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HET WITTE GOUD IS

TERUG IN DE KEUKEN

VAN VINO&FRIENDS!
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LA GAZZETTA VINO&FRIENDS

Het voorjaar transformeert langzaam de 
natuur. Meer licht, grijs maakt plaats voor 
helderblauw. Gras wordt weer groen en 

de eerste blaadjes wapperen trots aan de 
bomen. Nieuw leven in de wei en de laatste 

laagjes dikke gewatteerde kleding verdwijnen 
nu definitief in de kast. 

Lente in huis! Kapstokken blijven leeg. Fleurige 
en zwierende kleding schildert een nieuw 

decor. Op het bord wint verfijning van robuust. 
Sprankelende wijnen dansen in het glas. 
Ondeugende bubbels prikkelen de neus.

Ik verheug me intens om jullie in de komende 
weken en maanden in ons restaurant te 

mogen begroeten. Met een mooi nieuw menu 
en leuke thema-avonden!

V
IN

O
& F R I E N

D
S

Bas   ta( )

PRIMAVERA

Dit spreekwoord wordt veel in het Piëmontese 
dialect gebruikt en betekent zoveel als: 

wanneer je de dingen goed doet én de juiste 
grondstoffen gebruikt krijg je altijd de beste 

resultaten. Dat is in elk geval voor mij een 
belangrijk fundament waarop ik alles in mijn 
leven bouw. In ons restaurant gebruiken we 

de best denkbare verse ingrediënten om onze 
authentieke Italiaanse gerechten te bereiden. 

In onze biologische moestuin telen we verse 
biologische groenten zonder kunstmest, 

bestrijdingsmiddelen of andere artificiële 
toevoegingen. En dat geldt uiteraard ook 
voor onze wijngaard. Uit kostenperspectief 
misschien niet altijd de meest verstandige 

keuze maar voor mij de enige juiste weg uit 
respect voor het milieu en voor toekomstige 

generaties.

WIJNGOED LENOIRE ZIEN,
PROEVEN EN BELEVEN?

Een bezoekje aan een van de mooiste 
wijngaarden van Nederland is zeer de moeite 
waard. Strak in het gelid staande wijnranken, 
het ritselen van de bladeren, de stilte en het 

prachtige panorama is slechts decor. Het 
wordt nog leuker door ons gepassioneerde 

verhaal vol liefde voor deze plek. En als 
dat nog niet voldoende is, vanzelfsprekend 
drinken we dan ook een paar glaasjes wijn 

vergezeld met een lekker hapje.

Interesse? Reserveer deze belevenis
op www.wijngoed-lenoire.nl
of telefonisch 043-3218456

METTI BÒN, CAVA BÒN

Team Vino & Friends
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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 CON SALSA VERDE 
Getrancheerd rundvlees van de 

grill begeleid door kruidencompôte 
en Grana Padano, geserveerd met 

ovenaardappeltjes en polenta in een 
krokant jasje

BRANZINO CON PELLE CROCCANTE
E CALAMARI

Op de huid gebakken zeebaarsfilet 
met inktvis gegaard in knoflook, witte 
wijnpaprikasaus, gele paprika uit de 

oven en bimi groentjes

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

ANTIPASTI DA CONDIVIDERE
Voorgerechtjes om te delen

PRIMI PIATTI

PASTA AL POMODORO E BURRATA VEGA
Verse penne pasta met licht pikante
tomatensaus, basilicum en burrata

TORTELLI AGLI ASPARAGI E
SALMONE AFFUMICATO

Ravioli gevuld met asperges, daarbij serveren
wij gerookte zalm en aspergesaus

RAVIOLI DEL PLIN BURRO E SALVIA
Typische Piemontese ravioli met een boter

saliesaus en Parmigiano Reggiano

DOLCI

*tussengerecht

VERDURE IN PASTELLA VEGA
Verschillende groentes in een krokant jasje

met geraspte Grana Padano

INSALATA DI SCAMPI E CARCIOFI
Gemarineerde scampi’s met gegrilde artisjokken

CAPONATA VEGA
Gesmoorde Siciliaanse groentes 

DUO DI DESSERT E GELATO FATTO IN CASA
Twee overheerlijke desserts

met huisgemaakt ijs

FORMAGGI MISTI (€4,50 SUPPLEMENT)
Een mooie proeverij van harde

en zachte Italiaanse kazen

ARANCINO CON MOZZARELLA E PROSCIUTTO
Een knapperige bol gevuld met risotto,

mozzarella en ham

CARNE CRUDA CON SALSA AL TARTUFO
Vers gesneden rundertartaar

met truffelcrème

ONTDEK ONZE
MIBRASA OVEN

Smaak is hét hoofdingrediënt van ieder gerecht 
en dus ook het allerbelangrijkst in iedere keuken. 
In het kloppend hart van de Vino&Friends 
‘machinekamer’ heeft onze Mibrasa-oven niet 
voor niets een centrale en prominente plek. Grillen 
op hoge temperatuur haalt de beste smaken uit 
ieder product. Natuurlijk denkt u dan eerst aan 
gegrild vlees en daar is deze oven ook uitstekend 
voor geschikt. Het dikstalen rooster geeft een 
prachtige grillruit en de hoge temperatuur geeft 
een stevige ‘roast’ aan het vlees. Vis, schaal- 
en schelpdieren krijgen door de snelle, hoge 
bereiding geen tijd om droog te worden, ze 
belanden perfect gegrild en sappig op uw bord. 
Maar ook groenten transformeren op deze grill tot 
ware delicatessen. 

Vino&Friends gebruikt de Mibrasa o.a voor het 
grillen van de bistecca’s. Niet ‘zomaar’ een stukje 
vlees, maar een fantastische t-bone uit Alto 
Adige. Het vlees importeren we zelf en is afkomstig 
van de best denkbare koeien uit Süd Tirol, dus 
grasgevoerd én van runderen die nog in de weide 
hebben rondgedarteld.

Alleen bij Vino&Friends op de kaart en voor iedere 
‘meat-lover’ een ongekende traktatie!

BISTECCA ALLA
FIORENTINA

SUPPLEMENT €4,25
per 100 Gr

Geserveerd met
seizoensgebonden
garnituren

Vino&Friends - OGGI
 is lid van

WIFI Vino&Friends free wifi
Wachtwoord Gast2022
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LA GAZZETTA

In de komende weken trekken we maar liefst twee keer een 
finishstreep op onze culinaire tour door het prachtige land Italië. 
Op dinsdag 28 maart 2023 wil ik jullie kennis laten maken met 
Friuli, we vinden deze kleine provincie in het uiterste noordoosten 
van Italië. Ingeklemd tussen Oostenrijk en Slovenië is dit niet 
meteen zo’n voor de hand liggende vakantiebestemming maar 
daarom zeker niet minder mooi. Prachtige natuur, kwalitatief 
hoogwaardige wijnen en lekker eten zijn de drie ingrediënten 
die een bezoek van een paar dagen absoluut de moeite waard 
maken. 

Onze tweede stop hebben we in provincie Veneto gepland. Op 
dinsdag 25 april 2023 wijden we onze thema-avond aan één van 
de meest welvarende noordelijke ‘regione’. De naam Veneto roept 
louter aha-ervaringen op: Wie kent het niet? Het wereldberoemde 
Venetië, het balkon van Romeo en Julia in Verona en wie heeft 
er nu niet in het Gardameer gezwommen? Maar weten jullie 
ook dat deze regio een van de grootste wijnproducenten van 
Italië is? Veneto is voor mij zwijmelen van de rode Bardolino en 
Valpolicella, de witte Soave en Pinot Grigio. En of dat nog niet 
genoeg is: de Prosecco's komen uit Veneto, om precies te zijn het 
Valdobbiandene gebied, zie de prachtige achtergrond foto!

Zin om het Veneto-gevoel bij Vino&Friends te beleven?
Reserveer dan voor slechts €80 een unieke avond genieten
www.vinoandfriends.nl

GIRO D’ITALIA FRIULI ÉN VENETO

Bas   ta( )
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Wij zijn natuurlijk de eersten die zeggen dat uit eten bij 
Vino&Friends altijd een leuk idee is, maar ook wij moeten 

toegeven dat het wellicht nóg specialer kan. Daar hebben 
we iets op bedacht: uit eten met een thema.

Elke 4e dinsdag van de maand organiseren we een 
speciale avond waarin een streek van Italië centraal staat. 

We serveren dan lokale streekgerechten én genieten 
van bijpassende wijnen. Dat gaan we doen in de voor 

ons welbekende informele sfeer en ook onder het motto 
‘sharing is caring’.

PRAKTISCHE INFO

Start om 18.00 / 18.45 / 19.30

De prijs is: €80 p.p. All in
(aperitief, eten, wijn, water, koffie

plus een berg beleving en gezelligheid)

GIRO D'ITALIA MET VINO&FRIENDS
New
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VINO&FRIENDS
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DE 6E ETAPPE
BRENGT ONS OP 28 MEI

NAAR SICILIË!



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 portemonnee vind je bij ons een uitstekend 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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LA GAZZETTA

Berg 

Houthem 

St. Gerlach

Vilt

Terblijt

Geulhem

Vroenhof

Strabeek

Leerwijngaard 
Entre Les Collines

Dorpswijngaard 
halte St. Gerlach

Wijndomein
St. Martinus

Château St. Gerlach

Startpunt
Station 

Houthem  
St. Gerlach

Fruitbedrijf 

Wandelen door het prachtige groene 
heuvellandschap én de mooiste wijnen ontdekken, 
dat kan toch alleen in Frankrijk? Nee hoor, in 
Zuid-Limburg leer je alles over wijnen tijdens een 
ontspannende wandeling!

Misschien heeft u er al van gehoord of al één 
van de vier officiële Route des Vins wandelingen 
gelopen. Allemaal zeer de moeite waard en beslist 
doen maar....

Vanaf dit voorjaar is er een nieuwe, en wat mij 
betreft de allermooiste Route des Vins, namelijk 
Berg - Houthem. U ‘meandert’ 11 km door het zuid 
westelijk deel van Limburg en passeert tijdens deze 
magnifieke wandeling o.a. wijngoed Lenoire. 

Meer weten? Stel uw vragen gerust aan onze 
crew, wij hebben ook een leuke folder met meer 
informatie. 

ROUTE DES VINS

VINO&FRIENDS

9
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GRAAG ‘PRIORAT’ MET 
VOORRANG BEHANDELEN

Het is nog niet zo lang geleden dat men van 
mening was dat ‘goede’ wijn uitsluitend uit 

Frankrijk kon komen. Gelukkig is dat idee 
voltooid verleden tijd. Tegenwoordig vind je 
‘all over the world’ uitstekende en kwalitatief 
hoogwaardige wijnen. Een échte ontdekking 
en mooi voorbeeld van deze ‘mindshift’ is het 

Spaanse wijngebied Priorat, net ten zuiden 
van Barcelona. Drie Limburgse wijnkenners en 
-liefhebbers pur sang (Goswijn Simons, André 

Feijs en Jos Ploum) hebben hun krachten 
gebundeld om deze prachtige wijnen onder 

de aandacht te brengen bij het bredere 
publiek.

Veel moeite hoeven ze wat mij betreft niet 
te doen. Na de eerste slok was ik hélemaal 
verkocht. Stuk voor stuk kwaliteitswijnen van 
buitenaardse kwaliteit. Binnenkort heb ik het 
voorecht om samen met de oprichters van 

prioratwines.nl wederom een aantal wijnhuizen 
in de Priorat regio te bezoeken. 

Als U kennis wilt maken met deze unieke 
vondsten hoeft U natuurlijk niet naar Spanje 

af te reizen. Veel dichter bij huis, in de toch al 
rijkgesorteerde wijnkelder van Vino&Friends, 

hebben een paar van die Spaanse Perlas 
(pareltjes) een prominent plekje gekregen.

LA GAZZETTA

Bas   ta( )
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VINO&FRIENDS

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

VINO&FRIENDS CHOICE MENU

SECONDI PIATTI

TAGLIATA DI MANZO CON SALSA VERDE 
Sliced beef from the grill accompanied 
by herb compote and Grana Padano, 
served with oven roasted potatoes and 

crispy polenta

BRANZINO CON PELLE
CROCCANTE E CALAMARI

Sea bass fillet fried on the skin with 
squid cooked in garlic, a sauce of 

white wine and paprika, yellow bell 
pepper from the oven and bimi 

vegetables 

MELANZANA ALLA PARMIGIANA VEGA 
Layers of eggplant with mozzarella, 

Parmesan cheese and tomato sauce

ANTIPASTI DA CONDIVIDERE
Appetizers to share

PRIMI PIATTI

PASTA AL POMODORO E BURRATA VEGA
Fresh penne pasta with slightly spicy tomato 

sauce, basil and burrata

TORTELLI AGLI ASPARAGI E
SALMONE AFFUMICATO

Ravioli filled with asparagus, served with
smoked salmon and sauce of asparagus

RAVIOLI DEL PLIN BURRO E SALVIA
Typical Piedmontese ravioli with a butter sage 

sauce and Parmigiano Reggiano

DOLCI
DUO DI DESSERT E GELATO FATTO IN CASA

Two delicious desserts
with homemade ice cream

FORMAGGI MISTI (€4,50 SUPPLEMENT)
A nice tasting of hard

and soft Italian cheeses

ALTERNATING
MONTHLY MENU

VERDURA IN PASTELLA VEGA
Fried vegetables with a crispy layer and Grana Padano

INSALATA DI SCAMPI E CARCIOFI
Marinated scampis with grilled artichokes

CAPONATA VEGA
Braised Sicilian vegetables

 

ARANCINO CON MOZZARELLA E PROSCIUTTO
A crispy ball filled with risotto, mozzarella and ham

CARNE CRUDA CON SALSA TARTUFO
Freshly sliced beef tartar with truffle cream



LA GAZZETTA
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H E T  K I N D J E  V A N  V I N O & F R I E N D S

Jamie Marco JankaBas


