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LA GAZZETTA

VINO&FRIENDS KEUZEMENU
WISSELEND
MAANDMENU

ANTIPASTI DA CONDIVIDERE
Voorgerechtjes om te delen

VERDURE FRITTE CROCCANTI IN PASTELLA VEGA
Een mix van overheerlijke gezonde groentjes
gefrituurd in een beslag

INSALATA DI TONNO CON FAGLIOLI
Gemarineerde tonijn salade met
witte bonen en verse ui

ARANCINI ALLA BOLOGNESE
Een knapperige bol gevuld met risotto en Bolognese ragu.
Net als in Sicilië serveren wij deze lekkernij met een heerlijke tomatensaus
CARNE CRUDA AL TARTUFO PIËMONTESE
Vers gesneden ‘tartaar’ van rundvlees met een
romige truffelcrème en een kaaskrokantje

ANTIPASTI DEL GIORNO
Een verrassingsvoorgerechtje
van de chef

SECONDI PIATTI
PRIMI PIATTI
*tussengerecht

LUNETTE AL TARTUFO VEGA
Ronde ravioli gevuld met truffel, wij serveren
dit met een romige paddenstoelensaus
TORTELLI AL CINGHIALE
Ravioli gevuld met wildzwijn ragu geserveerd in
een salie botersaus met Grana Padano

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

Bas(ta) Lenoire
DS

ORATA AL FORNO CON
CAPONATA E SCAMPI FRITTI
Krokant op de huid gegaarde dorade
met gesmoorde Siciliaanse groentjes,
gefrituurde scampi’s en knoflookcrème

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.
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ORECCHIETTE CON CIME DI RAPA E SALSICCIA
Verse oortjes pasta met Italiaanse venkelworst
en raapstelen uit Puglia

TAGLIATA DI MANZO ALLA GRIGLIA
In onze unieke Mibrasa houtskooloven
grillen wij een mooi stukje rund. Wij
serveren dit getrancheerde vlees met de
Vino&Friends olijfolie, geraspte Grana
Padano, aceto balsamico en een beetje
runderstoof ‘on the side'

ONTDEK ONZE
MIBRASA OVEN

VI

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

VINO&FRIENDS

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’?

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 portemonnee 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

Bij Vino&Friends beloven wij u een onvergetelijke ervaring.

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
Jitske Strolenberg
Marketing & Communicatie

T. +31 (0)43 321 8456

BEKIJK DE VIDEO
EN ONTDEK DE MOOISTE WIJN
SCHATKAMER VAN MAASTRICHT

*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.

4

5

LA GAZZETTA

Tot de eerste wereldoorlog behoorde dit gebied tot Oostenrijk en werd na
afloop toebedeeld aan Italië. Duits is nog steeds de meest gesproken taal. De
richtingsborden zijn tweetalig en veel recepten hebben namen die duidelijk
verwijzen naar hun Oostenrijkse oorsprong. De geschiedenis, cultuur en gastronomie
van de regio worden nu gekenmerkt door de unieke mix van Italië en Oostenrijk.
Een ‘must see en do’ in Alto Adige is het rijden van La strada del vino, de Weinstrasse,
hij start in Appiano en is een van de oudste wijnroutes in Italië. De weg loopt parallel
aan de Adige vallei. In dit gebied is meer dan 80% van al de wijngaarden uit deze
regio te vinden. De vallei is bezaaid met wijnkelders, waar je de heerlijkste wijnen
kunt proeven. Alto Adige mag dan wel een van de kleinste wijnregio’s van Italië zijn,
er worden hier meer DOC-wijnen geproduceerd dan waar ook. Met name de witte
wijnen zijn van een uitzonderlijke kwaliteit en kunnen met gemak wedijveren met de
Franse concurrentie.
Aan tafel proef je letterlijk het beste van twee werelden: soms stevige kost die past
bij het leven in de bergen maar ook afgewisseld met verfijnde gerechtjes uit de
Italiaanse keuken.

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.
Vanaf november organiseren we iedere 4e dinsdag van de
maand 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’.
Dinsdag 22 november bijt Alto Adige (Süd-Tirol) de spits af.
Reserveer snel per mail want vol is vol. De december
maand is al bijzonder genoeg, we vervolgen in januari
onze Giro d’Italia in de Toscane!

PRAKTISCHE INFO
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Bas(ta)

GIRO D'ITALIA MET VINO&FRIENDS
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Al met al is een tripje naar dit deel van Italië meer dan de moeite waard, ik kan het
weten omdat ik er een paar jaar heb gewoond, gewerkt, mijn kinderen zijn daar
geboren en heb mijn vrouw daar voor het eerst gezien.

New

VI

ALTO ADIGE IN DE SPOTLIGHT
EEN FASCINERENDE PROVINCIE IN ITALIE

VINO&FRIENDS

Start om 18.00 / 18.45 / 19.30
De prijs is: €75 p.p. All in
(aperitief, eten, wijn, water, koffie
plus een berg beleving en gezelligheid)

Team Vino & Friends
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VINO&FRIENDS

FA M I L I E L E N O I R E

Hoe mijn toekomst er uitziet? Daar hoef ik
niet lang over te twijfelen! Ik ga absoluut in

LEES HIER MEER OVER DE

de voetsporen van mijn ouders treden. De

DRIJVENDE KRACHTEN

horeca is me met de paplepel ingegeven

ACHTER WIJNGOED LENOIRE

en ik geniet van iedere minuut dat ik met
mijn vader en moeder in het restaurant of
in de wijngaard mag zijn. Soms alleen maar

Toen ik als kind gevraagd werd ‘wat wil

om te spelen en plezier te maken met mijn

je later worden’ had ik niet meteen een

hond Vino in de mooiste speeltuin van de

pasklaar antwoord. Inmiddels weet ik dat de

hele wereld. Maar ik ben ook apetrots als ik

liefde en passie voor een vak moet groeien,

mag meewerken op ons wijngoed of in het

en net als goede wijn, ook zo z’n tijd nodig

restaurant. Midden in de natuur producten

heeft. Door mijn talloze wijnreizen en de

zien groeien en er vervolgens mooie

magie van wijn-spijs-combinaties is mijn

gerechten en wijn van maken is voor mij

passie voor wijn gegroeid. Hier is dus het

de beste leerschool.

eerste zaadje voor mijn grote droom (een
eigen wijngaard) geplant.

Bas

Marco

R ASBERG - LIMBURG
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Het is echt mooi om te kunnen concluderen

Ik ben nog véél te klein om verhaaltjes te

dat de cirkel nu bijna rond is. Lekker woelen

schrijven. Wat ik dan wel kan? Nou dat zal

in de wijngaard en in de V&F moestuin,

ik jullie eens snel vertellen. Ik zit met papa

letterlijk met ‘de voeten in de klei’ en

op de tractor en wij maaien al het gras weg

genieten van alle moois wat de natuur ons

tussen de wijnstokken. En laatst hebben

brengt: rijpe druiven, superverse groenten

we een hele lange waterslang in de grond

en kruiden, prachtige kleuren, hemels

gestopt. Vorige week heb ik samen met

zoete vruchten. Zo van het land op het

mama alle wijnstokken bijgeknipt en met

bord. Én....ik ervaar het iedere dag weer als

ons hondje Vino achter de schapen gerend.

een voorrecht om dat gevoel met jullie te

Jullie horen het wel, er is hier altijd iets te

kunnen delen.

beleven en te doen. Doei!

Janka

Jamie
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LA GAZZETTA

VINO&FRIENDS

VINO&FRIENDS CHOICE MENU
3-courses menu €43,95 4-courses menu €49,95 7-courses tasting menu €79,95
ALTERNATING
MONTHLY MENU

ANTIPASTI DA CONDIVIDERE
Appetizers to share

VERDURE FRITTI CROCCANTI IN PASTELLA VEGA
A mix of beautiful healthy vegetables
covered in fried batter

INSALATA DI TONNO CON FAGLIOLI
Marinated tuna salad with white
beans and fresh onion

ARANCINI ALLA BOLOGNESE
A crispy fried ball filled with risotto and Bolognese ragu.
Just like in Sicily, we serve this delicacy with a delicious tomato sauce

ONZE TOPPER ALEX!

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

Bij het horen van zijn naam denk je niet meteen
aan Italië. En dat is correct. Alex is geboren
in Roemenië maar is als peuter verhuisd naar
een van de mooiste steden van Europa: Firenze
(Florence).
Hij speelde er op de Ponte Vecchio, viste
samen met zijn vader in de Arno, ontmoette zijn
vrienden voor de rijkversierde Duomo en rende
rond op het bekendste plein van Florence de
Piazza della Signoria Florence. In het Florentijnse
restaurant van zijn ouders, trattoria Podere 39
(beslist een keer gaan eten) leerde Alex de fijne
kneepjes van het horecavak.

ANTIPASTI DEL GIORNO
A surprise appetizer
from the chef

SECONDI PIATTI
TAGLIATA DI MANZO ALLA GRIGLIA
We grill a nice piece of beef in our
unique Mibrasa charcoal oven. We
serve this sliced meat with Vino&Friends
olive oil, grated Grana Padano, aceto
balsamic vinegar and a little beef stew
'on the side'

PRIMI PIATTI
LUNETTE AL TARTUFO VEGA
Round ravioli filled with truffle, we serve
this with a creamy mushroom sauce

Op mijn vraag hoe hij ‘of all places’ in
Maastricht terecht is gekomen heeft Alex een
duidelijk antwoord: Ik ben nog jong en heb
nu de kans om kennis te maken met andere
mensen en culteren. Ik voel me bevoorrecht dat
ik in het mooie Maastricht mag leven, wonen
en werken. Alex vervolgt: de vriendelijkheid van
Nederlanders valt me echt op. Bij Vino&Friends
is het overigens ook een beetje thuiskomen, de
Italiaanse gerechten en de fijne sfeer zijn een
feest van herkenning en voelen als een warm
bad. Vastomlijnde toekomstplannen heeft Alex
(nog) niet: Ik zie wel waar mijn volgende halte is,

TORTELLI AL CINGHIALE
Ravioli filled with wild boar ragu, served in a sage
butter sauce with Grana Padano
ORECCHIETTE CON CIME DI RAPA E SALSICCIA
Fresh pasta ears with Italian fennel sausage
and turnip greens from Puglia

ORATA AL FORNO CON CAPONATA
E SCAMPI FRITTI
Crispy seared dorade with braised
Sicilian vegetables, fried scampi and
garlic cream
MELANZANA ALLA PARMIGIANA VEGA
Layers of eggplant with mozzarella,
Parmesan cheese and tomato sauce

eerst maar eens genieten van het hier en nu.

DOLCI

Bas(ta)
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DUO DI DESSERT E GELATO FATTO IN CASA
Two delicious desserts
with homemade ice cream
11
11

FORMAGGI MISTI (€4,50 SUPPLEMENT)
A nice tasting of hard
and soft Italian cheeses
11
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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

