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VINO&FRIENDS KEUZEMENU

VINO&FRIENDS

3-gangen menu €43,95 4-gangen menu €49,95 7-gangen degustatiemenu €79,95

ANTIPASTI DA CONDIVIDERE
Voorgerechtjes om te delen

ARANCINI ALLA NORMA VEGA
Een knapperig gefrituurde bol gevuld met
risotto en aubergine uit onze moestuin.

CARNE CRUDA AL TARTUFO PIËMONTESE
Vers gesneden ‘tartaar’ van rundvlees met een
romige truffelcrème en een kaaskrokantje.

BURRATA A CON PESTO AL GENOVESE VEGA
Aan de buitenkant smeuïge mozzarella di bufala
en binnenin zijdezachte room.
VITELLO TONNATO
Mooie plakjes van rosé gegaarde
kalfsmuis met tonijnmayonaise.

ANTIPASTI DEL GIORNO
Een verrassingsvoorgerechtje
van de chef.

SECONDI PIATTI
PRIMI PIATTI
*tussengerecht

PANZEROTTI CON FUNGHI PORCINI VEGA
Halvemaanvormige deegjes met een vulling van
eekhoorntjesbrood en Grana Padano.
RAVIOLACCI CON NDUJA E PECORINO
Ravioli gevuld met pikante worst uit Calabrië
en pecorino (schapenkaas).

MELANZANA ALLA PARMIGIANA VEGA
Laagjes aubergine met mozzarella,
Parmezaanse kaas en tomatensaus.

BISTECCA ALLA
FIORENTINA
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BRANZINO PELLE CROCCANTE CON
COUSCOUS E SALSA SICILIANA
Krokant op de huid gegaarde zeebaars
met parelcouscous (rijk gevuld met
groenten) en een traditionele Siciliaanse
tomatensaus.

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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PASTA CORTA AL RAGÙ BIANCO
Korte verse pasta met een smakelijke blanke
kalfsragù, gedroogde abrikoosjes en verse tijm uit
de V&F moestuin.

TAGLIATA FILETTO DI CERVO ALLA GRIGLIA
In onze unieke Mibrasa houtskooloven
grillen wij een mooi stukje hert. Wij
serveren dit getrancheerde vlees met
hertenstoof, zoete aardappelcrème en
een rode-wijnjus met rozemarijn.

ONTDEK ONZE
MIBRASA OVEN

VI

WISSELEND
MAANDMENU

SUPPLEMENT €4,25
per 100 Gr
Geserveerd met
seizoensgebonden
garnituren

DOLCI
DUO DI DESSERT E GELATO FATTO IN CASA
Twee overheerlijke desserts
met huisgemaakt ijs
2

FORMAGGI MISTI (€4,50 SUPPLEMENT)
E en mooi proeverijtje van harde
en zachte Italiaanse kazen

WIFI Vino&Friends free wifi
Wachtwoord Gast2022
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LA GAZZETTA

DINEREN BIJ
VINO&FRIENDS
Een avondje uit en genieten van de ‘vera cucina Italiano’?
Bij Vino&Friends beloven wij u een onvergetelijke ervaring.

CARTE DEL VINO
De deur van onze kelder staat ‘wagenwijd’ open voor
onze gasten. Vraag het even aan ons personeel en zij
vertellen er graag meer over.
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!

Bedrijfsuitje? Familiefeest, grote vrienden- of kennissenkring?
Speciaal voor jullie serveert Vino&Friends een heerlijk 4-gangen
keuzemenu voor slechts € 49,95 per persoon.
Italiaanse antipasti (to share)
Huisgemaakte pasta’s
Hoofdgerecht (vlees, vis of vegetarisch)
Huisgemaakte Italiaanse desserts (to share)

Dit menu veranderd elke maand, dus hou de website in de
gaten voor de actuele kaart: www.vinoandfriends.nl
U kunt uw voorkeur voor het pastagerecht en het hoofdgerecht op de avond
zelf doorgegeven. We horen wel graag vooraf of we rekening moeten houden
met allergieën of dieetwensen.
Uiteraard nemen we telefonisch contact op om er
vervolgens 100% maatwerk van te maken.

Salute!

SOMMELIERS

Vino & Friends
BEKIJK DE VIDEO
EN ONTDEK DE MOOISTE WIJN
SCHATKAMER VAN MAASTRICHT
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Salute
Jitske Strolenberg
Marketing & Communicatie

T. +31 (0)43 321 8456

*Om het diner zo soepel mogelijk te laten verlopen schenken wij voor gezelschappen enkel flessen wijn, niet per glas.
*Geef uiterlijk 2 dagen voor uw feestje of event het definitieve aantal gasten door. Zijn er daarna nog annuleringen?
Dan brengen we toch het initieel aantal geboekte gasten qua menuprijs in rekening.
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VINO&FRIENDS

Onze

DRUIVENSOORTEN

PINOT GRIS

Toen ik als kind gevraagd werd ‘wat wil je later worden’ had
ik niet meteen een pasklaar antwoord. Inmiddels weet ik
dat de liefde en passie voor een vak moet groeien, en net
als goede wijn, ook zo z’n tijd nodig heeft. Door mijn talloze
wijnreizen en de magie van wijn-spijs-combinaties is mijn
passie voor wijn gegroeid. Hier is dus het eerste zaadje voor
mijn grote droom (een eigen wijngaard) geplant.

Laat je niet om de tuin leiden door de
blauwgrijze tot bruinroze kleur van de
Pinot Gris druif. Er wordt géén rode
wijn van gemaakt maar een geurige,
goudgele wijn met een volle en soms
zelfs ‘vettige’ smaak. Je proeft weinig
zuren en de wijn heeft een prettige
fruittoets van perzik.

ALLOW YOUR DAYDREAMS TO BECOME YOUR PLANS….
Wat aanvankelijk begon met dagdromen en ‘luchtfietserij’
heb ik kunnen transformeren in het huidige resultaat: een
prachtige wijngaard. Een proces dat natuurlijk niet zonder
slag of stoot verlopen is. Neen, dat vergt naast noeste arbeid
het vermogen om tegen de stroom in te roeien en je moet
letterlijk bergen verzetten. Dé succesfactor en belangrijkste
randvoorwaarde voor de realisatie van wijngoed Lenoire is
de steun van mijn gezin geweest. Zonder het commitment
van Janka, Marco en Jamie was het huidige wijngoed
een paar hectare landbouwgrond gebleven. In dit kader
mag ook de enthousiaste ondersteuning van de grote
groep sponsoren, vrijwilligers, vrienden en familie en het
Vino&Friends personeel niet onvermeld blijven.

Bas(ta)
BAS LENOIRE
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CHARDONNAY
De smaak van de Chardonnay
druif is in de basis helemaal niet
zo uitgesproken. In de kern is
Chardonnay zelfs vrij neutraal. De
werkwijze en visie van de wijnmaker
en het klimaat waarin de druiven
groeien hebben enorme invloed
op de uiteindelijke smaak. Wij laten
deze druif rijpen in Frans eiken,
hierdoor krijgt de uiteindelijk wijn
zijn karakteristieke vanilletonen en
boterachtige smaak
Chardonnay is overigens ook één van
de drie druiven waarmee champagne
gemaakt mag worden. Een deel van
onze oogst gebruiken we dan ook
voor de productie van onze ‘bubbel’.
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DREAM YOUR LIFE..

PINOT NOIR
De blauwe Pinot Noir druif levert de
smaak van kersen en framboos maar ook
wat kruidigheid. Een van de belangrijkste
redenen om Pinot Noir aan te planten
is voor ons omdat deze druif onmisbaar
is voor de productie van mousserende
wijnen. Samen met Chardonnay vormt
Pinot Noir de winnende formule voor een
feestje in je wijnglas.

We weten het allemaal en hebben het ook vast wel
eens zo ervaren: het leven zit barstenvol verrassende
en onverwachte wendingen.
Al heel vroeg krijg je als kind de vraag ‘wat wil
je later worden?’ en hiermee wordt meteen het
fundament van je toekomst gelegd. Voor ‘kleine’
John was het antwoord simpel: iets met muziek. Dus
zo gezegd, zo gedaan. Eerst naar de muziekschool,
een lidmaatschap bij de plaatselijke harmonie
en na de middelbare school studeren aan het
Maastrichtse conservatorium. E voila, John werd
professioneel muzikant en voor de volledigheid:
slagwerker. Jarenlang combineerde hij het spelen
in diverse orkesten met een parttime baan als

PINOT BLANC

muziekdocent.

Je vindt de Pinot Blanc druif met
name in het noorden. Hij gedijt
uitstekend in een iets koeler klimaat.
De belangrijkste karaktertrek van deze
druif is de aangename zachtheid.
De wijn is zacht in al haar trekken,
fris, vriendelijk, rond van smaak, laag
in zuren en niet te uitgesproken. In
een mooi glas Pinot Blanc proef je
sinaasappel en citroenschil en op
de achtergrond bespeur je licht
nootachtige tonen van amandel.

Maar….het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Een
niet te temmen behoefte aan onafhankelijkheid en
zelfregie leidde tot een eigen drumstudio en een
parttime baan als buschauffeur. Saillant detail: John
ging onze voormalig staatssecretaris van justitie Fred
Teeven voor in deze onverwachte carrièrestap.
Voor John geen ‘dolce far niente’, zijn vrije tijd wordt
gevuld met lange fiets- en wandeltochten en wat
hand- en spandiensten in het bedrijf van zijn zoon.
En of dat nog niet genoeg is, hij werkt ook nog 1
à 2 dagen in de wijngaard van wijngoed Lenoire.
Aanvankelijk als vrijwilliger maar inmiddels een vaste
waarde op de payroll. John: ‘ik zie dit niet als een
baan maar geniet vooral van het buiten bezig zijn,
heerlijk in de natuur en lekker wroeten in de grond.
Hij beleeft het als een voorrecht om mee te mogen
werken aan de ontwikkeling van deze wijngaard en

DE TOEKOMSTIGE WIJNEN VAN LENOIRE
Iedere wijn heeft straks zijn eigen productieproces:
de Pinot Gris Grand Cru wordt ‘opgevoed’ op
groot hout. De Chardonnay rijpt op traditionele
barrique uit de Bourgogne. De Grande Cuvée
is een ‘bubbel’ van Chardonnay en Pinot Noir,
Méthode traditionelle. En tot slot wordt de ‘Cuvée
Lenoire’ gemaakt van een blend Pinot Blanc, Pinot
Gris en Chardonnay.
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Salute

gaat dan ook ‘all the way’.
Op de vraag hoe zijn toekomst er uitziet heeft John
(nog) geen antwoord. Ik zie het wel, Johns’ leitmotiv
is niet voor niets ‘blijf je hele leven in beweging’
Kunnen we iets van leren…..

Bas(ta)
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Vino&Friends - OGGI
is a member of

LA GAZZETTA

VINO&FRIENDS CHOICE MENU

VINO&FRIENDS

3-courses menu €43,95 4-courses menu €49,95 7-courses tasting menu €79,95

ANTIPASTI DA CONDIVIDERE
Appetizers to share

ARANCINI ALLA NORMA VEGA
A crispy fried ball filled with risotto and
aubergine from our vegetable garden.

CARNE CRUDA AL TARTUFO PIËMONTESE
Freshly sliced beef tartare with a beautiful
truffle cream and a cheese crisp.

BURRATA A CON PESTO AL GENOVESE VEGA
A super tasty gift from Italy: creamy mozzarella di bufala
on the outside and silky cream on the inside.
VITELLO TONNATO
Beautiful slices of rosé cooked
veal with a tuna mayonnaise.

ANTIPASTI DEL GIORNO
A surprise appetizer
from the chef.

SECONDI PIATTI
PRIMI PIATTI
PANZEROTTI CON FUNGHI PORCINI VEGA
Crescent-shaped pastries with a filling of porcini
mushrooms and Grana Padano.
RAVIOLACCI CON NDUJA E PECORINO
Ravioli filled with spicy sausage from Calabria
and pecorino (sheep cheese).

MELANZANA ALLA PARMIGIANA VEGA
Layers of eggplant with mozzarella,
Parmesan cheese and tomato sauce.

BISTECCA ALLA
FIORENTINA
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BRANZINO PELLE CROCCANTE CON
COUSCOUS E SALSA SICILIANA
Crispy sea bass cooked on the skin with
pearl couscous (richly filled with vegetables) and a traditional Sicilian tomato
sauce.

In Italy, almost every self-respecting restaurant uses a
grill. Fish, vegetables, meat and poultry are
prepared with apparently great ease. It is an ancient
cooking technique that was used throughout
the Mediterranean area and fortunately still is. Due to
the high temperatures, all flavors become
'locked in' and the charcoal adds that wonderful
smoky aroma too. On one of my culinary
journeys I ended up in a small family restaurant in the
French countryside. There was not much
choice, meat or chicken, vegetables and potatoes.
With a nice glass of wine the wait was not a
punishment and after an hour a bowl of steaming
Poule de Bresse was served. No frills but pure
flavours, chicken like I've never eaten it before. Every
bite was a one-way ticket to culinary
heaven. The owner shared my enthusiasm and
revealed the secret: a Mibrasa. A closed charcoal
oven for the professional kitchen.
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PASTA CORTA AL RAGÙ BIANCO
Short fresh pasta with a tasty white veal ragù,
dried apricots and fresh thyme from the
V&F vegetable garden.

TAGLIATA FILETTO DI CERVO ALLA GRIGLIA
A nice piece of deer grilled in our unique
Mibrasa charcoal oven. We serve this
sliced meat with a bit of deer stew, sweet
potato cream and
a red wine jus with rosemary.

DISCOVER OUR
MIBRASA OVEN

VI

ALTERNATING
MONTHLY MENU

SUPPLEMENT €4,25
per 100 Gr
Served with
seasonal garnishes

DOLCI
DUO DI DESSERT E GELATO FATTO IN CASA
Two delicious desserts
with homemade ice cream
10
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FORMAGGI MISTI (€4,50 SUPPLEMENT)
A nice tasting of hard
and soft Italian cheeses

WIFI Vino&Friends free wifi
Password Gast2022
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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

