Restaurant Pirandello staat bekend om de hoogwaardige Italiaanse keuken met eerlijke
producten. Italiaans design geeft het restaurant een warme en hedendaagse sfeer. Deze sfeer
sluit aan bij de smaak en authenticiteit van de gerechten. Chef de Cuisine Raoul Goovaerts en
zijn team bereiden de Italiaanse gerechten met verse, regionale en biologische ingrediënten.
Sommige producten zijn zelfs afkomstig van ons eigen landgoed.
Food & Beverage Manager Dennis Lemmens en zijn team verzorgen u met de warme
Limburgse gastvrijheid en laten u thuis voelen in ons restaurant.
Voor eventueel advies van wijn-spijs bij uw gerechten kunt u informatie vragen aan een van
onze medewerkers en uiteraard hebben we ook een hele mooie en uitgebreide wijnkaart
waarop Italiaanse en Nederlands Limburgse wijnen
centraal staan om een mooie keuze te maken.

Luigi Pirandello was een Italiaanse schrijver van poëzie, theaterstukken en romans.

"Het leven moet niet worden verklaard,
het moet worden geleefd".

MENU DEGUSTIAZONE
Luchtige aubergine | Foccacia | Italiaanse vleeswaren | Gemarineerde groente
***
Koude waterkerssoep | Fregola | Mossel | Coquille | Venkel
***
Ravioli van aardpeer | Truffel | Zwarte knoflook | Parmezaanse kaas (6)
***
Runderlende | Kalfswang | Taleggio poffertje | Gebrande ui
***
Italiaanse kaassoorten | Notenbrood | Appelstroop | Ratenhoning (5)
***
Panna cotta van mandarijn | Limoncello | Pure chocolade | Sorbet
4 gangen menu
5 gangen menu
6 gangen menu

€ 64,00
€ 74,00
€ 84,00

all-in € 115,00
all-in € 132,00
all-in € 149,00

inclusief wijn, tafelwater en mokka
inclusief wijn, tafelwater en mokka
inclusief wijn, tafelwater en mokka

Het 5 gangen menu is te bestellen tot 20.00 uur
Het 6 gangen menu is te bestellen tot 19.30 uur
Het Menu Degustiazone serveren we bij 6 gasten of meer enkel per tafel!
Bij aanpassingen in het menu tellen we een supplement van 7,50 per aanpassing.
Met allergieën en dieetwensen wordt uiteraard rekening gehouden.
Voor vegetarische opties kunt u altijd vragen aan een van de medewerkers.

MENU GIRO D’ITALIA

Tartaar van ossenhaas | Basilicum | Taggiasche olijf | Gemarineerde groente | Pecorino
Of
Truffeltagliatelle | Ei | Zwarte knoflook | Parmezaanse kaas | Paddenstoel
***
Skrei | Tomaten gnocchi | Gezouten Amalfi citroen | Basilicum | Courgette
Of
Eendenborstfilet | Stoof van eend | Gefrituurde risotto | Biet | Aceto Balsamico
***
Siciliaanse koude lasagne | Ricotta crème | Limoen | Pistache | Amandelroomijs
Of
Italiaanse kaassoorten | Notenbrood | Appelstroop | Ratenhoning | ( suppl. € 7,50 )

Menu Giro d’Italia 3 gangen

€ 39,00

Met allergieën en dieetwensen wordt uiteraard rekening gehouden.
Voor vegetarische opties kunt u altijd vragen aan een van onze medewerkers.

