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Prefazione
Italië moet je proeven, ervaren én
beleven. Maar dat is nog steeds
onvoldoende om ‘la vera Italia’ in je
bloed te krijgen. Neem nu mezelf, ik heb
in Italië gestudeerd, gewerkt, gewoond,
mijn vrouw ontmoet en ook mijn kinderen
zijn in dit prachtige land geboren. Maar
zodra je ‘het’ te pakken hebt moet je het
ook goed onderhouden.
Dat is dan ook de reden dat ik met mijn
zoontjes Marco en Jamie in de vakantie
een roadtrip langs mooie Toscaanse
herinneringen heb gemaakt. Het lukt
me bijna niet om deze reis zonder
superlatieven te beschrijven. Want zeg
nu zelf, wat is er mooier dan met z’n
drieën over de Viali dei Cipressi naar
Bolgheri te rijden en te lunchen temidden
van de Sassicaia wijngaard bij Osteria
Enoteca San Guido. Of onze ontmoeting
in Panzano met Dario Cecchini, de
beroemdste slager van de Toscane.
Voor mij een oude bekende en voor de
kinderen nu een ‘bistecca Fiorentina’
grootheid.
Na onze bezoekjes aan de prachtige
wijndomeinen van Zyme en Il
Carnasciale zijn ‘gewone’ flessen
wijn nu getransformeerd tot tastbare
herinneringen. Ik kan zo nog een
bibliotheek vullen met kleine en grote
momenten, stuk voor stuk cadeautjes
puur geluk. Met natte ogen blader ik
door mijn foto’s van deze reis. Diep in
mijn hart weet ik het nu zeker: ik ben een
zondagskind en een bevoorrecht mens.
Bas, Marco en Jamie

2

Vino&Friends
is lid van
Maastricht
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Wijnmaker uitgelicht:
wijndomein Aldeneyck
Wellicht kennen jullie het gezegde
‘wat van ver komt is lekker’. Niets is
echter minder waar.
Dichtbij huis, op een steenworp
afstand, tussen Roosteren en Maaseik
ligt dit prachtige wijndomein. Als je
de wijnen van Aldeneyck proeft weet
je meteen voldoende: stuk voor stuk
vakkundig gemaakte heerlijke wijnen.
Een echt pareltje van dit domein is de
Chardonnay Heerenlaak.
Deze wijn won niet voor niets in 2016
de prestigieuze prijs ‘beste Belgische
wijn’. Het is werkelijk fenomenaal
hoeveel smaak wijnmaker Karel
Henckens in deze Chardonnay heeft
verwerkt. Karel vertelt enthousiast
dat het microklimaat en het kiezelgrind terroir van de Maasvallei de
belangrijke succesfactoren zijn voor
de Aldeneyck wijnen. Ik wil er zelf
aan toevoegen dat je voor het
maken van deze kwaliteitswijnen ook
kennis, energie, passie en bergen
doorzettingsvermogen nodig hebt.
Genoeg gepraat, de Chardonnay
Heerenlaak moet je gewoon proeven
en met een lekker hapje erbij waan je
je zomaar in...?
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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.

5

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

Andreola - Veneto
Andreola - Veneto
Raarberg - Limburg

€ 5,€ 6,50
€ 8,50

Paradiso - Toscana

€ 5,50

Druif: Cannaiolo
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Alcoholvrij

0%

Flein “Sauvignon blanc”

Bianchi WITTE WIJNEN

40 Filari

Kurtatsch - Alto Adige

€ 5,50

Ariano - Puglia

€ 5,-

Scarbolo - Friuli

€ 5,50

Selva Capuzza - Lombardia

€ 6,50

Cantele - Puglia

€ 7,-

Su’Entu - Sardegna

€ 7,20

Paradiso - Toscana

€ 8,-

?

-

Selva Capuzza - Lombardia

€ 5,50

Cantele - Puglia

€ 5,50

Paradiso - Toscana

€ 6,-

Careglio - Piemonte

€ 6,50

Cantele - Puglia

€ 8,-

Paradiso - Toscana

€ 8,-

?

-

Selva Capuzza - Lombardia
Paradiso - Toscana

€ 6,50
€ 6,50

50% Bombina Bianco 50% Falanghina

Friulano
Druif: Friulano

Selva
Druif: Turbiana

Teresa Manara Chardonnay
Druif: Chardonnay

Su’Entu
Druif: Vermentino

Biscondola
Druif: Vernaccia

Wine of the day

Rossi RODE WIJNEN

Mader ‘Special Price’ - Gropello,
Marzemino, Sangiovese, Barbera

Primitivo
Druif: Primitivo

Chianti Magnum
Druif: Sangiovese

Barbera
Druif: Barbera

Teresa Manara Negroamaro
Druif: Negroamaro

Chianti Riserva
Druif: 85% Sangiovese, 15% Merlot

Wine of the day

Dolci ZOETE WIJNEN

Lume Passito
Vin Santo
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VINO&FRIENDS KEUZEMENU
4-gangen: € 44,50
Antipasti
5 heerlijke Italiaanse antipasti op een bordje, kiezen is dus niet nodig!
1. Arrosto di Manzo
Mooie plakjes rosbief met lekker
geschaafde Grana Pardano,
pijnboompitjes en een frisse dressing.

4. Coregone marinato alla barbabietola e
crema broccoli
In rode biet gemarineerde witvis met een
broccoli crème.

2. Sformato di funghi e crema Taleggio*
Een groentetaartje van paddestoelen met
een crème van Taleggio-kaas.

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

3. Zuppa di Verdura*
Een heerlijk groentesoepje met louter verse
groenten uit de Vino&Friends moestuin.
Primi piatti
Maak een keuze uit onze overheerlijke
huisgemaakte pasta’s:
Ravioli scampi
Lekkere gevulde pasta met een bisque
van grijze garnalen en citroenrasp.
Tagliatelle con ragu du vitello
Lintpasta met een heerlijke saus van
kalfsstoof en grof geraspte Parmigiano
Reggiano.
Risotto con zucca e guanciale
Een heerlijk bordje romige risotto met
pompoen uit eigen moestuin, guanciale
spek en krokant tramezzine brood.
Pasta del giorno
Ons personeel vertelt u graag welke
verrassingspasta er vandaag geserveerd
wordt.

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

Secondi piatti
Duo di maiale
Duo van het varken: sousvide en op de
bbq gegaarde nek, een mooi stukje
gegrilde filet samen geserveerd met Lardo
di Colonnata (zie pagina 10) en een sterk
gereduceerde truffeljus.
Filettto di branzino e scampi
Op de huid gebakken zeebaarsfilet met
gefrituurde scampi en een authentieke
Siciliaanse tomatensaus.
Verdure dell’orto*
Diverse bereidingen van groenten uit
eigen moestuin.
Bistecca alla Fiorentina
Geserveerd met seizoensgebonden
garnituren - (€ 3,25 per 100 Gr)
Dolci
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)
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Eerlijke prijzen
In de vakantieperiode heb ik gedubt over de
prijsstelling van het Vino&Friends 4 gangen
keuzemenu. Ik stelde me hierbij de volgende
vraag: Is de huidige prijs-kwaliteitsverhouding
in balans? Het is in deze context belangrijk
om te weten dat:
- Vino&Friends-OGGI nadrukkelijk kiest
voor groenten uit onze eigen biologische
moestuin;
- Wij uitsluitend vlees-en visproducten met
een hoge duurzaamheidsrating gebruiken.
- Wij onze koffie, kazen, hammen en worsten
voor ‘faire prijzen’ inkopen bij kleine lokale
Italiaanse producenten.
- Wij van mening zijn dat ons personeel recht
heeft op een goede en marktconforme
beloning.
Ik sta vierkant achter deze bedrijfspolicy
maar….. de figuurlijke schoorsteen
moet ook roken. Voor een gezonde en
toekomstbestendige bedrijfsvoering is een
kleine prijsstijging onvermijdelijk. Daarom
verhogen wij met ingang van 1 september
de menuprijs van Vino&Friends met € 3,Mogen wij op uw begrip rekenen?
Bas Lenoire en team Vino&Friends - OGGI
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Bas, Marco & Jamie
Lenoire op culinaire
reis door de Toscane!
Lardo di Colonnata, het witte
goud van Italië….
Dit verhaal gaat over spek, denk nu niet
meteen aan de ons welbekende Nederlandse
speklappen maar aan een superspeciale
Italiaanse lekkernij.
Allereerst het spek. Lardo is, in tegenstelling
van ‘normaal’ spek, niet afkomstig van
de buik van het varken maar van de rug.
Het is ook niet zomaar een varken, lardo di
collonato wordt van parmigiana varkens
gemaakt (ook wel bekend van de San
Daniele- en Parmahammen).
Lardo di Colonnata wordt bereid in marmeren
bassins. Dat hagelwitte marmer is afkomstig
uit Colonnata in het noorden van Toscane.
Het spek wordt in verschillende lagen in
deze bassins gelegd en rijpt er teminstens zes
maanden. Tussen elke laag spek wordt zout
en een kruidenmengsel van tijm, rozemarijn
en peper gestrooid. Het spek wordt door
dit proces botermals en neemt alle kruiden
in zich op. Lardo di Colonnata wordt in de
keuken als smaakversterker gebruikt en in
flinterdun gesneden plakjes op bijvoorbeeld,
pizza’s, bruchetta’s of warm vlees gelegd.
Het hagelwitte spek wordt door de warmte
transparant en de kruiden komen dan vrij.
Zonder te overdrijven: deze ‘smaakbom’ moet
je gewoon proeven en ervaren!
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Beleef, proef en
ervaar ons met liefde
en kennis van Italië
samengesteld menu
en ons aanbod wijnen
uit eigen import.
Volg ons op Instagram @vinoandfriends_oggi
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