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Greco di Tufo € 8
Mozzarella di bufala, tomaat en basilicum 

Pinot Nero € 8
Mortadella, parmigiano, rucola en aceto balsamico

Sangiovese € 8
Toscaanse salami, pecorino en artisjok

Lambrusco € 9 
Parmaham, mozzarella di bufala en tomaat 

Olandese € 10
Kip, spek, cocktail saus

Focaccia
 tot 16:30 

Beter wordt het niet: 
Vanuit je luie stoel, ‘s avonds in bed, 
even snel op het werk, bij vrienden, 

bij het ontbijt, 7x24 uur is onze online 
Winestore bereikbaar. Of je nu op 
zoek bent naar een mooi flesje wijn 

voor dat ene bijzondere moment, een 
wijn om te bewaren of een bruisende 

bubbel om iets te vieren. U bent 
welkom op onze website voor echte 
Vino&Friends cadeautje's, prachtige 

olijfolie, pasta's en veel meer 
Italiaanse producten uit eigen keuken 

voor thuis gebruik!
Vino&Friends sempre benvenuto

Het maken van een 
cappuccino is niet zo moeilijk. 

Je moet het ‘gewoon’ 
goed doen. 

De juiste koffiemelange, volle 
melk en een kwaliteitsmachine 

zijn de belangrijkste 
ingrediënten voor succes. Ik 
ben in Italië geboren en heb  
écht liefde voor het vak, elke 

keer weer probeer ik van
‘zomaar een cappuccino’ 

een onvergetelijke ervaring te 
maken.

Baci,
Giusi

BaristaLa vita è bella





“Geserveerd met Italiaanse lekkernijen”
*Prosciutto crudo – Emilia Romagna 

  *Mortadella – Emilia Romagna
*Speck di montagna – Alto Adige

*Prosciutto cotto – Piemonte
Sopressa - Veneto

200 gr. advies: voor 2 personen

I Gustosi d’Italia 
€ 22

Affetatti Misti – vers gesneden vleeswaren

“Geserveerd met Italiaanse lekkernijen”
*Prosciutto crudo - Emilia Romagna
*Capocollo piccante  - Calabria  
  *Mortadella – Emilia Romagna

*Pecorino kaas- Toscana
*Provolone kaas - Campania

*Gorgonzola kaas – Lombardia

250 gr. Advies: voor 2 personen

Selezione misto
€ 28

“Geserveerd met Italiaanse lekkernijen”
*Prosciutto crudo - Emilia Romagna

  *Mortadella – Emilia Romagna
*Speck di montagna – Alto Adige

*Prosciutto cotto - Piemonte 
*Salami – Alto Adige

*Capocollo piccante - Calabria  
Coppa di Parma – Emilia Romagna

*Sorpressa – Veneto

450 gr. Advies: voor 4 personen

Specialita Vino&Friends 
€ 44 Wijn en eten zijn net als een 

goede relatie, soms heb je een 
perfecte match en leidt het meteen 
tot pure passie en vurige liefde...
Ik verbaas me er regelmatig over 
hoe geweldig een bepaalde wijn 
kan aansluiten bij een bepaald 

gerecht. Dat is mijn passie, dat is 
mijn leven! Als ‘winespecialist’ bij 
Vino&Friends draag ik dagelijks 

bij aan puur geluk: mooie 
Italiaanse wijnen matchen met 

pure smaken.
In onze kelder wachten meer dan 
500 wijnen met diverse etiketten 
en verschillende jaargangen op 

dat ultieme moment: geschonken 
worden in het juiste glas bij een 

goed gezelfschap.
A presto
Fabian

Winespecialist



foto fabian



Insalate – maaltijd salade’s

Vraag onze winespecialist naar de digitale wijnkaart 
met meer dan 350 italiaanse wijnen

Kip | romeinse sla | parmigiano | ansjovisdressing | croutons

Friuli
€ 14

Scampi |  tomaatjes |  komkommer |  taggiasche olijven |  basilicum

Sicilia
€ 14

Antipasti - voorgerechten

Panzanella € 9        
Broodcroutons | paprika | ui | komkommer | ansjovis

Caprese € 10  Vega
Mozzarella di Bufala | tomaatjes | basilicum

Insalata di mare € 12     
Octopus | blad peterselie | citroen | aardappel | frisse venkelsalade

Vitello tonnato € 12
Kalfscarpaccio |  tonijncrème | zon gedroogde tomaat 

Molise € 12  Vega
Vers gegrilde groenten | parmiginano | rucola | aceto crème

Carne cruda € 12
Gemarineerde rundertartaar | parmigiano krokant | 

gezouten roomboter 





Primi -  pasta’s

Calabria  € 9 Vega
Spaghetti | tomatensaus | basilicum

Lazio € 12
Tagliatelle | huisgemaakt gerijpt spek | tomatensaus | rode peper

Romagna € 12
Maccheroni rigati | traditionele bolognese ragù

Liguria € 14 Vega
Ravioli | ricotta | spinazie | salie- botersaus

Basilicata € 14
Snoepjes pasta | kalfsstoof | tijm- botersaus

Sardegna € 14
Zwarte fusilli | gerookte zalm | verse zalm | witte wijnsaus |  dille 

Piemonte  € 14  
Piemontese tajarin | blanke kalfsragu | parmigiano | 

gedroogde abrikozen

Grote pastafabrikanten produceren zo’n 5000 
kilo per uur! Dat dit zijn tol eist voor smaak en 

kwaliteit spreekt voor zich.
De kunst om dagelijks verse, onvervalste 

ambachtelijke ‘arte bianca’ te maken hebben 
wij uit onze geboortestreek Friuli meegenomen. 
Onze moeders en oma’s hebben ons geleerd 
dat er meer nodig is dan alleen water, eieren 
en meel. Bij Vino&Friends maken wij iedere 

ochtend met Italiaanse passie 
onze verse pasta’s.

Buon appetito
Lorenzo en Giovanni

Pasta Piatti della 
Settimana 

Gerechten van 
de week

Chef Dominique 
en zijn 

Italiaanse 
brigade heeft 
nog meer in 
huis om u te 
verrassen!





Secondi - hoofdgerechten

Bistecca Dell’ Alto Adige € 6.5 per 100 gr
(2 personen - vanaf 1000 gr) 

T-Bone |  gegrilde groenten  |  aardappeltjes uit de oven 
| diverse soorten zeezout

Umbria  € 18
Getrancheerd rundvlees |  parmigiano |  aceto balsamico |  rucola | 

aardappeltjes uit de oven

Lombardia €18
 “Chef’s favourite” 

Kalfsossobuco |  saffraan risotto | sterk gereduceerde jus | groenten 
brunoise | gremolata 

Marche €18
Gebakken scampi’s & octopus | oven groentjes | aardappel | 

knoflookcrème 

Campania  €18
Gegrilde zeebaars | pijlinktvis  |  bospeentje  |  polenta  | 

taggiasche olijven  

Puglia € 16   Vega
Aubergine bereidingen | parel couscous |  courgette | 

tomaten antboise | geitenkaas

  
Een mooi stuk vlees koop je overal. Dat geldt overigens ook voor een 

flesje wijn of een stukje kaas. Maar met meer dan 100 wijnreizen, 

talloze bezoekjes aan de allerbeste lokale food- en wijnproducenten, 

een intensieve Master opleiding bij het Italian Culinary Institute for 

Foreigners in de Piëmonte en een aantal jaren werken en koken in 

Alto Adige en Emilia Romagna mag ik mezelf zonder arrogantie een 

‘kenner’ noemen. Samen met onze crew hebben we alle ingrediënten 

in huis voor een onvergetelijke Vino&Friends ervaring.

Ciao

Bas(ta)

Chef





Dolci - desserts

Sorbetto misto  €7
Verse ijssoorten |  aardbei |  mango | limoen 

Sgroppino  €7
Citroensorbet | wodka | prosecco

Tiramisu €7
Mascarpone lasagne |  lange vingers |  cacaopoeder |  cappuccino ijs

Pannacotta  €8
Vanille roompudding | vruchtensaus | munt |

huisgemaakte limoncello

Semifreddo €8
Parfait | vanille | choco | honing

Selectie van Italiaanse kaasjes met
eigen Vino&Friends jam, 

walnoten en druiven

Advies: voor 2 personen

Formaggi Misti
€ 22

Vraag aan onze winespecialist een verfijnde dessertwijn
of aan de barista een smaakvolle espresso



Vino Molto Speciale

Sinds vele jaren verlang 

ik naar jou, hoe mooi je 

bent, jouw ronde 

vormen, ik fantaseer 

over dat ene moment 

wanneer je mijn lippen 

streelt, die gedachte 

maakt me gek, veel te 

lang tem ik mijn

 verlangen. Jou 

langdurig negeren leidt 

tot gekmakend begeren.

En toch....samen ouder 

worden doet geen pijn 

want ik weet dat je 

alsmaar mooier wordt.

G.Glezer

Sassicaia solo vino e un po 'di più
Vino&Friends importeert het merendeel van 
haar wijnen zelf. Hierdoor kunnen wij een 

mooi assortiment kwaliteitswijnen voor uiterst 
scherpe prijzen aanbieden. 

Onze winespecialists adviseren u graag over 
wijn- spijscombinaties, liever een eigen keuze 

maken? Vraag dan naar onze digitale 
wijnkaart, op onze ipads leest u alles over ons 
aanbod en wordt het kiezen van een passende 

wijn een stuk eenvoudiger.
Nieuwsgierig naar the ‘holy grail of wine’? 

Vino&Friends heeft een van de best 
gesorteerde Italiaanse wijnkelders in de regio 

(en misschien wel de mooiste, oordeel zelf 
maar). Met gepaste trots nemen wij u mee in 

de ‘schatkamer’ van Vino&Friends.
Non dare via....

Fabian en Bas(ta)



www.vinoandfriends.nl
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