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 Geniet van een culinaire reis door Italië 

Gratis WiFi
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Prefazione
De laatste mooie nazomerdagen hebben plaats 

gemaakt voor de herfst. Naast koud en nat heeft dit 
jaargetijde gelukkig ook zijn charmes. De warmte in de 

zaak en de knusse verlichting zorgen altijd voor een 
fijne ‘cosy’ sfeer en ook in onze gerechten proef je 

het najaar nadrukkelijk. Denk maar even aan heerlijke 
pasta’s met porcini of vers geschaafde truffels over uw 

vleesgerecht.

Ik wil hier nog even stilstaan bij het vertrek van 
mijn collega Fabian. Zoals U wellicht weet heeft 

hij de keuze gemaakt om afscheid te nemen van 
Vino&Friends. Een vakman pur sang en een echt 

‘horeca-beest’ die aan de wieg heeft gestaan van 
deze mooie zaak. Ik ga zijn bijdrage en inbreng 

zeker missen maar heb ook het volste vertrouwen 
in de toekomst. De continuïteit is goed geborgd 

omdat het concept en de vino&friends-crew 
een stevig fundament vormen voor authentieke 

Italiaanse gerechten, mooie wijnen en vele avonden 
gezelligheid.

Fijn dat u onze gast wil zijn en wij gaan er alles aan 
doen om u een onvergetelijke avond te bezorgen.

Bas(ta) en crew.

Vino&Friends
 is lid van 

Maastricht
 culinair!
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I Poderi del 
Paradiso 
Iedereen die wel eens in de Toscane 
is geweest herkent het plaatje wel. 
Een prachtig glooiend landschap, 
cipressen, wijnranken en hier en daar 
een ‘verdwaalde’ boerderij. In de 
verte doemen de contouren van het 
middeleeuwse stadje San Gimignano op.
Poderi del Paradiso doet zijn naam alle 
eer aan. Een mooie boerderij in een 
waarachtig paradijselijke omgeving. 
Naast de traditionele druivensoorten 
(Sangiovese en Vernaccia) heeft deze 
wijnmaker in de 80-er jaren ook Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah 
en Chardonnay aangeplant.
Vino&Friends importeert met veel plezier 
diverse wijnen van deze wijnmaker. Ze zijn 
kwalitatief goed gemaakt en onze gasten 
waarderen ze zonder uitzondering zeer.

Onze wijn van de maand oktober is de 
Bottaccio 2017. Hij heeft een mooie 
robijnrode kleur met tonen van kersen 
en rood fruit. Deze wijn wordt gemaakt 
van 85% Sangiovese en 15% Cabernet 
sauvignon druiven en smaakt geweldig bij 
o.a. vlees- en kaasgerechten.

Wijnmakers 
uitgelicht

Deze maand 
per glas te 
proeven!
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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 

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

Rosato ROSÉ WIJN
Chiaretto
Druif: Grappello, Barbera, Sangiovese, 

Marzemino

Andreola - Veneto
Andreola - Veneto
Ferrari - Trentino

€ 5,-
€ 5,50
€ 9,50

Selva Capuzza - Lombardia € 5,75
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Bianchi WITTE WIJNEN
40 Filari
Druif: Bombino, Falanghina

Favorita
Druif: Favorita

Friulano
Druif: Sauvignon

Campo del Soglio
Druif: Tuchi

Biscondola
Druif: Vernaccia

Pinot Blanc riserva
Druif: Pinot Blanc

Wine of the day

Rossi RODE WIJNEN
Chianti colli senisi
Druif: 100% Sangiovese 

I Classici
Druif: 100% Negramaro

Nebbiolo DOC
Druif: 100% Nebbiolo 

Mader “superiore”
Druif: Grappello, Barbera, Sangiovese, 

Marzemino

Chianti riserva
Druif: 85% Sangiovese, 15% Merlot

Bottaccio
Druif: 65% Sangiovese, 35% Cabernet 

sauvignon

Wine of the day

Dolci ZOETE WIJNEN
Moscato d’Asti
Vin Santo

Ariano - Puglia 

Careglio - Piemonte
 

Scarbolo - Friuli
  

Selva Capuzza - Lombardia
 

Paradiso - Toscana
 

Englar - Alto Adige
 

?

€ 5,-
 

€ 6,-
 

€ 6,25
 

€ 7,- 
 

€ 7,- 
 

€ 8,-
 

-

Paradiso - Toscana
 

Ariano - Puglia
 

Careglio - Piemonte

Selva Capuzza - Lombardia

Paradiso - Toscana

Paradiso - Toscana

?

€ 5,50

€ 6,25

€ 6,50

€ 7,-

€ 7,-

€ 7,50

-

Piemonte
Paradiso - Toscana

€ 5,-
€ 6,-



8

VINO&FRIENDS DINER 
4-gangen: € 41,50

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

Maccheroni all’amatriciana e burrata
Dit gerecht wordt met verse ‘korte’, 
holle pasta gemaakt. Wij importeren het 
guanciale spek uit Lazio. Het spek wordt 
gemaakt van de kinnebak van het varken 
en op een speciale manier gekruid. 
Samen met een tomatensaus en vers 
geraspte pecorino kaas.

Ravioli con scampi
Lekkere zijdezachte met garnalen gevulde 
deegkussentjes in een witte wijnsaus met 
opgebakken verse spinazie en knapperige 
zeekraal.

Ravioli funghi di bosco
Zijdezachte deegkussentjes gevuld 
met bospaddestoelen in een heerlijke 
truffelsaus.

Primi piatti

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

Antipasti da condividere

Panna cotta con frutta di bosco
Traditionele vanille pannacotta met verse 
bosvruchten en huisgemaakt ijs.

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

Dolci 

Spezzatino di Manzo
Rundergoulash met polenta uit Lombardia 
(3 bereidingen) en geglaceerde groenten.

Lupo di mare e calamari fritti
Zeewolf met kreeftensaus, gefrituurde 
inktvis en knolselderijcrème.

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

1. Sorpresa
Een heerlijk verrassings-
gerecht van onze chef. 

2. Battuta di carne
Gesneden rundertartaar 
van het Fassonerund. Pure 
smaken zonder poespas, 
precies zoals het hoort in 
Italië.

3. Pesto Genovese 
Authentieke basilicumpesto 
zoals u hem nog nooit heeft 
geproefd.

4. Mozzarella in Carozza
Mozzarella in een ‘koets’. 
De mozzarella wordt samen 
met een ansjovisje ‘verpakt 
in trammazine brood en 
kort gefrituurd.

5. Polpo con patate 
De inktvis wordt eerst 
gepocheerd en vervolgens 
kort gebakken. Wij 
serveren dit gerecht met 
verse aardappeltjes en 
citroenolie.
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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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Vino&Friends 
importeert en 
‘bottled’ haar 
eigen olijfolie.
Je kunt hiervoor zaken doen met de grote 
producenten uit Puglia of de Toscane óf je 
gaat op zoek naar een lokaal boertje. Wij 
kozen uiteraard voor die laatste optie.

Er zijn een aantal factoren van invloed op de 
smaak van de olijfolie. Denk aan het ras, de 
bodemsoort, is het een olie van 1 olijvensoort 
of is het een blend van verschillende rassen. 
De uiteindelijke smaak wordt ook beïnvloed 
door het klimaat, de wind, de hoogte van 
het landschap, het vakmanschap van de 
boer, de manier van snoeien en de manier 
van oogsten (in 1 pluk of eerst alleen de 
rijpe en later de rest). Het is allesbehalve een 
sinecure om goede olijfolie te produceren.

Ook de geur is van groot belang voor de 
smaak. Een goede olijfolie ruikt dan ook “fris 
gezond groen”. De olie smaakt zoet, fruitig, 
peperig en bitter. Die laatste twee proef 
je niet als eerste in je mond, maar zijn wel 
kenmerkend voor een goede olie.

Wij hebben in Italië in diverse regio’s een 
olijfolie-tasting gedaan. Een hele klus 
helemaal als je weet dat er Italië maar liefst 
100 verschillende soorten olijven groeien, 
elk met hun specifieke eigenschappen en 
kwaliteiten. Onze voorkeur is uiteindelijk 
uitgegaan naar klein bedrijfje in de Abruzzo 
omdat zij de olijven op een biologische 
manier produceren en een eigen oliepers 
hebben. Ook niet onbelangrijk: de smaak is 
hélemaal top!!
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Ode aan de 
moestuin
Mij kun je letterlijk wakker maken 
voor eten en drinken. Maar....
bespaar je de moeite ik ben 
er sowieso dag en nacht mee 
bezig. Iedere ochtend rijd ik met 
hartstochtelijk verlangen naar de 
Vino&Friends moestuin. Altijd weer 
nieuwsgierig naar alle cadeautjes 
die moeder natuur voor mij in petto 
heeft. 

In mijn hoofd schilder ik het mooiste stilleven: 
de scharlakenrode tomaatjes in het midden, 
de kardinaal paarse aubergines linksboven 
tot slot nog links en rechts de mooiste 
spaansgroene courgettes. Et voila je hebt 
een meesterwerk. Fantasie transformeert 
daar in een mum van tijd naar werkelijkheid. 
Het imaginaire schilderij komt hiermee tot 
leven, alleen nog even plukken, zorgvuldig 
in kratjes leggen en snel naar het restaurant 
met de ‘catch of the day’.

En dan het moment suprême: Ik mag de 
mooie bordjes ‘puur geluk’ naar onze gasten 
brengen. Al mijn zintuigen draaien dan 
overuren. De oogverblindende kleuren van 
verse groenten, de geuren en prachtige 
aroma’s van verse kruiden, de smaak van 
een smeuïge saus, het mondgevoel van een 
hapje ‘whatever’, een botermals stukje vlees 
of vis....

Ik mag mezelf gelukkig prijzen, mooier wordt 
het niet. (Alleen als ik zelf een hapje krijg)

Bas(ta)
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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


