Antipasti / Voorgerechten
Prosciutto
Boerenbrood met prosciutto, vijgenjam, zoet zure venkel en rucola salade

7,-

Carpaccio Salmone
Carpaccio van zalm met saffraancrème, zongedroogde tomaten en olijvenvinaigrette

7,-

Insalata Caprese
Verschillende gemarineerde tomaten met Buffelmozzarella, basilicum en aceto balsamico

12,50

Focaccia Carpaccio di Manzo
Gegrild focaccia brood met carpaccio van ossenhaas, truffelcreme, rucola en Parmigiano

15,-

Sgombro
Tartaar van makreel met Burrata, zoetzure komkommer, safraancrème en pistache

15,-

Primi Piatti / Tussengerechten
Crema di Zucca
Romige pompoensoep met gegrilde pompoen, vanillemascarpone en pompoenpitten

7,-

Ravioli Funghi
Ravioli gevuld met paddenstoelen, truffel en peterselie met Pecorino en truffelboter

15,-

Sogliola Limanda
Gegrilde tongschar met sardines, rozijnen, pijnboompitten, pesto olie en knoflookschuim

17,50

Spaghetti al Tartufo
Truffelspaghetti met truffelroerei, truffelschuim, geschaafde truffel en Parmigiano

17,50

Secondi Piatti / Hoofdgerechten
Risotto ai funghi
Paddenstoelenrisotto met kruiden en gebakken paddenstoelen

14,-

Orata
Gegrilde dorade met ratatouille, gepofte tomaat, kruidenpolenta en Pomodorischuim

14,-

Stufato di Manzo
Gebraiseerde rundersukade met linzenrisotto, compote van rode ui en pompoencrème

19,50

Pernice
Gebraden patrijs met een cannellone van zuurkool, Tiroler speck en mostardajus

22,50

Merluzzo grigliato
Gegrilde kabeljauw met romige schorseneren, ravioli van rode biet en schuim van gerookte ui

25,-

Filetto Rossini
Gebraden ossenhaas met eendenlever, pijnboompitten polenta, spitskool en Madeirajus

28,50

Dolce
Panna cotta al Mandarino
Panna cotta van mandarijn met kaneelsorbet, vanillehangop en mandarijnenschuim

6,-

Semifreddo alla Nocciola
Semifreddo van hazelnoot en vanille met rozijnencake en Frangelico sabayon

6,-

Tiramisu
Mokkataartje met sinaasappelcompote en stracciatella ijs

10,-

Ravioli al cioccolato
Ravioli van donkere chocolade met gemarineerde ananas, Amarettosabayon en pistache ijs

10,-

Formaggi
Een selectie van Italiaanse kazen van de kaaswagen met notenbrood en appelstroop

15,-

Geachte gast,
Onze Chef-kok Raoul Goovaerts stelt dagelijks een heerlijk menu samen.
Hiervoor werkt hij nauw samen met onze topleveranciers. Deze dragen zorg voor dagverse en
seizoensgebonden producten, die door de chef worden verwerkt tot spannende gerechten in een
delicaat Italiaans jasje.
3-gangen menu 37,4-gangen menu 47,5-gangen menu 57,-

Uiteraard kan dit menu begeleid worden door een wijnarrangement.
Onze Maître-Sommelier Joris Grond kan u begeleiden in een “Giro d’Italia”.
Heerlijke en originele wijnen uit de hele laars van Italië.
3-gangen wijnarrangement 25,4-gangen wijnarrangement 32,50
5-gangen wijnarrangement 40,In de keuken van Pirandello
proberen we zo veel mogelijk met biologische,
lokale en verantwoorde producten te werken.
Niet alleen omdat deze producten (h)eerlijker zijn,
ook omdat we dit simpelweg belangrijk vinden.
WinselerHof is Green Key ‘Goud’ gecertificeerd.
De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de
toerisme- en recreatiebranche,
die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO),
met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.
Alle cijfers op de kaart staan voor het aantal euro

