Valkenburg aan de Geul, januari 2011

Persbericht

WinselerHof, 25 jaar
Hotel Winselerhof en Ristorante Pirandello in Landgraaf vieren in 2011 hun 25 jarig
jubileum. In het voorjaar van 1985 kocht Camille Oostwegel de vervallen herenboerderij
van de Gemeente Landgraaf. Na een grootscheepse restauratie van het monument
opende Hotel Winselerhof en Ristorante Pirandello op 15 september 1986 zijn deuren.
De toenmalige minister van cultuur Elco Brinkman opende het hotel door het levensgrote
beeld van een os te onthullen. Een schitterende sculptuur van hand van beeldhouwer
Pieter d’Hondt.
Winselerhof is sinds 1986 uitgegroeid tot een schitterend hotel en restaurant waar de
Limburgse ambiance en gastvrijheid samensmelt met de Italiaanse keuken en warmte.
Ristorante Pirandello, vernoemd naar de beroemde Italiaanse schrijver/letterkundige
Luigi Pirandello (1867 -1936) en tevens Nobelprijswinnaar, was destijds een van de
eerste à la carte restaurants met Italiaanse accenten. Koos van Noort, huidige chef-kok
van Steigenburger Kurhaus hotel, ging de uitdaging aan als eerste chef-kok van
Pirandello.
In het archief hebben wij een mooi gedicht van een van onze gewaardeerde gasten, de
grote Toon Hermans, gevonden, dat wij u niet willen onthouden. Het typeert de
bijzondere ambiance zoals onze gasten die nog steeds ervaren.
Voor. Camille en Judith
Winselerhof?
Nou en of!
Entourage super prachtig
Eten ook en niet te machtig
Boven salon of room of hal
Verkies ik deze luxe stal
Met “una combo” pico-bello
Dankjewello-dankjewello!
Toon
(in other words: Camille fois merci)
Dessert:
En tenslotte met z’n viertjes
Veel geluk en veel pleziertjes.
t.
27/XII/’87

In maart 2002 werd de WinselerHof uitgebreid met een tweede informeler restaurant,
Luigi’s Trattoria. Dit restaurant werd gevestigd in de unieke gewelvenkelder van de oude
herenboerderij.
Het team van WinselerHof onder leiding van directeur/gastheer Bastiaan Klomp gaat het
25 jarig jubileum in 2011 vieren, door diverse jubileum arrangementen aan te bieden,
zodat iedereen kan genieten van deze zuidelijke gastvrijheid en gastronomie.
In 2011 serveert het Luigi’s Trattoria team een 3-gangen diner/lunch voor de
feestelijke prijs van € 25,- per persoon. Het wisselende keuzemenu is dagelijks te
reserveren m.u.v. de feestdagen. Sinds 1 januari 2011 is Luigi’s Trattoria ook voor
diner geopend. De keuken is nu dagelijks geopend van 12.00 uur – 15.00 uur en
18.30 uur – 21.30 uur.
Voor meer acties en uitgebreidere informatie over het jubileum menu verwijzen wij u
naar www.chateauhotels.nl.

Noot voor de redactie:
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