
 
 

Winselerhof is een van de oudste boerderijen in de omgeving van Landgraaf. Rond 1655 wordt er al geschreven over de hoeve Winzeler. 

De naam is afgeleid van het Duitse woord ‘Winzer’, wijnbouwer. 

 

 

Uit oude gegevens blijkt dat op enkele honderden meters van de hoeve druiven werden geteeld. De eerst vermelde eigenaar van de Winselerhof was Graaf 

van Saffenburg en een van de laatste eigenaren was de Familie Keybets. 

 

 

Een gedeelte van de carréhoeve was opgetrokken uit veldbrandstenen die ter plekke werden gegraven en gebakken, het andere gedeelte was opgebouwd uit 

houten vakwerk. Het dak was tot eind 19e eeuw van stro. 

 

 

Rondom de binnenplaats waar u zich nu bevindt waren in deze tijd de mestvaalt, paarden-, varkens-, koeien- en schapenstallen en het woonhuis gevestigd, 

het woonhuis was gevestigd waar u nu de hotelreceptie en Restaurant Pirandello kunt vinden. 

 

 

Na 1920 is er weinig meer veranderd aan de hoeve, maar door de mijnbouw in de directe omgeving van de boerderij heeft het pand vanaf 1943 veel schade 

opgelopen vanwege grondverzakkingen. Dit had als gevolg dat een gedeelte van de schuur in 1981 is ingestort. 

 

 

Nadat Camille Oostwegel de Winselerhof heeft overgenomen is hij in 1985 gestart met de volledige restauratie en herinrichting van de hoeve tot Hotel 

Winselerhof en Restaurant Pirandello. 

  



 

U bent in Luigi’s Restaurant & Bar van harte welkom om te genieten van een heerlijke lunch. Wij hebben een mooie  lunch samengesteld, die indien gewenst 

binnen één uur geserveerd kan worden.  U bent natuurlijk ook welkom voor een kopje koffie met Limburgse vlaai. Na de lunch zal Luigi’s als bar geopend zijn, 

waarbij u in gezellige sferen kunt genieten van een drankje en hapje. 

 

Onze chef de cuisine Raoul Goovaerts heeft een aantal gerechten geselecteerd waaruit u kunt kiezen, deze vindt u op de volgende pagina’s terug. 

Hij werkt nauw samen met onze topleveranciers, om zorg te dragen voor dagverse en seizoensgebonden producten, die door hem en zijn team worden 

verwerkt tot spannende gerechten in een delicaat Italiaans jasje. 

 

 

Wij serveren tijdens de lunch (tussen 12.00 – 15.00 uur) het volgende: 

• Een 2-gangen Businesslunch à € 33,50 per persoon bestaat uit; voorgerecht / hoofdgerecht welke u zelf uit de kaart kunt kiezen, 

ter afsluiting serveren wij een kopje koffie/thee met friandises. 

• Een 3-gangen lunch Giro-lunch à € 39,- per persoon bestaat uit; voorgerecht / hoofdgerecht / dessert welke u zelf uit de kaart kunt kiezen*, bij keuze van 

kaas i.p.v. dessert (supplement € 7,50) 

• Alle gerechten zijn natuurlijk ook los te bestellen, hiervoor gelden de gepubliceerde prijzen. 

 

* Indien u uw lunch wenst uit te breiden met een tussengerecht bedraagt de toeslag € 13,- per persoon.  

 

 

Openingstijden: 

Dagelijks van 12.00 - 15.00 uur voor de lunch  

Vrijdag en zaterdag vanaf 12.00 uur ook als bar / borrel 

  



 

Tartaar van ossenhaas / basilicum / Taggiasche olijf / gemarineerde groente / Pecorino     € 16,50 

 

Salade scampi / gemarineerde venkel / Prosciutto / tomaat / saffraan     € 16,50 

 

Knolselderij truffelsoep / Foccacia / bosui     €   9,50 

 

Eendenborstfilet / stoof van eend / gefrituurde risotto / biet / Aceto Balsamico     € 24,50 

 

Skrei kabeljauw / tomaten gnocchi / gezouten Amalfi citroen / Prosciutto / tomaat / saffraan     € 25,50 

 

Truffeltagliatelle / ei / zwarte knoflook / Parmezaanse kaas / paddenstoelen     € 25,50 

 
 

Siciliaanse koude lasagne / Ricotta crème / limoen / pistache / amandelroomijs     € 14,50 

 

Italiaanse kaassoorten / notenbrood / appelstroop / ratenhoning     € 17,50 

 

Koffie met zoetigheden €   6,50 

 



Te bestellen tussen 12.00-17.00 uur 

 

Italiaans broodje € 9,00 

- Rundercarpaccio / truffel / Parmezaanse kaas 

- Gerookte zalm / saffraan / gedroogde tomaat 

- Fontina / mosterd crème / rucola 

 

Antipasti: 

- Borrelkplank met verschillende Italiaanse producten (per 2 personen te bestellen)  € 23,50 

- Diverse Italiaanse kaassoorten met huisgemaakte appelstroop, honing en notenbrood € 17,50 

- Parmaham met grissini € 10,50 

- Bitterballen met mosterd € 7,50 

 

 

 


