Landgraaf, 1 oktober 2013

Persbericht

Pirandello terug naar de basis
Restaurant Pirandello, onderdeel van Hotel WinselerHof, slaat vanaf vandaag een nieuwe
weg in. Eenvoud, smaak en authenticiteit gaan de boventoon voeren.
Luigi's Trattoria ondergaat ook een verandering tot Luigi's Bar: een bar zoals een Italiaanse
bar hoort te zijn en waar gasten vanaf 1 oktober welkom zijn om het diner te starten met
aperitief & antipasti. Het diner wordt geserveerd in Pirandello, waarna de avond kan worden
afgesloten in Luigi's Bar met 'cafè e dolce'.
De vernieuwde kaart omvat ongekunstelde Italiaanse gerechten samengesteld door Chefkok
Raoul Goovaerts. Regionale, verse en vaak biologische ingrediënten, soms van eigen
landgoed, blijven het uitgangspunt. Het restaurant volgt hiermee de trend waarin gasten
steeds meer waarde hechten aan een eerlijke betaalbare keuken waarin kwaliteit
gegarandeerd blijft.
Gasten kunnen al een 3-gangen menu samenstellen van de 'à la carte kaart' vanaf € 27,per persoon. Het wisselende menu Pirandello wordt geserveerd voor 3-gangen € 37,- / 4gangen € 47,- en 5-gangen € 57,-. Het restaurant is zowel voor lunch als diner zeven dagen
per week open.

Noot voor de redactie:

WinselerHof is onderdeel van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants en gelegen aan de
Tunnelweg 99 in Landgraaf. Sinds juli 2013 in WinselerHof officieel aangemerkt als NSWLandgoed. In de zestiende eeuwse herenboerderij zijn 49 luxe hotelkamers gelegen.
www.chateauhotels.nl
WinselerHof is sinds 1 september jongstleden toegetreden tot de prestigieuze collectie van Small
Luxury Hotels of the World. www.slh.com
Naast de hotelkamers, Pirandello & Luigi’s Bar beschikt WinselerHof over 4 vergader- en
banquetingruimten ( 4 - 250 personen), een wijnkelder waar privé lunches of diners tot 22 personen
geserveerd worden en een sfeervolle binnenhof. Daarnaast is er een wijngaard (Müller Thurgau) en
loopt er een Kunstproject met Marres/Bureau Europa “Verhalen Verbeeld”.
Neem voor meer informatie contact op met Bastiaan Klomp, directeur/gastheer,
t. 06 25496035 / 045 5464343
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