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Thuis koken
met Vino&Friends

Bestel nu via www.vinoandfriends.nl

store@vinoandfriends.nl
+31 (0)43 201 12 98

3 gangen menu’s | A la carte gerchten
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3 gangen Vino&Friends 
paasmenu “voor 2 personen” 
€ 55,00
 
Carne cruda en salade asperges 
met beenham en truffel creme 
“to share” 

Huisgemaakte ravioli gevuld 
met kalf in salie botersaus met 
Parmigiano en olijfolie

Chocoladetaartje met vanillesaus, 
pannacotta met rood fruit en 
blauwe bessen “to share”

3 gangen Vino&Friends 
paasmenu “voor 3 personen” 
€ 82,50

Vitello tonnato, carne cruda, salade 
asperges met beenham en truffel 
creme “to share” 

Huisgemaakte ravioli gevuld 
met kalf in salie botersaus met 
Parmigiano en olijfolie

Chocoladetaartje met vanillesaus, 
pannacotta met rood fruit en 
blauwe bessen, aardbeien 
cheesecake “to share”

MENU VINO&FRIENDS

3 gangen Vino&Friends paasmenu 
VEGA “voor 2 personen” 
€ 55,00 

Mozzarella di bufala met caponata 
en salade asperges met truffel 
creme en reypenaar kaas 
“to share”

Huisgemaakte groenten lasagne 
met basilicum, tomatensaus en 
gegratineerd met fiore de latte

Chocoladetaartje met vanillesaus, 
pannacotta met rood fruit en 
blauwe bessen “to share”

3 gangen Vino&Friends paasmenu 
VEGA “voor 3 personen” 
€ 82,50 

Mozzarella di bufala met caponata, 
melanzane alla parmigiana en 
salade asperges met truffel creme 

Huisgemaakte groenten lasagne 
met basilicum, tomatensaus en 
gegratineerd met fiore de latte

Chocoladetaartje met vanillesaus, 
pannacotta met rood fruit en 
blauwe bessen, aardbeien 
cheesecake “to share”
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Mozzarella di bufula € 10,50

Onze mozzarella importeren wij uit 
het zuiden van Italië (Campania). 
Heerlijk zacht met een volle 
roomsmaak en smeuïg serveren 
wij dit ‘sneeuwwitte cadeautje’ 
met een kleurrijke caponata 
(fijngesneden groenten) en verse 
basilicum.

Vitello tonnato € 11,00 

Ook dit mooie voorgerecht 
is afkomstig uit de Piëmonte. 
Vino&Friends gebruikt hiervoor een 
2 sterren biologische kalfsmuis uit de 
Kempen die heel zacht sous vide 
gegaard wordt. Het malse kalfsvlees 
wordt in dunne plakjes geserveerd 
met crème van tonijn-mayonaise, 
garnituren en drupjes olijfolie uit 
Abruzzo.

VOORGERECHTEN A LA CARTE

Carne Cruda € 11,00 

Dit gerecht komt oorspronkelijk uit 
Noord Italië (Piëmonte). 
Van het prachtige Fassone 
rund maken wij een supermalse 
tartaar die aangemaakt wordt 
met een heerlijke Vino&Friends 
dressing. Voor een mooi opmaak 
krijgt u een passend garnituur, 
Parmezaankoekje en vers Brioche 
brood.”

Salade asperges € 12,50 

Limburgse asperges van top 
kwaliteit met beenham uit Piemonte 
en truffel crème

HOOFDGERECHTEN A LA CARTE

Ravioli ricotta spinaci € 12,00 

Dé klassieker van Vino&Friends! 
De smaak spreekt voor zich….
Mooie verse ravioli met een 
vulling van ricotta en spinazie. De 
salie botersaus en vers geraspte 
Parmigiano Reggiano maken deze 
topper hélemaal af!

Ravioli gamberi salsa d’astice € 14,00

Het zijdezachte deeg van onze 
ravioli wordt gemaakt van 
‘rimacinata’ bloem, ei en héél véél 
vakmanschap. De fluwelen vulling 
is een mix van Hollandse garnalen, 
groenten en Italiaanse kruiden. De 
ravioli worden geserveerd met een 
kreeftensaus waarin een vleugje 
anijslikeur is verwerkt. 
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Maccheroni rigati al ragù € 12,00

De pastavorm en saus zijn bij dit 
gerecht allebei even belangrijk. 
Vino&Friends maakt hiervoor een 
Siciliaanse ‘korte’ pasta. De ragu 
maken we van zacht gegaard 
duurzaam Limburgs rundvlees en 
groenten. Met een klein beetje 
verse Parmigiano Reggiano en een 
drupje olijfolie is het samen een 
onvergetelijke smaakervaring

Huisgemaakte groenten lasagne 
€ 14,00 

Huisgemaakte groenten lasagne 
met basilicum, tomatensaus en 
gegratineerd met fiore de latte

Bambini  Kinderpasta € 8,50 

Voor de bambini leveren wij 
Vino&Friends huisgemaakte 
Siciliaanse ‘korte’ pasta. De ragu 
maken we van zacht gegaard 
duurzaam Limburgs rundvlees en 
groenten. Met een klein beetje 
verse Parmigiano Reggiano en een 
drupje olijfolie is het samen een 
onvergetelijke smaakervaring.

Tiramisu € 6,50

Letterlijk vertaald betekent tiramisu 
‘maak me blij’ In deze ingewikkelde 
tijd een advies dat we graag 
opvolgen. De basisingrediënten van 
traditionele Italiaanse dessert zijn 
meer dan bekend. De Vino&Friends 
smaken voegen we zelf toe….

Pannacotta € 6,50

Ook weer zo’n originele Italiaanse 
dessertklassieker. Van room, suiker, 
vanille en melk maken we een zalig 
nagerecht. Vino&Friends maakt 
met een compote van rood fruit en 
blauwe bessen van dit toetje een 
plaatje.

Aardbeien cheesecake € 6,50

Hoewel de naam van dit nagerecht 
niet direct aan Italië doet denken 
is dit dessert in het zuiden een 
klassieker. Heerlijk luchtig en uniek 
van smaak. Samen met een 
crumble, chocolade, verse munt en 
een saus van aardbeien een echte
‘wereldbeleving’.

DESSERTS A LA CARTE

EXTRA’S

Vino&Friends olijfolie 0,5 l € 14,50

Deze olijfolie smaakt heerlijk bij 
brood, salades, groenten, vis en 
vleesgerechten. Hij bestaat voor 
100% uit Bella di Cerignola olijven. 

Elegante aroma’s van kruiden 
en groene erwten. Deze aroma’s 
komen ook terug in de smaak, 
waarbij er een perfecte balans is 
tussen de bitterheid en de spicy 
tonen.
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Bollé Prosecco Rosé € 9,75
Rosé bubbel, sprankelend fris met 
hints van aardbei en framboos

Prosecco DOCG “Dirupo” € 12,00
Deze top prosecco wordt gemaakt 
van de glera druif en is de beste 
start van elk diner!

2018 “40 Filari Bianco” Cantina 
Ariano € 7,95 
Fris wit met toetsen van tropisch fruit 
en fijne zuren

2018 Arneis Careglio € 10,75
Frisse zomerwijn met hints van 
appel, steenfruit met een intense, 
aromatische smaak

2018 Sauvignon Kurtatsch € 14,25
Aromatische frisse wijn uit Süd Tirol 
heeft hints van kruisbes, groene 
appel en steenfruit

2018 Pecorino Fontefico € 15,50
Minerale, ziltige witte wijn uit de 
Abruzzen. Elegant, krachtig met een 
fijne afdronk

2017 Weisburgunder Riserva Englar 
€ 22,50 
Houtgelagerde top pinot bianco uit 
de Dolomieten, heeft expressies van 
abrikoos en appel. Complexe en 
krachtige smaak met een minerale 
toets.

2018 Chiaretto rosé Selva Capuzza 
€ 12,00 
Lichte, droge rosé uit het 
Gardameer met hints van kers, 
framboos, aardbei en frisse zuren.

2018 Chianti Colli Senesi Paradiso 
€ 10,25 
Aangename frisse, ronde rode wijn 
gemaakt van 100% sangiovese uit 
San Gimignano

2018 Barbera D’Alba Careglio 
€ 13,50 
Elegante, frisse Barbera. Afkomstig 
uit het gebied Roero in Piemonte. 
Toetsen van kersen, bosbes en 
pruimen. Aangename tannines met 
een soepele afdronk.

2015 “Madèr” Selva Capuzza 
€ 17,50
Blend van 4 druiven. Kruidig en 
droog. Aroma’s van zwart fruit, 
vanille met rijpe tannine en met een 
lange, intense afdronk

2015 Chianti Colli Senesi riserva 
Paradiso € 19,00
Deze rode wijn is ongekend populair 
bij Vino&Friends. Allemansvriend! 
Heerlijk soepel met aangename 
tannines. Vol en krachtig met hints 
van pruimen bramen en ceder.

VINO&FRIENDS WIJNEN


