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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 VINO ROSSO 

Getrancheerd rundvlees van de grill 
begeleid door een rode wijn- truffelsaus, 
bimi groentjes, zoete aardappelcrème 

en gebakken paddenstoelen

ORATA CON PELLE CROCCANTE
E SCAMPI FRITTI

Gebakken doradefilet met scampi’s 
in een krokant jasje, kreeftenjus, 

knoflookspinazie en knolselderijcrème

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

ANTIPASTI DA CONDIVIDERE
Voorgerechtjes om te delen

PRIMI PIATTI

GARGANELLI ALL’AMATRICIANA
Verse pennenpasta met een licht pikante

tomatensaus, Guanciale spek en basilicum

RAVIOLI AL SALMONE E ANETO
Huisgemaakte ravioli gevuld met zalm en dille 
geserveerd in een witte wijnsaus met bieslook

RAVIOLI AI FUNGHI E FORMAGGIO VEGA
Deegkussentjes gevuld met ricotta en

paddenstoelen, begeleid door een romige
paddenstoelen- truffelsaus  en Grana Padano

DOLCI

*tussengerecht

PANCETTA DI MAIALE CROCCANTE CON
CIPOLLE ALL'ACETO BALSAMICO

Krokant buikspek met uien gegaard in aceto balsamico

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 
Toscaanse platteland in een klein familierestaurant. 
Veel keuze was er niet, t-bone, groenten en 
aardappels. Met een lekker wijntje was het wachten 
bepaald geen straf en na een uurtje werd een schaal 
gegrilde steak opgediend. Geen tierelantijnen maar 
pure smaken, t-bone 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

CREMA DI CECI CON CALAMARI E CARCIOFI
Crème van kikkererwten met inktvis en artisjok

BURRO DI TONNO CON CAPPERI
Smeuïge tonijn boter met kappertjes 

 

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

PAPPA AL POMODORO CON BURRATA VEGA
Toscaanse broodsoep van tomaten met een

romige mozzarella uit Puglia

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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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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LA GAZZETTA

Familie Lenoire uit Wijnandsrade heeft een prachtig 
wijngoed op de grens van Valkenburg a.d. Geul. De 

stokken zijn aangeplant op de 'Rasberg' een zuidwestelijk 
georiënteerde helling met 2,5 hectare mergelrijke 

grond die 115 meter boven zeespiegelniveau ligt. Met 
een adembenemend uitzicht over de Maasvallei van 

Kanne tot Genk, prominent in het zicht ligt Maastricht. Dit 
bijzonder plekje behoort tot een van de mooiste van het 

heuvelland, het panorama is werkelijk fantastisch! 

Op Wijngoed Lenoire groeien en bloeien 4 
druivenrassen: Pinot Gris, Chardonnay, Pinot Blanc en 
Pinot Noir. We produceren hiermee in de toekomst 4 
exclusieve wijnen: Pinot Gris Grand Cru, Chardonnay 
Barrique, Cuvée Lenoire en Grande Cuvée ‘Méthode 

traditionelle’.

Iedere wijn heeft 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.

In de toekomst verwachten ze een productie van 15.000 
flessen. Stay tuned!
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LA GAZZETTA

De 3e etappe van de Vino&Friends Giro d’Italia brengt ons op 
28 februari naar de streek waar ik misschien wel het meest van 
houd: de Piëmonte. Piëmonte betekent letterlijk ‘aan de voet van 
de bergen’ en je vindt het op de kaart in het noordwesten van 
Italië. Je kunt deze streek grofweg in drieën opdelen: besneeuwde 
bergtoppen in het noorden, glooiende heuvels in het zuiden en de 
Po-vlakte er tussenin.

Voor jullie als liefhebbers van lekker eten en mooie wijnen zal 
dit beeld vast een feest van herkenning zijn: Denk eens terug 
aan de laatste keer dat U over dat kleurrijke lokale Italiaanse 
marktje slenterde. Al snel word je dan meegevoerd door de geur 
van verse kruiden, de oogverblindend mooie kleuren van pas 
geoogste groenten, breed lachende kooplui die luid een keur 
aan prachtige worsten, vlees, kaas en gevogelte aanprijzen. Een 
klein geluksmomentje waarin je wenst dat dit plaatje onze saaie 
buurtsuper voorgoed mag vervangen.

De Piëmonte is een regio die je in alle opzichten met zo’n 
droommarktje mag vergelijken. Heerlijk vlees van Piëmontese 
runderen, geweldige kazen zoals de Castelmagno, Bra, Raschera 
en Toma Piemontes. Delicaat wild (selvaggina) zoals fazant, wilde 
eend, patrijs, kwartel en haas en niet te vergeten ‘la perla’ van 
de Italiaanse keuken: de zwarte en witte truffel. En als je dan nog 
niet overtuigd bent, het is ook een porcini- (eekhoorntjesbrood), 
risotto-, hazelnoot- en nog oneindig veel meer -walhalla!

En als kers op de figuurlijke taart: Misschien worden hier ook wel 
de lekkerste rode wijnen ter wereld (de Barolo en de Barbaresco) 
gemaakt. Dé druif in deze streek is de Nebbiolo (de nevelige) en 
beroemde wijnmakers zoals Giacomo Conterno en Domenico 
Clerico maken er een goddelijke wijn van.

Tijdens onze speciale Piëmonte-avond verwennen we jullie met 
gerechten uit de Piëmontese keuken en uiteraard serveren we ook 
een selectie van mooie wijnen uit deze streek.

Ga je mee op deze bijzondere reis?
Reserveer via vino&friends.nl

PIEMONTE

Bas   ta( )

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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Team Vino & Friends

VINO&FRIENDS
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De 4e etappe brengt

ons op 28 maart naar Friuli.

Op deze avond zal het 

bekende wijnhuis Jermann

te gast zijn en hun verhaal 

met ons delen.  
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Grazie Mille
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VINO&FRIENDSVINO&FRIENDS

ROAD-TRIP BAS

Zoals jullie wellicht weten vierde ik eind december mijn 40e 
verjaardag. Een magisch en memorabel moment, mede 

doordat mijn vrouw Janka me verraste door een surpriseparty 
met dierbare vrienden. Op haar vraag van welk cadeau ik blij 
zou worden had ik maar een grote wens: de mogelijkheid om 
twee weken door Frankrijk en Italië te kunnen reizen en daar 

nieuwe culinaire- en wijn-inspiratie op te doen.

VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID

Na een heleboel geregel voor de kinderen en Vino&Friends 
ging ik op pad. Ik kan wel 50 bladzijden vullen met ervaringen 
en momenten die ik met jullie zou willen delen. Ik beperk me in 
dit boekje bewust tot een paar highlights, bent u nieuwsgierig 

naar meer? Aarzel dan niet en vraag er gerust naar. Via de 
Jura met haar prachtige wijnen en dito eten ging de trip naar 

de Rhone delta met als hoogtepunt een bezoek aan de maker 
van een prestigieuze Châteauneuf du Pape. Een onvergetelijke 

autorit langs de Côte d’Azur bracht me naar mijn Italiaanse 
muze Bolgheri met een glas Sassicaia als climax. In de Toscane 
rijgen de piekervaringen zich aaneen: de steden Florence en 
Siena zijn adembenemend mooi. Een avondje genieten bij de 
beroemde slager Dario Cecchini in Panzano was opnieuw een 

hallucinante ervaring. Een wandeling door de wijngaarden 
in de Chianti is een onbeschrijfelijke sensatie. Maar dat geldt 

evenzo voor een simpel kopje espresso met de locals in Greve. 
De wijnproeverij bij Terlan met mijn collega Brian Sluiter verdient 

een plekje in mijn eregalerij net als die glaasjes kristalheldere 
Sauvignons en tongstrelende hapjes langs de strada del Vino in 
Alto Adige. Zoals al eerder gezegd: het waren in alle opzichten 
twee memorabele weken en wellicht het mooiste cadeau dat 

ik ooit voor mijn verjaardag kreeg. Op naar de volgende 40 
jaar vol met culinaire momenten met iedereen die me lief is.

Janka, de kids en team Vino&Friends:

Salute
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LA GAZZETTA 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 VINO ROSSO 

Sliced   beef from the grill accompanied 
by a red wine truffle sauce, bimi 

vegetables, sweet potato cream and 
fried mushrooms

ORATA CON PELLE CROCCANTE
E SCAMPI FRITTI 

Baked bream fillet with crispy scampis, 
lobster gravy, garlic spinach and 
celeriac cream vinegar cream 

MELANZANA ALLA PARMIGIANA VEGA 
Layers of eggplant with mozzarella, 

Parmesan cheese and tomato sauce

ANTIPASTI DA CONDIVIDERE
Appetizers to share

PRIMI PIATTI

GARGANELLI ALL'AMATRICIANA
Fresh pasta with a slightly spicy tomato sauce, 

Guanciale bacon and basil

RAVIOLI AL SALMONE E ANETO
Homemade ravioli filled with salmon and dill 

served in a white wine sauce with chives

RAVIOLI AI FUNGHI E FORMAGGIO VEGA
Layers of eggplant with mozzarella,

Parmesan cheese and tomato sauce

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
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PANCETTA DI MAIALE CROCCANTE CON
CIPOLLE ALL'ACETO BALSAMICO

Krokant buikspek met uien gegaard in aceto balsamico

CREMA DI CECI CON CALAMARI E CARCIOFI
Creme of chickpeas with squid and artichoke

BURRO DI TONNO CON CAPPERI
Tuna butter with capers

 

PAPPA AL POMODORO CON BURRATA VEGA
Tuscan tomato bread soup with a creamy

mozzarella from Puglia

ANTIPASTI DEL GIORNO
A surprise appetizer

from the chef

EVEN VOORUITKIJKEN

Graag wil ik met jullie mijn ‘to do-lijstje’ van dit jaar doornemen. 
Voor ons restaurant hebben we dit jaar geen grootse 
veranderplannen. We richten ons met name op het consolideren 
van de formule die door nagenoeg alle klanten hoog 
gewaardeerd wordt: gezelligheid, lekker Italiaans eten, mooie 
bijpassende wijnen en last but not least een fijne ongedwongen 
sfeer. Maandelijks organiseren we een thema-avond in ons 
restaurant. In 1e instantie zijn deze gericht op de belangrijkste 
streken van Italië maar later in het jaar besteden we tijdens 
zo’n avond ook aandacht aan bijvoorbeeld wijnen of wijn-
spijscombinaties.

Wijngoed Lenoire daarentegen gaat nóg mooier worden. 
Inmiddels hebben we de laatste hand gelegd aan een ingenieus 
druppelirrigatiesysteem dat de waterhuishouding van de 
wijngaard regelt. Het reguliere onderhoud van de wijngaard 
vergt iedere dag zorg en aandacht. Samen met mijn gezin, de 
onmisbare vrijwilligers en John Jacobs als parttime professional 
gaan we de wijngaard in topconditie brengen én houden.

Met de gemeente Valkenburg a/d Geul ben ik in gesprek voor het 
verkrijgen van toestemming voor het organiseren kleinschalige 
evenementen (trouwerij, personeelsfeest of een Italiaans diner in 
de wijngaard.

Ook prive zien we in het nieuwe schooljaar een grote verandering 
tegemoet. Kleine kinderen worden groot en dat geldt ook voor 
mijn oudste zoon Marco. Hij zet de eerste passen in de richting van 
een carrière in de horeca met zijn keuze voor een studie aan de 
Horecaschool in Hasselt.

To becontinued,

LA GAZZETTA
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