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La gazzetta di 
Vino&Friends

 Geniet van een culinaire reis door Italië 

Gratis WiFi
Naam: Vino&Friends 

free wifi
Wachtwoord: 

Gast2021
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Prefazione
Stapje voor stapje komen we steeds dichter bij het 
oude ‘normaal’. Ons terras is inmiddels al weer een 

paar weken open en ondanks het slechte weer is het 
feest om jullie weer ouderwets te mogen verwennen.

In de afgelopen maanden hebben we allesbehalve 
stilgezeten. U heeft het bij binnenkomst vast al gezien: 

onze wijnwinkel/enoteca is helemaal af en staat 
boordevol met verrassende Italiaanse en Limburgse 

wijnen.

In onze wijngaard op de Rasberg hebben we 4000 
wijnstokken geplant. Ook hebben we daar een flink 

stuk grond geëgaliseerd en ingezaaid. We gaan 
hier een mooi terras inrichten en belangrijker nog: 

eindeloos genieten van een prachtig uitzicht, talloze 
wijntjes, mooie zomeravonden en lekkere hapjes.

Ook hebben we in onze moestuin de mooiste 
groenten en kruiden aangeplant.

Nieuwsgierig geworden? het Vino&Friends/OGGi-
team staat te popelen om hun enthousiasme over 

onze producten, de ontwikkelingen van de wijngaard 
en de moestuin te delen.

Fijn dat u onze gast wil zijn!

Bas(ta) en crew.

Vino&Friends
 is lid van 

Maastricht
 culinair!
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Wijnhuis van de 
maand: Cantele
Op zo’n 20 km ten noordoosten van Lecce, 
Midden in de hak van de laars ligt het 
prachtige wijnhuis Cantele. Misschien bent 
u nog niet zo’n wijnliefhebber? Maar ga 
er op vakantie in Puglia zeker even langs. 
Vijftig hectare prachtige wijnranken, een 
oogverblindend mooi ‘estate’ en nog 
veel belangrijker: Giovanni Cantele en zijn 
familie maken geweldig goede wijnen. 
Vino&Friends heeft dit juweeltje onlangs 
ontdekt en is trots om deze pareltjes te 
mogen importeren.

Een tweetal wijnen wil ik extra onder uw 
aandacht brengen:

Deze maand 
per glas te 
proeven!

Cantele Teresa Manara 
Chardonnay

Houdt u van een goed en bijzonder glas 
Chardonnay? De Cantele Teresa Manara 
(van de naam ga je al zwijmelen) heeft na 
8 maanden een intense gele, goudgele 
kleur. De Kruidige aroma’s ‘spatten’ uit 
het glas. Je proeft witte perzik, amandel 
en hazelnoten zijdezacht in de mond met 
honingtoetsen, kruiden & specerijen van 
het hout. In één woord: superlekker!

Cantele Amativo

Deze diep robijnrode wijn wordt gemaakt 
van twee druivensoorten: de negroamara 
en de primitivo (de naam van deze wijn 
is een samenvoeging ama-tivo). Na 
een jaartje houtlagering ontwikkelt deze 
wijn zich tot een glas waarin kruiden, 
bosvruchten en vanille een bouquet 
maken om waanzinnig verliefd op te 
worden.
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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,-

en 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
€ 2,50
€ 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

Rosa del Paradiso
Druif: Cannaiolo

Andreola - Veneto
Andreola - Veneto
Raarberg - Limburg

€ 5,-
€ 6,50
€ 8,50

Paradiso - Toscana € 5,50
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Bianchi WITTE WIJNEN

Arneis
Druif: Arneis

San Vigilio
Druif: Turbiana

Pinot Grigio Magnum
Druif: Pinot Grigio

Campo del Soglio
Druif: Tuchi

Biscondola
Druif: Vernaccia

Wine of the day

Rossi RODE WIJNEN

Chianti
Druif: Sangiovese 

Primitivo
Druif: Primitivo

Negroamaro
Druif: Negroamaro 

Nebbiolo
Druif: Nebbiolo

Madèr
Druif: Gropello, Marzemino, 

Sangiovese, Barbera

Bottaccio
Druif: 65% Sangiovese, 35% Cabernet 

sauvignon

Wine of the day

Dolci ZOETE WIJNEN

Lume Passito
Vin Santo

Careglio - Piemonte

Selva Capuzza - Lombardia
 

Scarbolo - Friuli
  

Selva Capuzza - Lombardia
 

Paradiso - Toscana
 

?

€ 5,-
 

€ 5,-
 

€ 6,50
 

€ 6,75 
 

€ 7,50 
 

-

Paradiso - Toscana
 

Ariano - Puglia
 

Ariano - Puglia

Careglio - Piemonte

Selva Capuzza - Lombardia

Paradiso - Toscana

?

€ 5,-

€ 5,50

€ 5,50

€ 6,50

€ 7,75

€ 8,50

-

Selva Capuzza - Lombardia
Paradiso - Toscana

€ 6,-
€ 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:

Orecchiette con salsiccia e cime di rapa
‘Oortjes’pasta uit Puglia met gebakken 
salsiccia (een lekkere Italiaanse worst van 
varkensvlees) en Italiaanse raapstelen.

Tagliatelle agli scampi
Lintpasta op basis van eigeel, hierbij 
serveren we gebakken scampi in 
tomatensaus met verse basilicum.

Ravioli con tartufo e funghi*
Lekkere zijdezachte met truffelcrème 
gevulde deegkussentjes in een truffelsaus 
en opgebakken paddenstoelen.

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

Primi piatti

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

Antipasti

Dolci 

Tagliata classica
Gegrild en getrancheerd rundvlees 
met ovenaardappeltjes, geschaafde 
Parmiggiano Reggiano, tomaatjes en 
aceto balsamico.

Branzino con pelle croccante
Op de huid gebakken zeebaars, 
gefrituurde inktvis met bloemkoolcrème en 
zwarte Italiaanse palmkool

Melanzane alla parmigiana*
Lasagne van aubergine, tomatensaus, 
mozzarella en parmezaanse kaas uit de 
oven.

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

Secondi piatti

1. Battuta di carne
Met de hand gesneden rundertartaar van 
het Fassonerund. Zonder poespas: met 
truffelcrème en vers briochebrood.

2. Orata Marinata
In citroen gemarineerde dorade met 
zoet/zure ui.

3. Cannolo con mortadella
Cilindervormig koekje gevuld met een 
zachte mousse van mortadella en 
pistache nootjes.

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. Geserveerd met druiven, 
walnoten en notenbrood.

(gerechten met een asterisk * zijn vegetarisch)

Bistecca alla Fiorentina A La Carte
Geserveerd met seizoensgebonden 
garnituren - (€ 7,25 per 100 Gr)
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Sognare...Realtà
Wat nog niet zo lang geleden een 
droom was, is in de afgelopen 
maanden gerealiseerd: een eigen 
wijngaard. Inmiddels hebben we 
ruim 4000 wijnstokken geplant, 2250 
stuks Chardonnay en 1750 stuks Pinot 
Grigio.

Het is een lange, indrukwekkende en zeker 
ook leerzame reis met als eindbestemming 
de productie van eigen kwaliteitswijnen. Voor 
dat laatste moeten we nog even geduld 
hebben, maar niets staat ons in de weg om 
elke seconde van de dag te genieten van 
dit prachtige plekje. Als je vanaf Maastricht 
‘binnendoor’ naar Valkenburg rijdt zie je vlak 
voor Berg en Terblijt aan de rechterkant een 
prachtige, glooiende helling: De Rasberg. 
Een uniek plekje ‘omsingeld’ met natuur en 
geweldig leuk om te wandelen.

Het is een plek om weg te dromen, even te 
mijmeren en vooral om te genieten. Je hebt er 
een prachtig uitzicht op Maastricht of je kunt 
even ademloos kijken naar een ‘biddende’ 
sperwer, je kunt er luisteren naar de stilte en 
jezelf verbazen over zoveel moois.

Wilt u onze wijngaard ook beleven? 
Maak dan een afspraak met Bas. Hij neemt 
je dan in een vogelvlucht mee in de 
ontstaansgeschiedenis van deze lokatie 
en huidige wijngaard. Zodra de Corona-
maatregelen het toestaan doen we dat 
uiteraard met een hapje en een wijntje.

A presto
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Lunchen bij OGGI 
Het lunchconcept van 
Vino&Friends
What’s in a name?......iedereen kent die 
beroemde zin uit Shakespeare’s Romeo 
en Giulietta. Van onze gasten krijgen we 
regelmatig de vraag ‘wat is OGGI’

OGGI is het italiaanse woord voor vandaag 
en tevens de naam die we aan het 
lunchconcept van Vino&Friends hebben 
gegeven. Wij hebben voor deze naam 
gekozen omdat we het ‘hier en nu’ iedere 
dag willen vieren. Even stilstaan bij de kleine 
momenten die het leven bijzonder maken: 
een goed gesprek met vriend of vriendin, 
een speciale ontmoeting, een lekker 
hapje en drankje. Kortom: geen uitgesteld 
genieten maar meteen doen bij OGGI.

In Italië wordt er veel aandacht besteed 
aan eten maar bovenal staat samen 
genieten centraal. Iedere dag wordt intens 
gevierd en de maaltijden spelen hierbij 
een belangrijke rol. Voor de lunch wordt 
in Italië dan ook ruim de tijd genomen. In 
onze contreien kiezen we meestal voor 
een functioneler ‘twaalf-uurtje’: een snel 
dashbordbroodje of een boterham van 
thuis.

Bij OGGI is de keuze aan u: of je nu lekker 
lang wil smullen van authentieke Italiaanse 
gerechten of alleen tijd hebt voor een 
espresso met een lekker broodje. Het is 
allemaal mogelijk. Geen zin meer om 
aan het werk te gaan? Blijf dan eindeloos 
genieten van Italiaanse affitate, originele 
Italiaanse hapjes en een mooi glas wijn.
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Lekker vers uit 
eigen (moes)tuin
Ons enthousiasme en onze passie voor Italië 
proeft u bij dagelijks bij Vino&Friends en 
OGGI. Onze gerechten worden gemaakt 
met producten die wij rechtstreeks 
importeren uit Italië. Wij zijn daarvoor altijd 
op zoek naar ambachtelijke en toegewijde 
familiebedrijven die vaak generaties lang 
dichtbij de natuur leven. Zij weten de volle 
smaak van de grond en de zee te gebruiken 
om fantastische producten te creëren.

“Zo zet je elke dag een 
stukje Italië op tafel” 

In onze eigen moestuin telen we op een 
ecologisch verantwoorde wijze onze eigen 
groenten en kruiden. Zo zet je elke dag 
een stukje Italië op tafel: eerlijke, pure 
ingrediënten voor een lekkere lunch bij OGGI 
of een heerlijk diner bij Vino&Friends.

Altijd met de pure smaak van het zuiden en 
de zon op je tong: troppo buono! 

Vino&Friends/OGGI wenst u alvast ‘buon 
appetito’!
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Beleef, proef en 
ervaar ons met liefde 
en kennis van Italië 

samengesteld menu 
en ons aanbod wijnen 

uit eigen import.

www.vinoandfriends.nl
maastricht@vinoandfriends.nl

+31 (0)43 321 84 56

Vino&Friends - OGGI
Lunch - Diner - Wijnwinkel
Plankstraat 6 
6211 GA Maastricht


