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BY V I N O & F R I E N D S

LA GAZZETTA

VINO&FRIENDS

VINO&FRIENDS KEUZEMENU
3-gangen menu €41,50 4-gangen menu €47,50 7-gangen degustatiemenu €75,-

ANTIPASTI
4 heerlijke Italiaanse antipasti op een bordje, kiezen is dus niet nodig.

TARTARE DI MERLUZZO
Kabeljauw tartaar, yoghurt,
munt uit eigen tuin en anijs

BURRATA PUGLIESE “VEGA"
Romige kaas uit Puglia met huisgemaakte
zon gedroogde tomaat en basilicum olie

BOMBETTE DI MAIALE
Rolletje van sous-vide gegaarde
varkensnek met buikspek en rozemarijn

ANTIPASTI DEL GIORNO
Een verrassingsvoorgerechtje
van de chef

SECONDI PIATTI
*tussengerecht

RISOTTO AGLI SCAMPI E LIMONE
Carnaroli risotto met scampi’s, kreeftenbisque
en vers geraspte Kaffir limoen

PESCE DEL GIORNO CON
SALSA ALLA PUTTANESCA
Vis van de dag met Siciliaanse
tomatensaus, bereidingen van
courgette en dragon

VI
VERDURE DELL’ORTO VEGA
Diverse bereidingen van groenten
uit de Mibrasa houtskooloven.

SUPPLEMENT €3,75
per 100 Gr

Liever geen vega? Onze chefs serveren dit
gerecht dan met gekookte ham uit Emilia
Romagna
PASTA DEL GIORNO
Een lekker pastagerecht
van onze chef

BISTECCA ALLA
FIORENTINA
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CASARECCE CON ASPARAGI
BIANCHI E VERDI
Korte pasta met witte en groene asperges

O
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RAVIOLI CON CARNE BRASATA
E SALSA AL TARTUFO
Huisgemaakte ravioli gevuld met runderstoof,
romige truffelsaus en oude gerijpte
Parmigiano Reggiano

VITELLO GRIGLIATO AL MIBRASA
Gegrilde kalfssukade uit de houtskool
oven met mini garnituren van
pompoen, parelgort en kruiden uit de
V&F moestuin

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.
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PRIMI PIATTI

ONTDEK ONZE
MIBRASA OVEN

DOLCI

Geserveerd met
seizoensgebonden
garnituren

DUO DI DESSERT E GELATO FATTO IN CASA
Twee overheerlijke desserts met huisgemaakt ijs.
FORMAGGI MISTI (€4,50 SUPPLEMENT)
Een mooi proeverijtje van harde en zachte
Italiaanse kazen.
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Vino&Friends - OGGI
is lid van

BENVENUTO
VINO&FRIENDS - OGGI
De horeca kijkt terug op in alle opzichten turbulente
jaren. Ondanks alle tegenwind overheerst bij ons een
tevreden gevoel: Onze gasten zijn ons trouw gebleven,
het Vino&Friends - OGGi team is gelukkig nog op volle
sterkte, onze wijngaard is volledig aangeplant en onze
eigen moestuin produceerde deze zomer weelderig. Ook
zijn wij oprecht blij met alle feedback die we van jullie
kregen, de talloze complimenten motiveerden en gaven
nieuwe energie. De incidentele kritiek heeft ons geholpen
om het nóg beter te doen. Fijn dat jullie onze gast wilden
zijn en we hopen jullie weer te mogen begroeten bij
Vino&Friends - OGGI!

HAVE FUN

Team
Vino & F riendsn Oggi
WIFI Vino&Friends free wifi
Wachtwoord Gast2022
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CARTE DEL VINO
Stimulare tutti sensi! Wijnkenner? Liefhebber?
Verzamelaar? Of ‘gewoon’ lekker eten met een goed
glas wijn?
Bij ons 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 meer dan
500 unieke labels, de meeste wijnen importeren we
zelf. Bent u geïnteresseerd in een bijzondere wijn of
gewoon nieuwsgierig naar onze wijnkelder waar wij
een prachtige collectie Italiaanse (oudere) pareltjes
bewaren? De deur van onze privé-kelder staat voor onze
gasten het hele jaar open. Vraag het even aan onze
sommeliers. Zij vertellen er graag meer over maar neem
vooral een digitaal kijkje! Scan de QR code. Je kunt
al blij worden van ‘the looks’ maar het allermooiste is
natuurlijk de wijn die je proeft, beleeft én ervaart!
Salute!

SOMMELIERS

Vino & Friends
BEKIJK DE VIDEO
EN ONTDEK DE MOOISTE WIJN
SCHATKAMER VAN MAASTRICHT

VINO&FRIENDS
WIJNWINKEL
Een nieuwe óf een oude liefde? Een
promotie? Weer een jaartje ouder? Met
pensioen? Een mooi diner met familie of
vrienden? Zo maar om lekker te genieten?
Om weg te dromen? Behoefte aan een
mooi moment? Vakantieherinneringen
herbeleven? Op zoek naar een speciaal
cadeautje?
In de knusse wijnwinkel van Vino&Friends
hebben wij een mooi aanbod van
Italiaanse wijnen, cadeaupakketten en
een kleine selectie lokale wijnen. Ook als
u op zoek bent naar een lekkere olijfolie
of een pak speciale Vino&Friends 100%
arabica koffie, bent u bij onze enoteca
aan het goede adres.

Salute
OGGI
HET LUNCHCONCEPT
VAN VINO&FRIENDS
Zeg je Italië, zeg je genieten. Bij OGGI
kunt u genieten van heerlijke verse
lunchgerechten bereid met authentieke
Italiaanse ingrediënten. Smul van onze
versgebrande koffie uit Turijn, tomaatjes uit
Calabrië, de carne cruda uit Piëmonte, ons
brood naar origineel Siciliaans recept en dit
zijn slechts een paar voorbeeldjes van uw
‘viaggo’ door Italië.
U bent op vrijdag en zaterdag van 12.00
tot 17.00 uur welkom voor een Italiaanse
aperetivo, lekker lunchgerecht of 2/3
gangenmenu. Combineer je dat aperitiefje
met een keuze uit ons ruime aanbod
specialiteiten en je waant je niet langer
in hartje Maastricht maar in ‘il Paradiso
Italiano’
OGGI Gusto, esperienza e convivialità....
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WIJNGOED LENOIRE
HET KINDJE VAN VINO&FRIENDS
De Rasberg in Berg is een cadeau van moeder natuur.

VINO&FRIENDS

NIEUWSGIERIG
NAAR DIT PRACHTIGE
PLEKJE?

C H AT E AU
SINT GERL ACH

Op Wijngoed Lenoire groeien en bloeien 4 druivenrassen: Pinot Gris,
Chardonnay, Pinot Blanc en Pinot Noir. Wij produceren hiermee in
de toekomst 4 exclusieve wijnen: Pinot Gris Grand Cru, Chardonnay
Barrique, Cuvée Lenoire en Grande Cuvée ‘Méthode traditionelle’.
Er is ons echt álles aangelegen dat de wijnen van Lenoire in alle
opzichten een onuitwisbare positieve herinnering zullen achter laten!
Bas Janka Marco Jamie

GEULHEMMERWEG

BERG EN
TERBLIJT
MA ASTRICHT

N590

TERBLIJTERWEG

B E R G S T R A AT

Sante
Het geluid van ritselende wijnbladeren horen?
Inzicht krijgen in het het proces van druif naar fles?
Wij hanteren voor zo’n bezoek een standaardtarief van €270.
U bent dan welkom met een groep van 12 personen.
Meer mensen? Geen enkel probleem, u betaalt dan wel
een meerprijs van €22,50 p.p.
Heeft uw gezelschap na de rondleiding nog trek in een avond culinair
genieten? Combineer dan de rondleiding met een diner
in ons restaurant Vino&Friends - OGGI te Maastricht.
Bij de combinatie van een rondleiding en diner kunnen wij het
diner voor een gereduceerde prijs aanbieden:
3 gangen €41,50 voor €38,50
4 gangen €47,50 voor €44,50
7 gangen €75 voor €70

8

BEKIJK DE WEBSITE
EN RESERVEER DIRECT UW
RONDLEIDING ONLINE
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ONTDEK ONZE
BIOLOGISCHE
MOESTUIN
In de Italiaanse keuken is er al sinds jaar en dag
een prominente plek gereserveerd voor verse
groenten. Tot het begin van de vijftiger jaren in
de vorige eeuw was vlees schaars en duur en
daarom alleen beschikbaar voor de happy few.
Het ‘gewone’ volk at met name dat wat de tuin
te bieden had.
Groenten eten is nu gelukkig weer helemaal in,
hip én trendy. Want zeg nu zelf…wie wordt er nu
niet blij van een mooi en kleurrijk bordje eten?
Al onze groenten, kruiden en fruit worden in
de ‘volle’ grond geteeld op het perceel van
wijngoed Lenoire. Dat zorgt voor de mooiste én
lekkerste producten. Wij laten de natuur zoveel
mogelijk haar werk doen en vanzelfsprekend
gebruiken we in principe alleen biologische
bestrijdingsmiddelen.
Het resultaat?
Superverse mooie producten en ook nog
hartstikke gezond!groenten, kruiden en fruit. Zo
uit de tuin op uw bord bij Vino&Friends.
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LA GAZZETTA

VINO&FRIENDS - OGGI
Plankstraat 6, Maastricht
+31 (0)43 321 84 56
vinoandfriends.nl

WIJNGOED LENOIRE
Rijksweg 7 (ertegenover)
Berg en terblijt
+31 (0)43 204 10 75
wijngoed-lenoire.nl

