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Prefazione
‘Nella botte piccola ci sta il vino 
buono’

Terwijl we nog even kunnen genieten 
van de laatste restjes najaarszon 
verheug ik me alvast op de herfst.  
Als ik mijn ogen sluit ruik ik de aardse 
tonen van verse porcini. Ik zie de 
beelden van dampende bordjes 
pasta met vers geschaafde truffel. Ik 
verkneukel me aan het idee van een 
prachtig glas Barolo. Buiten speelt 
de wind met de mooi gekleurde 
herfstbladeren. Binnen is het lekker 
warm en verspreiden de kaarsjes 
kwistig hun warme licht. Door het 
gezellige geroezemoes hoor ik 
Zucchero’s onmiskenbare Diamante. 
Mijn ogen vullen zich met tranen, 
gelukkig niet van verdriet maar van 
pure blijdschap: wat heb ik dit enorm 
gemist.

Bas(ta)
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Vino&Friends - OGGI 
serveert louter verse 
pasta’s!

In de supermarkt worden er hele 
vakken mee gevuld: dozen pasta’s 
in alle kleuren en maten. In de 
buurt van het koelversvak wordt 
je verleid met schreeuwerige 
chocoladeletters: verse pasta’s! 
Zeker geen slechte producten maar 
het echte Italië ga je helaas niet 
ontmoeten. 

De kenner weet wel beter. Verse 
pasta is passie, niet zo maar een 
trucje of standaard hocus pocus. 
Het is de perfecte chemie tussen 
liefde en kunst. Het is een way of life. 
De Mona Lisa is onder aan de streep 
niet meer dan wat verf, een doek 
en een mooi model, Leonardo da 
Vinci maakte er een onovertroffen 
meesterwerk van. 

Onze pasta’s zullen waarschijnlijk 
nooit het Louvre halen. Een ding 
weet ik zeker: Vino&Friends maakt 
de perfecte symbiose van semola 
rimacinata, eigeel, een heleboel 
passie en noeste arbeid. Een simpel 
bordje eten promoveert dan tot 
onbetaalbare kunst.
Prova Italia!

Giovanni & Davide

Kitchen team Vino&Friends
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Negroni € 8,25

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 € 7,75

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 € 9,75

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 € 8,25

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

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

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

€ 2,65
€ 3,75
€ 3,75

€ 4,25
€ 4,-
€ 3,75

Digestivi

Warme dranken

Frisdrank

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

Bier op fles

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

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 - 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

40 Filari
50% Bombina Bianco 50% Falanghina

Friulano/Pinot Grigio
Druif: 100% Friulano/Pinot Grigio

Favorita
Druif: Favorita

Su’Imari
Druif: Vermentino

Campo del Soglio
Druif: Tuchì

Teresa Manara Chardonnay
Vendemia Tardiva / Riserva

Wine of the day

Rossi RODE WIJNEN

Telero Rosso
80% Negroamaro, 20% Merlot

Barbera
Druif: Barbera

Negroamaro
Druif: Negroamaro

Chianti Barrique Magnum
Druif: Sangiovese

Mader Magnum - Gropelllo, 

Marzemino, Sangiovese, Barbera

Chianti Riserva
Druif: 85% Sangiovese, 15% Merlot

Wine of the day

Dolci ZOETE WIJNEN

Moscato d’Asti
Vin Santo

Ariano - Puglia

Scarbolo - Friuli
 

Careglio - Piemonte
  

Su’Entu - Sardegna
 

Selva Capuzza - Lombardia

Cantele - Puglia

?

€ 5,-
 

€ 5,50
 

€ 6,-
 

€ 6,50 
 

€ 7,-

€ 8,50
 

-

Cantele - Puglia 

Careglio - Piemonte

Ariano - Puglia

Paradiso - Toscana

Selva Capuzza - Lombardia

Paradiso - Toscana

?

€ 5,50

€ 6,-

€ 6,-

€ 6,50

€ 6,50

€ 8,-

-

Piemonte
Paradiso - Toscana

€ 6,-
€ 6,50

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

0%
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VINO&FRIENDS KEUZEMENU 
4-gangen: € 44,50

Maak een keuze uit onze overheerlijke 
huisgemaakte pasta’s:

Spaghetti fatti in casa
Huisgemaakte spaghetti met broccoli, 
guanciale spek en gebakken paneermeel.

Risotto con frutti di mare
Een smeuïge risotto met zeevruchten 
en een bisque op basis van grijze 
dopgarnalen.

Ravioli ripieni di vitello
Kleine ravioli gevuld met biologisch 
kalfsvlees, gegrilde oesterzwammen uit de 
Mibrasa, truffeljus en geraspte Parmigiano 
Reggiono.

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

Primi piatti

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

Antipasti

Dolci 

Cervo cotto dolcemente
Zacht gegaarde hertenrugfilet met een 
stoofpeertje, paddenstoelenschuim en 
een heerlijke rode wijnsaus met hints van 
granaatappel.

Scampi e spinaci alla griglia
Vers gegrilde scampi en bladspinazie 
uit onze onovertroffen Mibrasa 
houtskooloven. Wij serveren dit met een 
mooie crème van bloemkool en een 
zalige kreeftenjus.
 
Verdure dell’orto*
Diverse bereidingen van groenten uit de 
Mibrasa houtskooloven.

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

Secondi piatti

1. Vitello tonnata con verdura 
Mooi dun gesneden, zacht gegaard 
kalfsvlees met een tonijn-mayonaise en 
gefermenteerde groentjes.

2. Carne cruda con crema di tartufo
Een tartaar van het allermooiste Italiaanse 
rundvlees met een lekkere truffel crème.

3. Zuppa di Verdure*
Een lekkere verse Italiaanse groentensoep 
gemaakt met groenten uit eigen 
moestuin.

4. Mozzarella di bufala e caponata*
Heerlijke romige en zachte kaas, deze 
komt uit Campanië, in de buurt van 
Napels. Wij serveren dit met een mix van 
gesmoorde groentjes uit eigen tuin. 

5. 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)
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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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Familie Lenoire heeft een prachtig wijngoed 
op de grens van Valkenburg a.d. Geul. 
Met een adembenemend uitzicht over 
de Maasvallei van Kanne tot Genk en 
prominent in het zicht Maastricht, behoort 
dit bijzonder plekje tot een van de mooiste 
van het heuvelland.. Het panorama is 
werkelijk fantastisch! Wijngoed Lenoire heeft 
in 2020 met de eerste 300 wijnstokken het 
fundament voor haar wijngaard gelegd.

De stokken zijn aangeplant op de ‘Rasberg’ 
een zuidwestelijk georiënteerde helling met 
2,5 hectare mergelrijke grond die 114 meter 
boven zeespiegelniveau ligt. De Rasberg 
is een prachtig cadeau van moeder 
natuur. In het ‘Krijt-tijdperk’ vormde zich 
mergel dat voor 90% uit kalk bestaat. Deze 
bodemsamenstelling is uitermate geschikt 
voor wijnbouw. De Maas bracht toen ook 
veel kiezel mee en dat draagt bij aan een 
goede waterhuishouding.

Het Mergelland schaap behoort ook tot de 
familie, zij zorgen voor een ecologisch en 
duurzaam maaibeleid. Bepaalde kruiden 
worden niet begraasd, terwijl de Schapen 
zaden meenemen in hun vacht en deze 
weer verder verspreiden. Dit komt de 
natuur, de biodiversiteit en uiteindelijk de 
wijn ten goede.

Lenoire concentreert zich in 2021 op twee 
druivenrassen: Pinot Gris en Chardonnay. 
De Pinot Gris druif gedijt goed in een iets 
koeler klimaat. De Chardonnay op de 
Rasberg leent zich uitstekend voor Benelux 
top potentieel. In 2022 planten ze 2200 
stokken Chardonnay en Pinot Noir bij om 
een echte Champagne stijl bubbel van te 
gaan maken.

Have fun, familie Lenoire

www.wijngoed-lenoire.nl 

Wijngoed Lenoire, het 
zusje van Vino&Friends!
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Iedere ochtend glunder ik 
opnieuw! Steeds weer hetzelfde 
ritueel, ik kan niet wachten, 
ongeduldig haast ik me naar 
mijn grote liefde. Prachtige 
contouren, een beetje frêle 
verschijning, leliewitte huid. In 
haar glimmende verschijning zink 
ik weg. Ik bedoel natuurlijk mijn 
op drie na belangrijkste bezit: mijn 
espressomachine.

Het verlangen is nauwelijks te temmen. 
Allereerst moeten de versgebrande bonen 
gemalen worden en dit is geen sinecure. 
De deeltjes zijn dan ongeveer net zo groot 
als tafelzoutkorrels. Ik vul de piston met 
precies 8 gram versgemalen koffie. Ik pers 
de koffie met behulp van een stempel 
en druk met exact 13,64 kilo kracht, dit 
deel van het proces luistert erg nauw! De 
watertemperatuur van onze machine is 
ingesteld op 92,5 graden en wordt met 15 
bar druk door de koffie geperst. Uiteraard 
wordt het water eerst gefilterd. Druppel voor 

druppel en met nauwelijks te beschrijven 
aroma's wordt mijn kopje met puur geluk 
gevuld. Even opletten want het moment 
surprême nadert nu snel: metalen kannetje, 
beetje volle melk, stoompijpje aan, veel 
gevoel voor temperatuur (ca 55 graden) 
kannetje even ritmisch op het blad kloppen 
en voorzichtig schenken, een kunstwerkje is 
geboren: cappuccino d'arte! Met trillende 
lippen neem ik een slokje, sluit mijn ogen en 
geniet van dit dagelijkse cadeautje.

De koffie van Vino&Friends wordt in 
een speciale melange door een kleine 
branderij uit Turijn geleverd. Het is een 
familiebedrijfje dat al meer dan 100 jaar 
bonen uit alle werelddelen verwerkt. 
Mijn eerste kennismaking met deze 
familie was memorabel: ik werd letterlijk 
ondergedompeld in een oceaan van 
koffiesmaken tijdens een onvergetelijke 
koffietasting. Veertig espressootjes later zat 
ik enigzins 'shaky' in de auto. Een ding wist ik 
zeker: dit prachtige product moest een plek 
krijgen in mijn toekomstdromen.

Bas(ta)


