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Prefazione
Punti luminosi....

Mijn wereld is in de coronacrisis een beetje kleiner 
geworden en ik ben er niet rouwig om. In tegendeel. 

Ik ben de waarde van, zo op het eerste oog, 
vanzelfsprekende zaken steeds meer gaan waarderen. 

Ik ben bijvoorbeeld intens blij geworden van onze 
eerste tomaatjes uit eigen moestuin, ik heb minutenlang 

genoten van een mandje courgettebloemen en was 
iedere dag weer oprecht verrast door de ongelooflijke 

prestaties van moeder natuur.

Ook ons restaurant is figuurlijk minder groot geworden 
en dat vind ik niet erg. Het is weliswaar jammer van de 

omzet maar we krijgen hiervoor een geweldig cadeautje 
retour: heel veel blije gasten die genieten van informeel 
samenzijn, lekker eten en een goed glas wijn. Het hoeft 

dus allemaal niet zo groots en meeslepend te zijn.

Een ding kunnen we jullie zeker beloven: Wij gaan ons 
uiterste best doen om er voor jullie een onvergetelijke 

middag en/of avond van te maken.

Geniet ervan!
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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
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Bollicine MOUSSEREND 

Prosecco Brut “Dirupo”
Spumante Brut Rosé “Bolle”
Metodo Classico "Perlé"

Bianchi WITTE WIJNEN

40 Filari
Vernaccia di San Gimignano
Pinot grigio
Pecorino
Biscondola
Amos “special price” 
Wine of the day

Rosato ROSÉ WIJN

Rosa del Paradiso

Rossi RODE WIJNEN

Chianti 
Negroamaro
Nebbiolo/Barbera
Mader “magnum”
Rapace
Wine of the day

Dolci ZOETE WIJNEN

Vraag aan ons personeel 
naar de zoete wijnen van 
de dag

Andreola - Veneto
Andreola - Veneto
Ferrari - Trentino

€ 5,-
€ 5,50
€ 9,50

Ariano - Puglia 
Paradiso - Toscana
Scarbolo - Friuli
Fontefico - Abruzzo
Paradiso - Toscana
Kurtatsch - Alto Adige
?

€ 5,-
€ 5,-
€ 6,25
€ 6,50 
€ 6,75 
€ 7,-
-

Paradiso - Toscana € 5,-

Paradiso - Toscana
Ariano - Puglia
Careglio - Piemonte
Lombardia
Uccelliera - Toscana
?

€ 5,50
€ 6,-
€ 6,25
€ 7,-
€ 7,50
-

-

ONZE SELECTIE WIJNEN PER GLAS
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Wijngoed Lenoire
Op één van de mooiste plekjes 
in het Heuvelland, op de grens
van Valkenburg a.d. Geul, 
met een prachtig uitzicht op 
Maastricht, heeft ‘wijngoed 
Lenoire’ 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 
kalkrijke grond die 114 meter boven 
zeespiegelniveau ligt. De ligging en 
bodemkwaliteit maken deze locatie 
uitermate geschikt voor wijnbouw.

We hebben drie doelen: 
Alleerst willen we hoogwaardige 
kwaliteitswijnen van klassieke 
druivenrassen gaan produceren. Ook 
hebben we de ambitie om te voldoen 
aan de normen voor het predicaat 
‘Beschermde Oorsprongsbenaming 
Mergelland’. En tot slot willen we op dit 
prachtige plekje ook een omgeving 
creëeren voor ontmoetingen met 
familie en vrienden, educatie en de 
goede dingen van het leven.

Meer weten? Neem een kijkje op de website: 
http://www.wijngoed-lenoire.nl

Of beter nog: maak uw belangstelling bij Bas 
kenbaar voor een rondleiding.
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Lunch
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VRIJDAG  12:00 - 14:30
ZATERDAG  12:00 - 14:30
ZONDAG  13:00 - 15:00
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VINO&FRIENDS LUNCHMENU 
2-gangen: € 27,50 | 3-gangen: € 34,50

Pasta del Giorno
Ons personeel vertelt u graag welke 
verrassingspasta vandaag geserveerd 
wordt

Orto biologico “vega”
Onze Italiaanse chefs gaan de uitdaging 
aan om met groenten die dagelijks 
geoogst worden in onze biologische 
moestuin een verrassingsgerecht te 
maken. Laat u gewoon verrassen of 
overleg even met ons personeel.

Scampi alla griglia e calamari fritti
Gegrilde grote scampi’s met gefrituurde 
inktvis en mediterraanse groenten

Filetto di maiale e pancetta caramellata
Getrancheerde varkenshaas 
met gekarameliseerd buikspek 
met gebakken paddestoelen, 
doperwtencreme en zwarte wortel

Mille foglie con creme chantilly e 
fragole
Bladerdeeg met een Italiaanse 
vanillecreme, verse aardbeien en 
huisgemaakt Vino&Friends ijs

Formaggi misti
Een mooi proeverijtje van Italiaanse 
kazen. Geserveerd met druiven, 
walnoten en notenbrood

Antipasti da condividere                  

Pasta del Giorno
Orto biologico
Scampi alla griglia
Filetto di maiale e pancetta

Mille foglie con creme chantilly
Formaggi misti

Secondi Piatti Dolci 

1. Branzino marinato con 
cipolla rossa agro dolce
Gemarineerde zeebaars 
met rode ui in zoet zuur 

2. Caponata
Een mooi Siciliaans gerecht 
dat met gestoofde 
groenten wordt gemaakt

 3. Gnocco fritto 
Kleine gefrituurde 
deegkussentjes die wij 
‘beleggen’ met mortadella
 
4. Vitello tonnato 
Dun gesneden zacht-
gegaard kalfsvlees met een 
frisse tonijnsaus

5. Involtini di bresaola con 
crema di formaggio
Bresaola is een Noord- 
Italiaanse specialiteit van 
gedroogde runderlende

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

Antipasti da condividere

A la carte
€ 15,-    

€ 18,50 
€ 19,50
€ 21,50
€ 21,50

€ 9,50
€ 11,50
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3 soorten vers gesneden 

Italiaanse hammen/salami en 3 
soorten kazen geserveerd met 

Italiaanse lekkernijen.

voor 1 persoon € 15,-
voor 2 personen € 30,-

SPECIALITA DI VINO&FRIENDS ‘FATTI IN CASA’ 

Selezione misto

Gnocco fritto con mortadella  € 14,-
Gefrituurde deegkussentjes die wij ‘beleggen’ 
met mortadella

Arancini Bolognese   € 13,-
Gefrituurde Siciliaanse rijstballetjes gemaakt 
met een smeuïge risotto en bolognesesaus.

Polpette di vitello in salsa pomodoro       € 13,-
Zijdezachte gehaktballetjes die wij van 
biologisch kalfsvlees maken met een pikante 
tomatensaus

Arrosticini alla griglia   € 13,-
Arrosticini | gegrild schapenvlees op een 
stokje | vergeten groentjes

Panzarotti mozzarella pomodoro  € 12,-
Een heerlijk gerechtje uit Puglia. Het zijn 
kleine deegpakketjes die gevuld worden 
met mozzarella en tomatensaus. Vervolgens 
worden ze kort gefrituurd

Fritto misto con salsa all’ aglio            € 14,-
Verse vis en zeevruchten, kort gedompeld 
in een beslag en vervolgens krokant 
gefrituurd. Wij serveren dit gerecht met 
een romige knoflooksaus

Bruschetta del giorno  € 12,-
Wie kent ze niet? Gegrild brood met ..? 
Laat u verrassen

VERS GESNEDEN VLEESWAREN, KAZEN EN SPECIALITEITEN

 
4 soorten vers gesneden 

Italiaanse hammen en salami 
geserveerd met Italiaanse 

lekkernijen.

voor 1 persoon € 12,-
voor 2 personen € 24,-

Gustosi d’Italia

INSALATA DI VINO&FRIENDS € 14,-
Een traditionele gezonde 

ceaser salade met gegrilde kipfilet 
en Parmezaanse kaas
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Diner
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MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

18:00 - SLUIT
18:00 - SLUIT
RUSTDAG
18:00 - SLUIT
17:00 - 19:30 (1e zit) 
20:00 - SLUIT
17:00 - 19:30 (1e zit) 
20:00 - SLUIT
17:00 - 20:00
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VINO&FRIENDS DINER 
3-gangen: € 36,50 | 4-gangen: € 41,50

Pasta del Giorno
Ons personeel vertelt u graag welke 
verrassingspasta vandaag geserveerd 
wordt

Gnocchi al pesto Genovese “by Andrea”
Aardappelgnocchi met basilicum pesto 
en pecorinokaas

Ravioli con guancia di maiale e burro timo
Zijdezachte ravioli gevuld met stoofvlees 
van varkenswang in een tijm- botersaus

Ravioli di merluzzo e spinaci in salsa di 
aragosta
Ravioli gevuld met kabeljauw en spinazie 
in een kreeftensaus

Primi piatti

1. Branzino marinato con 
cipolla rossa agro dolce
Gemarineerde zeebaars 
met rode ui in zoet zuur 

2. Caponata
Een mooi Siciliaans gerecht 
dat met gestoofde 
groenten wordt gemaakt. 

 3. Gnocco fritto 
Kleine gefrituurde 
deegkussentjes die wij 
‘beleggen’ met mortadella
 
4. Vitello tonnato 
Dun gesneden zacht-
gegaard kalfsvlees met een 
frisse tonijnsaus

5. Involtini di bresaola con 
crema di formaggio
Bresaola is een Noord- 
Italiaanse specialiteit van 
gedroogde runderlende

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

Antipasti da condividere

Mille foglie con creme chantilly e fragole
Bladerdeeg met een Italiaanse vanille 
creme, verse aardbeien en huisgemaakt 
Vino&Friends ijs

Formaggi misti
Een mooi proeverijtje van Italiaanse kazen. 
Geserveerd met druiven, walnoten en 
notenbrood.

Dolci 

Filetto di maiale e pancetta caramellata
Getrancheerde varkenshaas met 
gekarameliseerd buikspek, gebakken 
paddestoelen, doperwtencrème en 
zwarte wortel

Scampi alla griglia e calamari fritti
Gegrilde grote scampi’s met gefrituurde 
inktvis en mediterraanse groenten

Orto biologico “vega”
Onze Italiaanse chefs gaan de uitdaging 
aan om met groenten die dagelijks 
geoogst worden in onze biologische 
moestuin een verrassingsgerecht te 
maken. Laat u gewoon verrassen of 
overleg even met ons personeel

Secondi piatti

Specialità di Vino&Friends 
MENU SUPPLEMENT: Dagprijs

Onze Italiaanse koks werken 
graag met de mooiste producten 
en proberen u elke keer weer te 
verrassen. Vraag aan uw gastheer 
/ -vrouw wat ze vandaag voor u in 
petto hebben!
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Wijnkenner? Liefhebber? 
Verzamelaar? Of ‘gewoon’ lekker 
eten met een goed glas wijn?

Bij Vino&Friends kan dat allemaal. 
Voor iedere smaak en voor iedere 
beurs vind je bij ons een uitstekende 
glas. Op onze wijnkaart prijkt een 
ruime keuze van uitstekende 
Italiaanse wijnen die we zelf 
importeren. 

Bent u geïnteresseerd in een 
bijzondere wijn of gewoon 
nieuwsgierig naar onze wijnkelder 
waar wij een prachtige collectie 
Italiaanse pareltjes bewaren?

De deur van onze privé-kelder staat 
voor onze gasten het hele jaar open. 
Vraag het even aan onze ‘Sommelier 
in rode schort’, hij vertelt er graag 
meer over maar neem vooral een 
kijkje! Je kunt al blij worden van 
‘the looks’ maar het allermooiste is 
natuurlijk de wijn die je proeft, beleeft 
én ervaart!

Salute,

Team Vino&Friends

Stimolare tutti i sensi!
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Vers, verser, 
Vino&Friends
BIOLOGISCHE MOESTUIN

Wij hebben een biologische 
moestuin op de Rasberg in Berg, 
5 minuten van ons restaurant 
verwijderd. Een uniek plekje 
waar natuur en mensen elkaar 
ontmoeten. Voor bezinning of 
een momentje rust. Om samen te 
creëren, samen te werken én te 
oogsten.

En uiteraard samen genieten 
van het eindresultaat: superverse 
groenten, kruiden en fruit.

Zo uit de tuin op uw bord bij 
Vino&Friends Maastricht.
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Pasta 
e 
Basta 
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!
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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 Maastricht - 
Wine and Dine location
Plankstraat 6 
6211 GA Maastricht


