngaarden, verrijkt met enkele bijpassende amuses. Gedurende een uur belicht onze sommelier alle belangrijke wetenswaardigheden over de diverse 
labels van M.P. Wines. Ruik, proef en ervaar de wijnen zelf in de sfeervolle woonkeuken van Huis de Salentein of in een van de exclusieve torenkamers.

Kookworkshop
Samen koken betekent samenwerken, veel gezelligheid en het versterken van de onderlinge band. Als u dan ook nog onder leiding van onze chef-kok de 
heerlijkste gerechten op tafel tovert en daar vervolgens met elkaar van geniet, kan er eigenlijk niets meer fout gaan. Vanuit deze gedachte organiseren wij 
kookworkshops in de sfeervolle en professioneel geoutilleerde woonkeuken van Huis de Salentein. 
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WIJNPROEVERIJ Salentein Family of Wines is het enige wijnhuis 
dat kan bogen op een eigen, exclusief 
wijnproeflokaal in het centrum van ons land. 
Alle labels van de Salentein familie (Bodegas 
Salentein en Bodegas Callia) worden hier 
gepresenteerd. Ruik, proef en ervaar de 
wijnen zelf in de sfeervolle woonkeuken van 
Huis de Salentein of in één van de exclusieve 
torenkamers.

12 personen
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m . p.  w i n e S    
Op Landgoed de Salentein serveren we de befaamde wijnen van M.P. Wines (Mijndert’s Premium 
Wines voorheen Salentein Family of Wines) van onze eigen Argentijnse wijngaarden. Deze wijnen 
– onder de labels Salentein, Callia en Portillo – staan zowel bij kenners als bij het grote publiek in 
hoog aanzien. 

Aan de voet van het Andesgebergte bevindt zich het eigenzinnige wijnhuis Bodegas Salentein met 
klassiek gecultiveerde wijnen op premium niveau. De Salentein Reserve, Numina en Primus zijn op 
dronk zodra ze vrijgegeven worden, maar kunnen evengoed een aantal jaren rusten.

Onder het label Portillo bieden we jonge, onstuimige wijnen met een herkenbaar fruitig karakter. 
En in de hoger gelegen provincie San Juan vindt u ons wijnhuis Bodegas Callia waarvan de premium 
Grand Callia internationaal geprezen wordt en de Callia Magna Shiraz zich tot de beste ter wereld 
mag rekenen.

De wijnen van onze bodega’s staan altijd open. Kom ze ruiken, proeven en beleef ze tijdens 
het aperitief.
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o n z e 
S a l e n t e i n
b l a c k  a n g u S 
r u n d e r e n    
Op Landgoed de Salentein lopen zo’n honderd Salentein Black Angus runderen en op de uitgestrekte Argentijnse pampa’s houden we 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 een volle smaak.

Volgens fijnproevers zoals rundvlees vroeger smaakte; natuurlijk en zonder toevoegingen. Omdat we van fok tot kok volledig bij het proces zijn 
betrokken, garanderen we de dieren een prachtleven en onze gasten vlees van een constante topkwaliteit.
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l o c at i e
Landgoed de Salentein
Putterstraatweg 5 - 9
3862 RA Nijkerk

Neem voor al uw vragen gerust en vrijblijvend contact met ons op. 
Bel (033) 247 52 01, of stuur uw vraag naar info@landgoeddesalentein.nl.

Voor tafelreserveringen
Wilt u een tafel reserveren in Restaurant de Salentein of Portillo Bar Bodega?
Dan kunt u bellen met (033) 245 41 14. Of reserveer online via: www.landgoeddesalentein.nl

Bereikbaarheid
Landgoed de Salentein is binnen 30 autominuten bereikbaar vanuit het Gooi, Almere, Lelystad, Zwolle, Apeldoorn en Barneveld. 
Het ligt op 2 kilometer van de A28 (Amersfoort-Zwolle) en biedt ruime (gratis) parkeergelegenheid.

Route vanaf Utrecht - Amersfoort:
Afslag Nijkerk/Putten vanaf de A28. Volg de borden richting Putten. Bij de rotonde Berencamperweg-Putterstraatweg naar links richting Putten. 
Het parkeerterrein van Landgoed de Salentein is na 700 meter aan uw rechterhand. 2 km vanaf rijksweg A28 Amersfoort - Zwolle.
 
Route vanaf Zwolle:
Afslag Nijkerk/Almere vanaf de A28. Volg de borden richting Putten. Bij de rotonde Berencamperweg-Putterstraatweg naar links richting Putten. 
Het parkeerterrein van Landgoed de Salentein is na 700 meter aan uw rechterhand. 2 km vanaf rijksweg A28 Amersfoort - Zwolle.


