Antipasti / Voorgerechten € 22,50
Tartara di scombro con mozzarella marinata, ostrica di prosciutto Livar,
mela marinata, finocchio in agrodolce e una spuma di cetriolo
Tartaar van makreel met gemarineerde Mozzarella, oester in Livar Prosciutto,
gemarineerde appel, zoet zure venkel en luchtige komkommer
***
Panna cotta di aragosta con tartara di aragosta, carpaccio di capesante,
gelato all’ olio d’oliva pistacchio sbricciolato e insalata di ravvanelli
Panna Cotta van langoustine met tartaar van langoustine, dun gesneden coquille,
olijfolie ijs, pistachecrumble en radijssalade
***
Petto d’anatra selvatica affumicato con carpaccio di ficchi,
gambetta cotta in aceto balsamico con pate di fegato d’anatra e
insalata alla bietola rossa
Gerookte wilde eendenborst met carpaccio van vijgen,
pootje gegaard in aceto balsamico, eendenleverpaté en bietensalade
***
Cannelloni di filetto di vitello e tonno con acciughe fritte, crema di olive nere,
spuma di capperi e focaccia all´aglio affumicato
Cannelloni van kalfshaas en tonijn met gefrituurde ansjovis, crème van zwarte olijven,
kappertjesschuim en focaccia met gerookte knoflook

Primi Piatti / Tussengerechten € 22,50
Spaghetti al tartufo con uovo strapazzato al tartufo, parmigiano,
tartufo grattugiato, funghi con spuma al tartufo
Truffelspaghetti met truffelroerei, Parmezaanse kaas,
geschaafde truffel, gebakken paddenstoelen en truffelschuim
***
Gnocchi ai calamari con calamari, coda di rospo alla griglia, scalogno alla brace,
peperone rosso arrosto con spuma all´aglio
Gnocchi van inktvis met gebakken inktvis, gegrilde zeeduivel, gepofte sjalot,
geroosterde rode paprika en knoflookschuim
***
Filetto di rombo alla griglia con ravioli ai funghi,
crauti avvolti in prosciutto di parma,
crema di patata dolce e salsa alla cipolla rossa
Gegrilde grietfilet met ravioli van paddenstoelen, zuurkool in Parmaham,
crème van zoete aardappel en jus van rode ui
***
Pernice cotto con scorzonera e tartufo, tortellini ripieni di sanguinaccio al Livar
e sughetto di pernice con sciroppo di mela
Op het karkas gebakken roodpootpatrijs met romige schorseneren met truffel,
tortellini van livar bloedworst en jus van patrijs met Limburgse appelstroop

Secondi Piatti / Hoofdgerechten € 34,50
Filetto di merluzzo cotto lentamente servito con riso nero, cremina di carota,
bietola rossa in agrodolce, funghi con tartufo e spuma di cepes
Zacht gegaarde kabeljauwfilet met riso nero, zalf van gerookte bospeen,
zoet zure rode biet, paddenstoelen met truffel en schuim van cepes
***
Filetto di ippoglosso grigliato con una cremina di cavolfiore e nocciola, salsa di
bietola rossa con un raviolo ripieno di scalogno alla brace e lardo di colonnata
Gegrilde heilbotfilet met zalf van bloemkool en hazelnoot,
jus van rode biet en een ravioli van gepofte sjalot en Lardo di Colonnata
***
Filetto di cervo con crespelline di patate e mostarda,
cervo in umido con pastinaca e salsa alla marsala
Gebraden hertenrugfilet met poffertjes van aardappel en mostarda,
gebraiseerde hertensukade, pastinaak en Marsala jus
***
Filetto di manzo con sedano a rapa candito, polenta con guancia di vitello,
zucca, una crespella di taleggio con salsa al gallinaccio
Gebraden ossenhaas met gekonfijte knolselderij, polenta met kalfswang,
pompoen, flan van taleggio en jus van girolles
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.
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.
4-gangen menu € 62,50
4-gangen wijnarrangement € 35,50
5-gangen menu € 72,50
5-gangen wijnarrangement € 42,50

WinselerHof is Green Key ‘Goud’ gecertificeerd.
Wij houden van duurzame en streekgebonden producten.

