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Prefazione

Ik heb het voorrecht gehad om in Italië te
mogen studeren, te werken én te leven.
Met passie en vol overgave heb ik me op
de geheimen van de Italiaanse keuken
gestort. Als Alice in wonderland zwijmelde
ik van al die prachtige geuren, kleuren
en smaken. Van alleen die herinnering
wordt ik opnieuw bevangen door pure
euforie. Al snel leerde ik de les dat kennis
en kooktechnieken slechts voor een klein
deel de populariteit van de Italiaanse
keuken kon verklaren. Toen ik er met mijn
gezin woonde heb ik het échte geheim
mogen beleven en ervaren. In Italië zit je
met de hele ‘famiglia’ aan lange goed
gevulde tafels met veel mensen die
samen genieten en in een kakofonie van
geluid oneindige gesprekken en discussies
voeren. Samen eten en een mooi glas wijn
vormen dan slechts de basisingrediënten.
Maar veel belangrijker is het gegeven dat
je dit met familie en vrienden kunt delen.
Eten is dan niet meer dan het figuurlijke
cement van samenzijn. Het verbindt,
draagt bij aan beleving en legt het
fundament voor het hogere doel: samen
unieke momenten met dito herinneringen
creëren.
Geniet van uw middag/avond!
Bas(ta)
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Homemade Limoncello
Zoals jullie wellicht weten zijn we trots
op het gegeven dat Vino&Friends bijna
al haar producten zelf produceert.
Of het nu om onze pasta’s gaat, de
voortreffelijke ragus’s, ijs, noem maar
op. Dat geldt zeker ook voor onze
Limoncello. Wie ooit wel eens met wat
aandacht meerdere Limoncello’s heeft
gedronken proeft het meteen: Soms te
zuur, dan weer veel te zoet, de scherpe
smaak van alcohol te overheersend,
kortom zelden zoals het drankje
bedoeld is. Voor Janka heeft Limoncello
nauwelijks geheimen. Zij leerde het
recept van een Italiaanse Nona uit
Napels, dit recept is van generatie op
generatie verbeterd.
Over Limoncello is Janka heel duidelijk:
De kritische succesfactor is de kwaliteit
van de citroenen’. Wij kopen ze
rechtstreeks uit Italië van een lokale
boer in de Amalfikust. Voor het recept
kent verder maar ingrediënten:
water, alcohol, suiker en citroen. De
eenvoud van het recept vraagt wel
om perfecte ingrediënten. In dit geval
is de hoofdrol voor de citroen. Janka:
ik gebruik alleen de schil, hierin zitten
de oliën die de kenmerkende smaak
afgeven. Het produceren vergt naast
‘fingerspitzengefühl’ bovenal liefde voor
Italië. Dat proef je en dat ervaar je!
Het uiteindelijke resultaat is een heerlijk
digestiefje, een beetje troebel, een
mooie gele kleur en superlekker.
Limoncello wordt in Italië meestal ijskoud
(4 à 5 °C) na de maaltijd als afsluiting van
de maaltijd gedronken.
Salute Janka
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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.
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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 - Gropello, Marzemino,

Andreola - Veneto
Andreola - Veneto
Raarberg - Limburg

€ 5,€ 6,50
€ 8,50

Selva Capuzza - Lombardia

€ 5,50

Sangiovese, Barbera
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Alcoholvrij

0%

Flein “Sauvignon blanc”

Kurtatsch - Alto Adige

€ 5,50

Ariano - Puglia

€ 5,-

Scarbolo - Friuli

€ 5,50

Careglio - Piemonte

€ 6,-

Selva Capuzza - Lombardia

€ 7,-

Fontefico - Abruzzo

€ 7,50

Su’Entu - Sardegna

€ 8,50

?

?

Cantele - Puglia

€ 5,50

Careglio - Piemonte

€ 6,-

Cantele - Puglia

€ 6,-

Selva Capuzza - Lombardia

€ 6,50

Fontefico - Montepulciano

€ 7,50

Paradiso - Toscana

€ 8,50

?

-

Piemonte
Paradiso - Toscana

€ 6,€ 6,50

Bianchi WITTE WIJNEN

40 Filari

50% Bombina Bianco 50% Falanghina

Friulano
Druif: Friulano

Favorita
Druif: Favorita

Selva
Druif: Tucchì

Pecorino
Druif: Pecorino

Su’Orma
Druif: Vermentino

Wine of the day

Rossi RODE WIJNEN

Telero Rosso

80% Negroamaro, 20% Merlot

Barbera
Druif: Barbera

Primitivo
Druif: Primitivo

Mader
Druif: Gropelllo, Marzemino,
Sangiovese, Barbera

Montepulciano d’Abruzzo
Druif: Montepulciano

Chianti Riserva
Druif: 85% Sangiovese, 15% Merlot

Wine of the day

Dolci ZOETE WIJNEN

Moscato d’Asti
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. Carpaccio di salmone con maionese al
limone
Huisgemaakte gerookte zalm met citroen
mayonaise.
2. Polpette di vitello al pomodoro
Kalfsgehaktballetjes in tomatensaus
3. Zuppa di Verdure*
Een lekkere verse Italiaanse groentensoep
gemaakt met groenten uit eigen
moestuin.
Primi piatti
Maak een keuze uit onze overheerlijke
huisgemaakte pasta’s:
Ravioli con cinghiale e salsa ai porcini
Kleine ravioli gevuld met wildzwijn,gegrilde
oesterzwam en een saus van
eekhoorntjesbrood
Tagliatelle al nero di seppia con gamberi
al mibrasa
Huisgemaakte zwarte slierten pasta,
scampi’s uit de houtskooloven en tomaten
saus met hints van anijs
Risotto barbabietola con spuma al
gorgonzola *
Een smeuïge risotto op basis van rode
bieten met een schuim van gorgonzola
Pasta del giorno
Pasta van de dag

Bistecca alla Fiorentina A La Carte
Geserveerd met seizoensgebonden
garnituren - (€ 7,25 per 100 Gr)
(gerechten met een asterisk * zijn vegetarisch)

4. Sformato di ricotta con spuma di
pecorino e pera
Romig taartje van ricotta met peer en een
schuim van pecorino kaas
5. Piatto del giorno
Ons personeel vertelt u graag welk
gerechtje wij vandaag voor u serveren.

Secondi piatti
Tagliata di manzo al Mibrasa con
Parmigiano Reggiano
Getrancheerde rundvlees van de
houtskooloven, begeleid door jus de veau,
Parmigiano Reggiano schilfers en aceto
balsamico crème
Orata con salsa al vino bianco e limone
Doradefilet op de huid gebakken met
witte wijnsaus, basilicum olie, gepofte rode
paprika met bimi groentjes en schorseneer
krokant
Verdure dell’orto*
Diverse bereidingen van groenten uit de
Mibrasa houtskooloven.
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.
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Communicerende vaten
It all starts with one…..

een ton en klaar is Kees… de praktijk
is echter oneindig veel complexer.
Even in een vogelvlucht: de keuze
voor het vat, het soort eikenhout, de
toasting (branden), het gebruiksklaar
maken (spoelen met water, alcohol,
water etc) zijn slechts de eerste stapjes.
Om dit proces goed in de vingers te
krijgen heeft wijngoed Lenoire een
Barrique uit de Bourgogne en een
drietal rijen chardonnay druiven van
een bevriende wijnmaker (Raarberg)
gekocht. Inmiddels hebben we zo’n 400
kg druiven geoogst, geperst en vindt
de 1e gisting plaats in metalen vaten.
In de volgende fase wordt de wijn
overgeheveld in de nieuwste aanwinst
van wijngoed Lenoire: ‘Barrique de
chene’ uit de Bourgogne. Al met al een
avontuurlijke en spannende reis op weg
naar Limburgse kwaliteitswijn. To be
continued!

Het produceren van een kwaliteitswijn
is zeker geen sinecure. Voor mij begon
het idee van een eigen wijngaard te
rijpen tijdens een korte vakantie aan de
Moezel. Ik werd ineens gegrepen door
de adembenemde schoonheid van die
prachtig aangeplantte wijnhellingen.
Precies één week later had ik in mijn
achtertuintje op de schop genomen
en omgetoverd tot een proefopstelling
met 50 wijnstokken. Inmiddels zijn we
bijna 4 jaar verder, een boel ervaring,
een opleiding tot wijnmaker rijker en
kijk ik naar 4000 wijnranken op ‘mijn’
Rasberg. Maar….met een helling en
wijnstokken heb je nog geen wijn. Neem
nu bijvoorbeeld een glas Chardonnay.
De onmiskenbare geur, kleur en boterige
smaak komen slechts deels uit de druif.
Alleen met de juiste ‘opvoeding’ in
kwaliteits barriques transformeert sap in
Bas, Janka, Marco & Jamie Lenoire
een prachtig glas wijn. Wellicht denkt u
nu ‘hoe moeilijk kan dat nu zijn?’ Je koopt
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De Vino&Friends thuiskookdoos voor
tijdens kerst of oudejaarsavond
Hoe werkt het?
1. U bestelt eenvoudig op onze
website de lekkerste wijntjes en het
spetterende 5 gangenmenu voor kerst
of oudjaarsavond.
2. U geeft op deze site aan op welk
tijdstip u uw bestelling afhaalt. Hiermee
voorkomen we dat u onnodig moet
wachten.
3. Onze afhaaldagen zijn vrijdag
24-12, zaterdag 25-12, zondag 26-12
en vrijdag 31-12 van 10:00 tot 15:00
in onze Vino&Friends wijnwinkel op
de Plankstraat 6 in Maastricht. Het
zou fijn zijn als u het aangegeven
tijdstip stipt nakomt, neem even
telefonisch contact met ons op indien
u onverhoopt ietsje later of vroeger
arriveert.

Let op: afhaallocatie is Vino&Friends
Wijnwinkel, Plankstraat 6, Maastricht
Lees meer via:
www.vinoandfriends.nl
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Vier kerst en oudejaarsavond bij Vino&Friends
Maastricht
In Italië begint het kerstfeest met
kerstavond, oftewel la Vigilia di Natale.
Meer dan in Noord-Europese landen, is
dit dé belangrijkste avond waar je met
de naaste familie in alle rust en warmte
bijeenkomt voor een grote maaltijd. Maar
ook in onze steek zijn de feestdagen
aan het einde van het jaar echte
familie-en vriendenmomentjes. Gezellig
rond de boom kerstcadeaus uitpakken
en natuurlijk ook heerlijk samen eten.
Heeft u geen tijd of misschien wel geen
zin om te koken? Wilt u alle aandacht
besteden aan uw gezin, familie, relatie
of vrienden? Onze zaak is met de
feestdagen ‘gewoon’ geopend. Het
Vino&Friends-team staat voor u klaar
en gaat u een onvergetelijke feestelijke
avond in Italiaanse sfeer bezorgen.
U kunt dan samen met familie en/of
vrienden genieten van vele prachtige
huisgemaakte gerechten en fantastische

wijnen bij Vino&Friends. We serveren op
die avond heerlijke wijnen die, net als
in Italië, van tafel wisselen. Dit draagt
bij aan een informele sfeer en heeft als
bijkomend voordeel dat u verschillende
wijnen kunt proeven en drinken. Als
‘toetje’ gaat Bas u verrassen met enkele
bijzondere flessen uit de privé-kelder!!
U bent welkom op:
Op 25, 26, en 31 december ontvangen
we onze gasten graag tussen 17:00 en
17:30 met een feestelijke bubbel. 17:30
start het lekkere uitgebreide Italiaanse
kerst- / oudejaarsmenu met bijpassende
wijnen in een feestelijke entourage voor
slechts €89,95. Vanzelfsprekend zijn
water en koffie in deze prijs inbegrepen,
digestieven worden enkel als meerprijs
gezien. Wij willen de avond om ongeveer
22.30 uur afsluiten zodat onze crew
óók nog wat tijd heeft voor familie en
vrienden.
*Vrijdag 24 december hebben wij een
standaard Vino&Friends avond.
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