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Dineren bij 
Vino&Friends

 Geniet van een culinaire reis door Italië 

Gratis WiFi
Naam: Vino&Friends 

free wifi
Wachtwoord: 

Gast2021

V
IN

O  &  F R I E N
D

S

  
DAL  2 0 1 6



2

Prefazione
Wat is het fijn dat we weer vooruit kunnen kijken.

Eindelijk weer een wenkend perspectief en ouderwets 
genieten van het ‘gewone’ leven.

Iedere dag dat ik de deur open sta ik te stralen en 
verheug ik me om jullie te ontmoeten. De afgelopen 
weken hebben me het grote belang geleerd van die 
dagelijkse ontmoetingen, de goede gesprekken en 

het gezamelijke plezier.

Alle reden om de kleine geneugten van het leven te 
koesteren en vooral maximaal te beleven.

Één belofte kan ik U nu al doen: het team van 
Vino&Friends/OGGI doet iedere dag weer een 
maximale inspanning om van uw bezoek een 

onvergetelijk moment te maken.

Accarezza il momento,

Bas(ta) en crew.

Vino&Friends
 is lid van 

Maastricht
 culinair!
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Wijnmaker 
uitgelicht: 
Poderi del 
Paradiso 
Iedereen die wel eens in 
de Toscane op vakantie is 
geweest kent ongetwijfeld het 
middeleeuwse plaatsje San 
Gimignano. Je ziet het van ver 
boven op een berg liggen. Op 
weg ernaar toe geniet je van 
prachtige vergezichten, cipressen 
en de vele wijngaarden.

Poderi del Paradiso bezit hier ca. 30 
hectaren grond en produceert hiermee 
ongeveer 150.000 flessen heerlijke wijn. 
Vroeger werd hier hoofdzakelijk witte wijn 
gemaakt van de Vernaccia druif en rode 
wijn van Sangiovese druiven. Gelukkig zijn 
de wijnmakers begin 80-er jaren van inzicht 
en koers gewijzigd en hebben zij cabernet 
sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah 
en chardonnay stokken aangeplant. Het 
resultaat is echt verbluffend. De wijnen 
van Paradiso zijn stuk voor stuk superlekker, 
van uitstekende kwaliteit ook nog redelijk 
geprijsd. Naast wijn produceert Paradiso 
ook uitstekende olijfolie en bent u ook 
welkom als B&B gast.

De ‘gewone’ chianti en de chianti Riserva 
van Paradiso moet u absoluut eens 
proeven. Vino&Friends heeft ze daarom tot 
wijnen van de maand gepromoveerd.
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Negroni € 8,00

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. 

Campari Spritz € 7,50

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

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!

Vino&Friends 
cocktails

Gin Tonic € 9,50

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

Americano € 8,-

Een elegantere versie van de 
Negroni, iets milder en toegankelijker 
maar minstens zo lekker. 

Aperitivo Aperitivo

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

€ 6,-
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 9,50
€ 6,50
€ 8,-
€ 8,-
€ 4,50

Frisdrank 20 cl
Crodino
Gekoeld tapwater 70 cl
Plat/Bruis
 

Peroni 33 cl
Neubourg 33 cl
Alcoholvrij bier

Espresso
Dubbele espresso
Koffie
Cappuccino
Latte macchiato
Espresso macchiato
Corretto
Thee

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

€ 2,40
€ 3,50
€ 3,50

€ 4,00
€ 3,75
€ 3,50

Digestivi

Warme dranken

Frisdrank

€ 2,30
€ 3,90
€ 2,90
€ 3,25
€ 4,25
€ 2,60
€ 2,90
€ 2,70

Bier op fles

€ 5,50
€ 6,50
€ 9,-
€ 14,-
€ 6,50
€ 5,-
€ 4,50
€ 5,-

Aperitivo

APERITIVO - BAR - DIGESTIVI

DRANKKAART

ONZE SELECTIE WIJNEN PER GLAS

Bollicine MOUSSEREND 

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

Rosato ROSÉ WIJN

Chiaretto - Druif: Gropello, 

Marzemino, Sangiovese, Barbera

Andreola - Veneto
Andreola - Veneto
Raarberg - Limburg

€ 5,-
€ 6,50
€ 8,50

Selva Capuzza - Lombardia € 5,50
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Bianchi WITTE WIJNEN

Arneis
Druif: Arneis

Vernaccia di San Gimignano
Druif: Vernaccia

Pinot Grigio Magnum
Druif: Pinot Grigio

Chardonnay Teresa Manara
Druif: Chardonnay

Pinot Bianco
Druif: Pinot Bianco

Biscondola
Druif: Vernaccia

Wine of the day

Rossi RODE WIJNEN

Chianti
Druif: Sangiovese 

Negroamaro/Primitivo
Druif: Negroamaro/Primitivo 

Barbera/Nebbiolo
Druif: Barbera/Nebbiolo

Madèr - Druif: Gropello, 

Marzemino, Sangiovese, Barbera

Rosso di Montalcino
Druif: Sangiovese

Chianti Riserva
Druif: 85% Sangiovese, 15% Merlot

Wine of the day

Dolci ZOETE WIJNEN

Lume Passito
Vin Santo

Careglio - Piemonte

Paradiso - Toscana
 

Scarbolo - Friuli
  

Cantele - Puglia
 

Aldeneyck - Limburg

Paradiso - Toscana

?

€ 5,-
 

€ 5,-
 

€ 6,50
 

€ 6,50 
 

€ 6,75

€ 7,50 
 

-

Paradiso - Toscana
 

Ariano - Puglia

Careglio - Piemonte

Selva Capuzza - Lombardia

Uccelliera - Toscana

Paradiso - Toscana

?

€ 5,-

€ 5,25

€ 6,50

€ 6,50

€ 8,50

€ 8,-

-

Selva Capuzza - Lombardia
Paradiso - Toscana

€ 6,50
€ 6,50

Alcoholvrij
Flein “Sauvignon blanc” Kurtatsch - Alto Adige € 5,50

0%
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VINO&FRIENDS KEUZEMENU 
4-gangen: € 41,50

Maak een keuze uit onze overheerlijke 
huisgemaakte pasta’s:

Agnolotti Piemontesi
Lekkere gevulde pasta met parmaham in 
een romige saus met maanzaad.

Calamarata con zucchine e salmone 
affumicato
Dit is een ringvormige pasta die wij 
lauwwarm serveren met courgettesaus en 
gerookte zalm.

Risotto con barbabietola*
Een heerlijk bordje romige risotto met rode 
biet, pecorino crème en limoen.

Pasta del giorno
Ons personeel vertelt u graag welke 
verrassingspasta er vandaag geserveerd 
wordt.

Primi piatti

4 heerlijke Italiaanse antipasti op een bordje, kiezen is dus niet nodig!

Antipasti

Dolci 

Bistecca di Manzo 
Gegrilde rundersteak (grain fed) met rode 
kruiden compote en gegrilde groenten uit 
eigen moestuin.

Orata al cartoccio con scampi
Dorade ‘en papilotte’ gegaard met 
scampi’s, courgette, San Marzano 
tomaten en bisque.

Verdure dell’orto*
Diverse bereidingen van groenten uit 
eigen moestuin 

Bistecca alla Fiorentina 
Geserveerd met seizoensgebonden 
garnituren - (€ 3,25 per 100 Gr)

Secondi piatti

1. Carpaccio di Manzo
Mooi dun gesneden runderbief van het 
Fassonerund. Zonder tierelantijnen: maar 
wél met lekker geschaafde Parmigiana, 
Rucola en top olijfolie.

2. Branzino e pinoli
Een rolletje gemarineerde zeebaars met 
pijnboompitjes en rozijnen 

3. Vitello tonnato
Heerlijke plakjes dun gesneden 
zachtgegaarde kalfsmuis met een romige 
tonijn/mayonaise saus

4. Piatto del giorno*
Ons personeel vertelt u graag welk 
groentegerechtje wij vandaag voor u 
serveren.

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.

(gerechten met een asterisk * zijn vegetarisch)

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



9

Een wandeling 
langs wijngoed 
Lenoire
Wandelen door het prachtige 
groene heuvellandschap én de 
mooiste wijnen ontdekken, dat kan 
toch alleen in Frankrijk? Nee hoor, 
in Zuid-Limburg leer je alles over 
wijnen tijdens een ontspannende 
wandeling!

Misschien heeft u er al van gehoord of al 
één van de vier officiële Route des Vins 
wandelingen gelopen. Allemaal zeer de 
moeite waard en beslist doen maar…. 

Vanaf 1 juli is er een nieuwe, en wat mij betreft 
de allermooiste Route des Vins Berg - Houthem 
wandeling, toegevoegd. U ‘meandert’ 
door het zuid westelijk deel van Limburg en 
passeert tijdens deze magnifieke wandeling 
o.a. wijngoed Lenoire. Meer weten? Stel uw 
vragen gerust aan Bas Lenoire.
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Groenten en nog 
eens groenten
Onze moestuin is net een topsporter, hij 
produceert record na record. Dagelijks ben 
ik oprecht verbaasd hoe groot de beloning 
van een beetje aandacht en zorg kan zijn. 
Kratten vol kleurrijke groenten, verse kruiden 
en zoete frambozen zijn dan het tastbare 
resultaat. Een deel hiervan belandt zo vers op 
uw bord.

Het zou natuurlijk onvergeeflijk zijn om het 
overschot ‘zo maar’ weg te gooien. Hiervoor 
hebben we een geweldige oplossing 
gevonden: Onze koks worden door niemand 
minder dan Monique Moreau (top 3 
masterchef Holland) geadviseerd.

Monique begeleidt onze koks in het 
eeuwenoude proces van wecken, 
fermenteren en conserveren van groenten. 
Op deze manier verspillen we niets van 
de kostbare opbrengst en verrijken we 
onze kennis met oude én hedendaagse 
kooktechnieken.
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Een avondje
Vino&Friends
Wat kan een gast verwachten van een 
avondje Vino&Friends was mijn korte 
vraag. Max Leenders en Bas Lenoire 
formuleren met een niet aflatende 
stroom van enthousiaste woorden een 
bondig antwoord. Drie kwartier later sta ik 
enigszins confuus buiten. Hoe moet ik dit in 
hemelsnaam in een verhaal gieten?

Ik kijk naar mijn krabbels en lees: een 
herinnnering, gezelligheid, informeel, 
emoties, een lach en een traan, 
nabijheid, onmoeting, een onvergetelijk 
moment, een fijn gevoel, vooral lekker, 
ongedwongen, een avondje uit, samen, 
bijzondere onmoetingen, verrassende 
ervaringen, blijheid, eindeloos verliefd 
kunnen zijn, zomaar wegdromen, een 
zwoele zomeravond, fonkelende bubbels, 

“een zwoele zomeravond, 
fonkelende bubbels, 
parelende waterdruppels 
langs het glas, de geur 
van versgebrande koffie, 
dampende borden”

parelende waterdruppels langs het 
glas, de geur van versgebrande koffie, 
dampende borden, verse kruiden, 
zwierige jurken, een vleugje parfum, 
Italiaanse krachttermen, een koele kelder, 
vakantieherinneringen, la dolce vita en la 
vita e bella.

Ik besluit om er niets meer aan toe te 
voegen want soms voegen nieuwe 
woorden niets meer toe.


