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Prefazione
Ik kijk terug op een in alle opzichten
turbulent jaar 2021. Ondanks alle
tegenwind overheerst bij mij een tevreden
gevoel: Onze gasten zijn ons trouw
gebleven, het Vino&Friends - OGGi team
is gelukkig nog op volle sterkte, onze
wijngaard is volledig aangeplant en de
moestuin heeft weelderig geproduceerd.
Ook ben ik oprecht blij met alle feedback
die we van jullie kregen, de talloze
complimenten motiveerden en gaven
nieuwe energie. De incidentele kritiek heeft
ons geholpen om het nóg beter te doen.
Fijn dat jullie onze gast wilden zijn en ik
hoop jullie weer te mogen begroeten bij
Vino&Friends - OGGI!
Bas, Janka, Marco, Jamie, Max,
Dominique, Giusi, Giovanni, Davide,
Christof, Jos, Manuela, Mientje, Jonas,
Claire, Natalia, Gigi en Antonio
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Vino&Friends
is lid van
Maastricht
culinair!
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Naam: Vino&Friends free wifi Wachtwoord: Gast2021
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De Vino&Friends
Thuiskookdoos

THUISKOOKDOOS
BESTELLEN?
VRIJDAG EN ZATERDAG KUNNEN JULLIE
WEER GEBRUIK MAKEN VAN ONZE OVER-
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HEERLIJKE THUISKOOKDOOS. LEES MEER!

OGGI
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Vino&Friends
cocktails
Onze overheerlijke en
‘spetterende’ cocktails zorgen
voor een knallend begin
van een avond, op en top
genieten bij Vino&Friends.
Deze aperitieven zijn meer
dan een goed begin van uw
diner: u start meteen met een
hoogtepunt!

Negroni € 8,25

Aperitivo

Gin Tonic € 9,75

Aperitivo

Een Negroni is een Italiaanse
klassieker. Een cocktail met een
prachtige herfstkleur en een
bitterzoete smaak. Een superlekker
aperitief en goed begin van een
mooie avond.

Houd je van het stevige werk?
Probeer dan eens onze Bulldog,
een stoere gin geserveerd met San
Pellegrino tonic, kaneel, sinaasappel
en zwarte peper.

Campari Spritz € 7,75

Americano € 8,25

Aperitivo

In Italië is de “Campari Spritz”
enorm populair als aperitief. Voor
ons is dit vaste ‘prik’ tijdens onze
Italië-reizen.

Aperitivo

Een elegantere versie van de
Negroni, iets milder en toegankelijker
maar minstens zo lekker.
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DRANKKAART
APERITIVO - BAR - DIGESTIVI

Warme dranken

Aperitivo
Alcohol vrije cocktail
Aperol Spritz
Limoncello Spritz
Campari Spritz
Gin Tonic
Hugo
Negroni
Americano
Martini bianco/rosso

Espresso
Dubbele espresso
Koffie
Cappuccino
Latte macchiato
Espresso macchiato
Corretto
Thee

€ 6,25
€ 6,75
€ 6,75
€ 7,75
€ 9,75
€ 6,75
€ 8,25
€ 8,25
€ 4,75

Frisdrank

Digestivi
Grappa “Bianca”
Grappa “Barrique”
Grappa Berta “Elisi”
Grappa Berta “Casalotto”
Vecchia Romagna
Italiaanse likeuren
Limoncello (huisgemaakt)
Amaro

€ 2,55
€ 4,15
€ 3,15
€ 3,50
€ 4,50
€ 2,85
€ 3,15
€ 2,95

€ 5,75
€ 6,75
€ 9,25
€ 14,25
€ 6,75
€ 5,25
€ 4,75
€ 5,25

Frisdrank 20 cl
Crodino
Gekoeld tapwater 70 cl
Plat/Bruis

€ 2,65
€ 3,75
€ 3,75

Bier op fles
Peroni 33 cl
Neubourg 33 cl
Alcoholvrij bier

€ 4,25
€ 4,€ 3,75

ONZE SELECTIE WIJNEN PER GLAS

Bollicine MOUSSEREND

Spumante Brut Rosé “Bolle”
Prosecco Brut “Dirupo”
Metodo Classico ‘Brut’

Rosato ROSÉ WIJN

Chiaretto - Gropello, Marzemino,

Andreola - Veneto
Andreola - Veneto
Raarberg - Limburg

€ 5,€ 6,50
€ 8,50

Selva Capuzza - Lombardia

€ 5,50

Sangiovese, Barbera
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Alcoholvrij

0%

Flein “Sauvignon blanc”

Kurtatsch - Alto Adige

€ 5,50

Ariano - Puglia

€ 5,-

Scarbolo - Friuli

€ 5,50

Kurtatsch - Alto Adige

€ 6,50

Fontefico - Abruzzo

€ 7,-

Su’Entu - Sardenga

€ 8,50

Cantele - Puglia

€ 9,-

?

?

Cantele - Puglia

€ 5,50

Careglio - Piemonte

€ 6,-

Paradiso - Toscana

€ 6,50

Fontefico - Montepulciano

€ 7,50

Paradiso - Toscana

€ 8,50

Cantele - Puglia

€ 9,-

?

?

Piemonte
Paradiso - Toscana

€ 6,€ 6,50

Bianchi WITTE WIJNEN

40 Filari

50% Bombina Bianco 50% Falanghina

Friulano
Druif: 100% Friulano

Sauvignon
Druif: 100% Sauvignon

Pecorino
Druif: 100% Pecorino

Su’Orma
Druif: 100% Vermentino

Chardonnay VT
Druif: 100% Chardonnay

Wine of the day

Rossi RODE WIJNEN

Telero Rosso

80% Negroamaro, 20% Merlot

Nebbiolo
Druif: 100% Nebbiolo

Chianti
Druif: 100% Sangiovese

Montepulciano d’Abruzzo
Druif: 100% Montepulciano

Chianti Riserva Magnum
Druif: 85% Sangiovese, 15% Merlot

Amativo
Druif: 60% Primitivo, 40% Negroamaro

Wine of the day

Dolci ZOETE WIJNEN

Moscato d’Asti
Vin Santo
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Vino&Friends wijnwinkel.
Een nieuwe óf een oude liefde? Een
promotie? Weer een jaartje ouder?
Met pensioen? Een mooi diner met
familie of vrienden? Zo maar om lekker
te genieten? Om weg te dromen?
Behoefte aan een mooi moment?
Vakantieherinneringen herbeleven? Op
zoek naar een speciaal cadeautje?
In de knusse wijnwinkel van Vino&Friends
hebben wij een mooi aanbod van
Italiaanse wijnen, cadeaupakketten en
een kleine selectie lokale wijnen. Ook als
u op zoek bent naar een lekkere olijfolie
of een pak speciale Vino&Friends 100%
arabica koffie, bent u bij onze enoteca
aan het goede adres.
Salute, namens onze sommeliers Max,
Gusi en Jos!
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Giro d’Italia
Nieuw bij OGGI: Reis samen met ons
kriskras door Italië en proef en beleef
de authentieke Italiaanse keuken.
Niet schrikken, u hoeft ‘m niet te fietsen.
Leun rustig achterover en geniet van
een mini-vakantie tijdens een proeverij
van leuke kleine streekgerechtjes
met een drietal lekkere wijntjes (proef
glaasjes).
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Sinds de tweede wereldoorlog zijn er tienduizenden, veelal Italiaanse mannen als
‘gastarbeider’ naar Nederland gekomen. De meesten waren afkomstig uit de arme
delen van Italië, hoofdzakelijk uit Calabrië en Sicilië en het eiland Sardinië. In Limburg
gingen ze hoofdzakelijk als mijnwerkers aan de slag. De cultuur, gewoonten en ‘way
of life’ zijn zelfs vandaag nog volledig intact.
Het merendeel van de Vino&Friends - OGGI medewerkers heeft Italiaanse roots, dat
zie je terug in de sfeer en belangrijker nog: dat proef je. Neem nu bijvoorbeeld onze
chef Giovanni en zijn vriendin Giusi, zij komt oorspronkelijk uit Friuli en hij uit Sicilië. Na
de laatste herfstvakantie hebben zij een karrevracht aan culinaire ideeën uit Italië
meegenomen en daar gaan we in de komende maanden enorm van genieten.
En…ook niet onbelangrijk: na een kort uitstapje naar een conculega heeft Giusi
besloten om weer aan de slag te gaan bij de Vino&Friends - OGGI famiglia.
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AFFETTATI MISTI

ANTIPASTI

FORMAGGI MISTI diverse Italiaanse

minimaal 2 gerechtjes p.p. - per stuk: €7

kaasjes met lekkernijen 15

SELEZIONE MISTO Een combinatie
van mooie vers gesneden vleeswaren,
Italiaanse kazen, pesto en brood 15

GUSTOSI D’ITALIA een combinatie
van mooie vers gesneden Italiaanse
vleeswaren, pesto en brood 12

INSALATA
INSALATA TONNO Lekkere verse
salade met tonijn 14

VITELLO TONNATO dunne plakjes
kalfsvlees met een tonijn mayonaise

CARNE CRUDA vers gesneden tartaar
van rundvlees met truffelcreme

BRUSCHETTE POMODORO E BURRATA
gegrild ciabatta brood met verse
tomaatjes, basilicum en burrata

CAPRESE salade met tomaat en
burrata

ARROSTICINI gegrilde schapenvleesspiesjes uit Abruzzo

ARANCINI siciliaanse gefrituurde
risottoballetjes met een lekkere
Bolognese vulling

POLPETTE italiaanse gehaktballetjes
met een pikante tomatensaus

FRITTO MISTO gefrituurde stukjes
kabeljauw, scampi’s en inktvisringen

MOZZARELLA IN CARROZZA

PIZZA FATTA IN CASA!
MARGHERITA tomatensaus en
mozzarella 10

PROSCIUTTO DI PARMA CON
RUCOLA E PARMIGIANO parmaham,

mozzarella ‘verstopt’ in gefrituurd
witbrood

VERDURE IN PASTELLA CON GRANA
PADANO lekkere stukjes groenten in
een krokant jasje met geraspte Grana
Padano

parmezaanse kaas en rucola 14

Genieten ‘op zijn Italiaans’
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PASTA, RAVIOLI E RISOTTO

SECONDI

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI
spinazie gevulde deegkussentjes in een

FILETTO DI CERVO CON SPUMA DI
POLENTA E SALSA VINO ROSSO
AL PROFUMO DI MELOGRANO

boter saliesaus met Grana Padano 17

hertenrugfilet gegrild in onze Mibrasa

lekkere zijdezachte met ricotta en

oven met een espuma van polenta en

RISOTTO CON CREMA DI BROCCOLI,
GAMBERI E BURRATA smeuïge
risotto met een crème van broccoli

een rode wijnsaus met granaatappel

22,50

kaas 18

MERLUZZO AL VAPORE IN BRODO
DI PROSCIUTTO DI PARMA CON
RAVANELLI E ROMANESCO wij

RAVIOLI PROSCIUTTO DI PARMA

pocheren een mooi stukje kabeljauw

huisgemaakte ravioli met een

in een bouillon van parmaham en

parmaham vulling en truffelsaus 18

serveren dit met frisse groentjes 22,50

TAGLIATELLE AL RAGU DI CHINGHIALE

MELANZANE ALLA PARMIGIANA

Brede lintpasta met een ragu van

laagjes aubergine met mozzarella,
Parmezaanse kaas en tomatensaus

geserveerd met garnaaltjes en romige

wildzwijn 19

18,50
Bistecca alla Fiorentina A La Carte
Geserveerd met seizoensgebonden
garnituren - (€ 7,25 per 100 Gr)

Safe the best for last...
DOLCI E PASTICCINI geserveerd met huisgemaakt ijs
PANNA COTTA gekookte room met vanille en vers fruit 7,50
TIRAMISU hemelse combinatie van lange vingers, mascarpone en cacao 8,50
TORTA AL CIOCCOLATO lopend chocolade taartje met vanille saus 8,50
BABÁ RUM in rum gedrenkt cakeje 8,50
12
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Wijnmakers
uitgelicht
Deze maand
per glas te
proeven!

I Poderi del
Paradiso
Iedereen die wel eens in de Toscane
is geweest herkent het plaatje wel.
Een prachtig glooiend landschap,
cipressen, wijnranken en hier en daar
een ‘verdwaalde’ boerderij. In de
verte doemen de contouren van het
middeleeuwse stadje San Gimignano op.
Poderi del Paradiso doet zijn naam alle
eer aan. Een mooie boerderij in een
waarachtig paradijselijke omgeving.
Naast de traditionele druivensoorten
(Sangiovese en Vernaccia) heeft deze
wijnmaker in de 80-er jaren ook Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah
en Chardonnay aangeplant.
Vino&Friends importeert met veel plezier
diverse wijnen van deze wijnmaker. Ze zijn
kwalitatief goed gemaakt en onze gasten
waarderen ze zonder uitzondering zeer.
Onze wijn van de maand oktober
is de
is de
Bottaccio.2017.
Hij heeft
een mooie
robijnroBottaccio
Hij heeft
een mooie
de kleur met
tonen
kersen
rood
robijnrode
kleur
metvan
tonen
van en
kersen
fruit. Deze wijn wordt gemaakt van 85%
en rood fruit. Deze wijn wordt gemaakt
Sangiovese en 15% Cabernet sauvignon
van
85%en
Sangiovese
en 15% Cabernet
druiven
smaakt geweldig
bij o.a. vleessauvignon
druiven en smaakt geweldig bij
en kaasgerechten.
o.a. vlees- en kaasgerechten.
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VINO&FRIENDS KEUZEMENU
3- gangen 38,50 | 4-gangen: € 44,50

Fine
Dini
ng

Antipasti
5 heerlijke Italiaanse antipasti op een bordje, kiezen is dus niet nodig!
1. Sformato di patate e rosmarino con lardo
Een klein taartje van aardappel met
rozemarijn en rugspek van het varken uit
Colonnata
2. Branzino pelle croccante
Op de huid gebakken zeebaars
3. Zuppa di Verdure*
Een lekkere verse Italiaanse groentensoep
gemaakt met groenten uit eigen
moestuin.
Primi piatti
Maak een keuze uit onze overheerlijke
huisgemaakte pasta’s:
Ravioli ricotta e spinaci con spuma al
Parmigiano*
Ravioli gevuld met ricotta en spinazie en
een espuma van parmezaanse kaas
Risotto con crema di broccoli, gamberi e
burrata
Smeuïge risotto met een crème van
broccoli geserveerd met garnaaltjes en
romige kaas
Tagliatelle al ragu di chingiale
Brede lintpasta met een saus van wildzwijn
Pasta del giorno
Pasta van de dag

4. Cannolo con crema al gorgonzola e
pistacchi*
Een gefrituurd deegje met een vulling van
gorgonzola crème en pistachenootjes
5. Vitello tonnato
Dun gesneden, zachtgegaard kalfsvlees
met een tonijn mayonaire crème

Secondi piatti
Filetto di cervo al Mibrasa, spuma di
polenta e salsa vino rosso al profumo di
melograno
Hertenrugfilet gegrild in onze Mibrasa oven
met een espuma van polenta en een
rode wijnsaus met granaatappel
Merluzzo al vapore in brodo di Prosciutto
di Parma con ravanelli e romanesco
Wij pocheren een mooi stukje kabeljauw in
een bouillon van parmaham en serveren
dit met frisse groentjes
Verdure dell’orto*
Diverse bereidingen van groenten uit de
Mibrasa houtskooloven.
Bistecca alla Fiorentina
Geserveerd met seizoensgebonden
garnituren - (€ 3,25 per 100 Gr)
Dolci

Bistecca alla Fiorentina A La Carte
Geserveerd met seizoensgebonden
garnituren - (€ 7,25 per 100 Gr)
(gerechten met een asterisk * zijn vegetarisch)

Duo di dessert e gelato fatto in casa
Twee overheerlijke desserts met
huisgemaakt ijs.
Formaggi misti (€ 3,50 supplement)
Een mooi proeverijtje van harde en zachte
Italiaanse kazen.
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Mibrasa oven
In Italië maakt bijna ieder zichzelf
respecterend restaurant gebruik
van een grilI. Vis, groenten, vlees en
gevogelte worden zo met ogenschijnlijk
groot gemak bereid. Het is een
eeuwenoude kooktechniek die in het
hele Middellandse zee gebied gebruikt
werd en gelukkig ook nog steeds wordt.
Door de hoge temperaturen worden alle
smaken als het ware ‘opgesloten’ en de
houtskool voegt ook nog dat prachtige
rokerige aroma toe. Op een van mijn
culinaire ontdekkingsreizen belandde
ik op het Franse platteland in een klein
familierestaurant. Veel keuze was er niet,
vlees of kip, groenten en aardappels.
Met een lekker wijntje was het wachten
bepaald geen straf en na een uurtje werd
een schaal dampende Poule de Bresse
opgediend. Geen tierelantijnen maar
pure smaken, kip zoals ik ‘m nog nooit
gegeten heb. Iedere hap was een enkele
reis naar de culinaire hemel. De eigenaar
deelde mijn enthousiasme en verklapte
hét geheim: een Mibrasa.

Een gesloten houtskooloven voor de
professionele keuken.
Om een lang verhaal kort te maken:
hij staat sinds een paar weken ook in
onze keuken te glimmen en ik weet
heel zeker dat u, net als ik, enorm
gaat genieten van deze aanwinst.
In het menu van deze maand kunt
u een keuze maken tussen mooi
gegrilde scampi’s met spinaci, onze
welbekende T-Bone of het vegetarisch
hoofdgerecht.
Nieuwsgierig naar het grote culinaire
walhalla? Probeer dan onze
onovertroffen bistecca alla fiorentina.
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RASBERG
Het pareltje van Vino&Friends

RASBERG

www.wijngoed-lenoire.nl
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