Restaurant Pirandello staat bekend om de hoogwaardige Italiaanse keuken met eerlijke
producten. Italiaans design geeft het restaurant een warme, hedendaagse sfeer. Deze sfeer sluit
aan bij de smaak en authenticiteit van de gerechten. Italiaanse gerechten bereid met verse,
regionale en biologische ingrediënten. Sommige producten zijn zelfs afkomstig van ons eigen
landgoed.

Rettich | bloemkool | rode peper | saffraan

Octopus | venkel | rozemarijn | gedroogde tomaat | Pecorino

Huisgemaakte pasta | truffel | roerei truffel | schuim Parmezaanse kaas | paddenstoelen

Kalfswang | schorseneren | Taggiasche polenta| zoete aardappel | Aceto Balsamico

Honing | notenbrood | appelstroop | druiven

Carpaccio van citrusfruit | olijfolie | amandelcake | specerijen roomijs | Amaretto sabayon

3-gangenmenu € 59,- | all-in € 99,4-gangenmenu € 69,- | all-in € 119,5-gangenmenu € 85,- | all-in € 145,6-gangenmenu € 99,- | all-in € 165,-

Zeeduivel | kalfshaas | citrus
Zeeduivel | rode mul | kalfshaas | citrus
Zeeduivel | rode mul | spaghetti | kalfshaas | citrus
Zeeduivel | rode mul | spaghetti | kalfshaas | kazen | citrus

All-in menu: inclusief huisaperitief, bijpassende wijnen, water en mokkaservies

3-gangenwijnarrangement
4-gangenwijnarrangement
5-gangenwijnarrangement
6-gangenwijnarrangement

€ 26,50
€ 35,€ 44,€ 52,50

Het 6-gangenmenu kunt u bestellen tot 20.00 uur
Toeslag kaas in plaats van dessert € 5,Chef de cuisine Raoul Goovaerts en zijn team hebben deze menu’s met zorg voor u samengesteld. Al onze gerechten
kunnen allergenen bevatten. Indien u vegetarisch wenst te dineren of allergieën heeft voor bepaalde producten
zullen wij hier uiteraard rekening mee houden.
Klassieker uit de Italiaanse keuken
Enkele gerechten kunnen ook als ‘shared dining’ besteld worden en zijn aangeduid met dit symbool, prijzen zijn per
persoon

Paddenstoelen | pastinaak bereidingen | Aceto Balsamico |truffelaardappel
Rettich | bloemkool | rode peper | saffraan

Ossenstaart | pijnboompitten schuim | Parmezaanse kaas | truffel

Tortellini zwarte knoflook| koffie jus | sjalot | gebrande courgette

Huisgemaakte pasta | truffel | roerei truffel | schuim Parmezaanse kaas | paddenstoelen

Octopus | venkel | rozemarijn | gedroogde tomaat | Pecorino

Klassieker uit de Italiaanse keuken
Enkele gerechten kunnen ook als ‘shared dining’ besteld worden en zijn aangeduid met dit symbool , de getoonde
prijs is per persoon.

Ravioli rode biet | aardpeer- gember compote | zeewier | gepofte ui
Kalfswang | schorseneren | Taggiasche polenta| zoete aardappel | Aceto Balsamico
Prosciutto en Lardo di Collonato | rode ui | violet aardappel | Cavolo Nero

Honing |notenbrood | appelstroop | druiven

Bereidingen van vijgen | crème van pure chocolade | Moscato d’Asti sorbet | roze peper

Carpaccio van citrusfruit | olijfolie | amandelcake | specerijen roomijs | Amaretto sabayon

Chef de cuisine Raoul Goovaerts en zijn team hebben deze menukaart met zorg voor u samengesteld. Al
onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Indien u vegetarisch wenst te dineren of allergieën heeft
voor bepaalde producten zullen wij hier uiteraard rekening mee houden.

