
 

 

Restaurant Pirandello staat bekend om de hoogwaardige Italiaanse keuken met eerlijke 

producten. Het Italiaanse design geeft het restaurant een warme 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 verklaard worden,  

het moet geleefd worden" 

 

 



 

 

Zeebaars | Garnalen | Prosciutto| Witte Aceto Balsamico | Komkommer 

Ravioli | Rode biet | Ricotta | Amalfi | Basilicum 

Zacht gegaard buikspek  | Gnocchi | Pecorino | Gebrande ui | Paddenstoel 

Ossenhaas | Kalfswang | Parmezaanse kaas | Truffel  

Italiaanse kaassoorten | Notenbrood | Appelstroop | Ratenhoning 

Bereidingen van rabarber | Italiaans schuim | Hangop | Pistache ijs 

 

4 gangen: Zeebaars / Ravioli / Ossenhaas / Rabarber                                                                                    

5 gangen:  Zeebaars / Ravioli / Buikspek / Ossenhaas / Rabarber                                                             

6 gangen: Zeebaars / Ravioli / Buikspek / Ossenhaas / Kaas / Rabarber 

 

4-gangenmenu     € 74,00 € 135,00    incl. wijnarrangement, tafelwater en mokkaservies                   

5-gangenmenu     € 88,00 € 155,00    incl. wijnarrangement, tafelwater en mokkaservies                   

6-gangenmenu     € 99,00 € 170,00    incl. wijnarrangement, tafelwater en mokkaservies 

Het 5-gangenmenu is te bestellen tot 20.30 uur                                                                                      

Het 6-gangenmenu is te bestellen tot 20.00 uur 

 

Vanaf 6 personen serveren wij enkel per tafel één menu. 

Bij aanpassingen van het menu tellen wij een supplement van € 9,00 per aanpassing. 

Met allergieën en dieetwensen wordt uiteraard rekening gehouden. 

Voor vegetarische opties kunt u altijd vragen aan een van onze medewerkers. 

 

 



 

 

 

Bereidingen van eend | Prosciutto | Biet | Aceto Balsamico 

Of 

Doperwtenrisotto | Kwartelei | Gedroogde tomaat | Zeekraal | Venkelschuim 

*** 

Skrei kabeljauw | Raviolo van mosselen | Cavolo Nero | Amalfi citroen 

Of 

Varkenswang | Ravioli pastinaak | Bereidingen van knolselderij | Marsala 

*** 

Bereidingen van espresso | Pure chocolade | Amaretto | Mokka ijs 

Of 

Italiaanse kaassoorten | Notenbrood | Appelstroop | Ratenhoning | ( supplement € 9,00 ) 

 

Menu Giro d’Italia   € 53,00 

All-in € 69,00    inclusief 2 glazen huiswijn, tafelwater en mokkaservies 

Wijnarrangement 3 gangen  € 32,00 

Met allergieën en dieetwensen wordt uiteraard rekening gehouden. 

Voor vegetarische opties kunt u altijd vragen aan een van onze medewerkers. 

 
 



 

 

 
Italië is veelzijdig in zijn wijnen. Met honderden inheemse druivensoorten, duizenden hectares 

aan wijngaarden en talrijke gepassioneerde wijnproducenten is Italië een van de grootste 

producerende wijnlanden ter wereld.                                                                                                 

De nieuwe generatie wijnproducenten combineren oude methoden met moderne stijlen.        

De verrassende  wijnen die dan geboren worden zijn uniek te noemen. 

Buiten een mooie en zeer gevarieerde selectie aan Italiaanse wijnen hebben we ook een aantal 

prachtige Nederlands Limburgse wijnen op onze wijnkaart staan. Onze lokale wijnboeren 

maken geweldige heerlijke wijnen van diverse druivensoorten. Het klimaat en de terroir zorgen 

voor verrassend mooie en uitgebalanceerde wijnen die u versteld zullen laten staan van de 

kwaliteit. 

Vraag naar onze uitgebreide wijnkaart waarin alle wijnen staan uitgelegd met een kleine 

smaaknotitie en voor meer advies kunt u terecht bij een van onze medewerkers. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


