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LA GAZZETTA VINO&FRIENDS

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

VINO&FRIENDS KEUZEMENU

SECONDI PIATTI

TAGLIATA DI MANZO AL TARTUFO
E SALSA VINO ROSSO

In onze unieke Mibrasa houtskool-
oven grillen wij een mooi stukje

rundvlees. Dit wordt getrancheerd en 
geserveerd met truffel versterkte rode 

wijnsaus.

ORATA PELLE CROCCANTE E GAMBERI
Krokant op de huid gegaarde

dorade met scampi’s, knolselderij 
crème en kreeftenjus

VERDURE AL MIBRASA VEGA
In onze Mibrasa houtskooloven grillen 
en garen wij superverse groenten uit 

onze eigen moestuin

ANTIPASTI DA CONDIVIDERE
Voorgerechtjes om te delen

PRIMI PIATTI

RAVIOLI DI ZUCCA CON 

BURRO E SALVIA VEGA
Onze chefs maken dagelijks onze verse zijdezach-
te ravioli. Nu met een smeuïge vulling van pom-

poen uit de Vino&Friends moestuin.
De smaak van de vulling wordt versterkt door 

Amarettikoekjes. De ravioli worden geserveerd in 
een salie-botersaus.

PASTA CORTA AL RAGÙ DI CARNE
E PARMIGIANO REGGIANO

Korte verse pasta met een smakelijke traditionele 
kalfs ragu en verse Parmigiano Reggiano

DOLCI

*tussengerecht

CARNE CRUDA AL TARTUFO
Tartaar van rundvlees met een frisse 

dressing en zomertruffel 

ONTDEK ONZE
MIBRASA OVEN

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.

BISTECCA ALLA
FIORENTINA

SUPPLEMENT €4,25
per 100 Gr

Geserveerd met
seizoensgebonden
garnituren
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VITELLO TONNATO
Mooie plakjes van rosé gegaarde

kalfsmuis met tonijnmayonaise

AFFETTATI MISTI
Een selectie van Italiaanse vleeswaren

uit eigen import
 

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

BURRATA CAPONATA VEGA
Een heerlijk kaasje gemaakt van mozzarella en 

room geserveerd met een Siciliaanse groentenmix 

ANTIPASTI DEL GIORNO
Een verrassingsvoorgerechtje

van de chef

WISSELEND
MAANDMENU

Vino&Friends - OGGI
 is lid van

WIFI Vino&Friends free wifi
Wachtwoord Gast2022
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LA GAZZETTA VINO&FRIENDS

WIJNGOED LENOIRE:
‘CREATING MANY PRECIOUS MOMENTS’
De wind speelt schalks met de blaadjes van de wijnranken. Zonnestralen strelen 
het gras tussen de stokken. Het schrille geluid van een sperwer doorbreekt de 
adembenemende stilte. Je zou kunnen zeggen verander niets aan dit idyllische 
decor. Maar….het kan altijd mooier en beter! Vorige maand organiseerde 
Vino&Friends een unieke winetasting en bbq voor een groep vrienden op dit 
prachtige plekje. Lekker loom genieten van een mooi glas wijn, heerlijke hapjes 
en vooral gezellig samenzijn met dierbare vrienden. In alle opzichten ‘la dolce 
vita’ in de lage landen.

Wilt u ook zo’n unieke ervaring? Kijk voor meer info op onze website
www.wijngoed-lenoire.nl of neem contact met Jitske Strolenberg T. 043 321 84 56 
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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!

Salute!

CARTE DEL VINO

SOMMELIERS

Vino & F riends

BEKIJK DE VIDEO 
EN ONTDEK DE MOOISTE WIJN
SCHATKAMER VAN MAASTRICHT
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DE NIEUWE SOMMELIER
VAN VINO&FRIENDS 
Passione, La passion, Passion, Hingabe

In de klassieke marketing gebruikt men de 
3 p’s (prijs, plaats en promotie) als key-
succesfactoren. Voor de moderne horeca 
geldt het adagium: “Passie, Passie en nog 
eens Passie”.  Dat proef je, dat ervaar je 
én dat beleef je.

Passie komt van het Latijnse woord ‘passio' 
en dat betekent hartstocht. Een passie is 
iets wat je doet en betrekking heeft op 
het hart. Iets waar je ontzettend veel van 
houdt.

Voor mij persoonlijk is dat vanzelfsprekend 
en ‘a way of life’ maar het is nog mooier 
wanneer je jouw evenknie ontmoet: 

Brian Sluiter. Hij maakt sinds een half jaar 
deel uit van de Vino&Friends famiglia en 
iedere dag voel je zijn positieve energie 
en vibe in onze zaak.

Als je Brian naar zijn ‘geheim’ vraagt krijg 
je steevast hetzelfde antwoord: Ik heb het 
voorrecht om van mijn passie ook mijn 
werk te maken. Mijn leidmotiv komt uit 
Japan, daar hebben ze een woord dat 
precies omschrijft hoe het voor mij werkt: 
‘Ikagai’:

Je doet waar je van houdt
waar je goed in bent
wat de wereld nodig heeft
waar je voor betaald wordt
én waar je uiteindelijk van kunt leven.

Salute
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VINO&FRIENDSLA GAZZETTA
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Brian Sluiter
SOMMELIER
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LA GAZZETTA VINO&FRIENDS

WIJNGOED LENOIRE
HET KINDJE VAN VINO&FRIENDS

De Rasberg in Berg is een cadeau van moeder natuur. 

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

Salute

BEKIJK DE WEBSITE 
EN RESERVEER DIRECT UW

RONDLEIDING ONLINE
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VINO&FRIENDSLA GAZZETTA
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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
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WIJNGOED LENOIRE

Rijksweg 7 (ertegenover)
Berg en terblijt

+31 (0)43 204 10 75
wijngoed-lenoire.nl


