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Prefazione
September, nog even genieten van het 
laatste restje zomer maar ook al vast 
voorpret van de naderende herfst. We 
kunnen nauwelijks wachten op de prachtige 
producten die dit seizoen biedt: oogstrelende 
porcini, mooie zwarte truffels, onovertoffen 
sugo van San Marzano tomaten en niet te 
vergeten de aanstaande wijnoogst.

In deze spiksplinternieuwe gazzetta gaat 
u virtueel met ons op reis in een kleine giro 
d’italia: Van Südtirol naar Friuli, vervolgens via 
de Toscane naar Campania.

Buon viaggo

Fabian en Bas(ta)
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Huisgemaakt
Vino&Friends ijs

Exclusive • M
aand Special • Exc

lu
siv

e 
• 

M
aa

nd Special •

Net terug van vakantie? 
Nog wat nagenieten van 

dat zalige ijsje op dat 
zonovergoten pleintje?

Vanaf 1 september 
serveren wij ‘gewoon’ 

huisgemaakte Italiaanse 
Gelato Artigianale in 

Maastricht: Iedere week 
een nieuwe smaak, 

iedere week een nieuwe 
sensatie! 

Waarom is het Italiaanse 
ijs zo lekker? Hoewel 
het ijsje niet in Italië is 

uitgevonden, hebben de 
ijsmakers het wel tot in de 
perfectie doorontwikkeld.

Goditi il freddo
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Denk je aan Italië dan denk je aan tomaten! In de 
Italiaanse keuken is de tomaat een van de belangrijkste 
basisingrediënten. Wij gaan het over ‘Sugo al pomodore’ 
(tomatensaus) hebben, een essentiële basissaus voor 
pastasaus maar ook voor de pizza.

Solo sugo

Voor de allerbeste sugo gebruik 
je San Marzano tomaten uit de 
provincie Campania in het zuiden 
van Italië. Dit is een langwerpige 
tomaat en erg geschikt voor het 
maken van tomatensaus omdat hij 
stevig vruchtvlees heeft en lekker zoet 
is. Je kunt de San Marzano tomaten 
daarom lang laten pruttelen voor 
een heerlijke volle en enigszins zoete 
tomatensaus.

Gebruik per kilo ontvelde San 
Marzano tomaten een gehalveerde 
middelgrote ui samen een klont 
boter, zout en pruttelen maar.

Speciaal voor U ontsluiert 
Vino&Friends het recept van de 
allersimpelste, geniaalste sugo 
pomodore ever. Ontvelde San 
Marzano tomaten, gestoofd met 
boter, zout en ui, meer is het niet.

1. Doe de tomaten in een pan, 
voeg de boter, de ui en een snuf 
zout toe.

2. Laat zonder deksel 45 minuten 
op laag vuur sudderen, tot het vet 
op de tomaten drijft.

3. Roer en maak de tomaat klein 
met de achterkant van een 
houten lepel. Voeg zo nodig nog 
wat zout toe.

4. Verwijder de ui en giet de saus 
in gesteriliseerde potten. 

Buon gusto
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In september kunt U bij 
Vino&Friends genieten van 
één van de allermooiste ‘wijn- 
spijscombinaties’!

Ga er maar eens goed voor zitten:
De Toscane staat bekend als 
een regio waar de koning der 
paddestoelen ‘de porcini’ 
in de maanden september 
en oktober gevonden wordt. 
Eekhoorntjesbrood (zo heet het 
bij ons) heeft een romige aardse 
smaak die geweldig samengaat 
met verse pasta’s. 

Wij verwerken de porcini in 
zijdezachte ravioli’s en serveren 
ze in een knoflookbotersaus met 
een beetje verse peterselie. Dit 
gerecht alleen al is een enorme 
smaaksensatie, maar het kan 
nóg beter. Samen met een glas 
robijnrode Brunello di Montalcini 
riserva van Capana benadert dit 
gerecht puur geluk. De smaak is 
vol en zacht, krachtig en warm, 
de geur intens en kruidig. Wijn 
en eten is dan niet langer een 
simpele optelsom maar wordt een 
onvergetelijke ervaring (en dat is 
drie)

Meer weten van porcini? 
Fabian weer er alles van!

Alle goede 
dingen bestaan 
in drieën....
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Huisgemaakte ravioli porcini in 
combinatie met Brunello’s uit 
Montalcino!

Brunello di Montalcino 2013
CapAnna - €29,95

Brunello di Montalcino 2012 
Riserva CapAnna - €37.95

Combo tip
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Onze liefde voor 
Alto Adige
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Amore per 
Alto Adige - Südtirol
Dat ik mijn hart verpand heb aan Italië is niets nieuws. Het begon allemaal 

met mijn opleiding aan het Italian Culinary Institute for Foreigners - ICIF in 

de Piëmonte. 

Hoewel alle regio’s in Italië enorm veel 
te bieden hebben, heb ik een speciale 
voorliefde voor Südtirol. Je vindt er de 
oudste ‘Weinstrasse’ van Italië met 
stuk voor stuk uitzonderlijke wijnhuizen: 
Terlan, Andrian, Eppan, Kaltern, Tramin, 
Kurtatsch, Margreid, Kurtinig, Salurn, 
Auer, Montan. En een ding hebben ze 
gemeenschappelijk: ze produceren 
uitstekende witte wijnen. Inmiddels is 
Vino&Friends partner en importeur van 
Kurtatsch, een relatie waar we beretrots 
op zijn.

Ook voor lekker eten ben je in Südtirol 
aan het juiste adres: de carne cruda 
van restaurant Schwarz Adler benadert 
de perfectie (v&f maakt de carne 
cruda overigens volgens hetzelfde 
recept). 

Ben je in de buurt van Eppan? Ga 
dan even eten in restaurant Pillhof: 
mooie wijnen, prachtige gerechtjes en 
gastvrijheid van de buitencategorie.

En dan nu de apotheose: 
tijdens een van mijn studie- en wijnreizen 
naar Südtirol ontmoette ik mijn huidige 
vrouw. De rest is geschiedenis, inmiddels 
getrouwd, trotse vader van 2 prachtige 
zoontjes en een geweldige Italiaanse 
ervaring rijker door te wonen en werken 
in Castelrotto.

Ragazzo fortunato Bas

Ps: in de komende maanden leest u in onze 

Gazzetta nog veel meer over wijnen, eten en 

andere goede dingen van het leven in Alto 

Adige

Wijnen
Sauvignon    Kurtatsch   € 7
Sauvignon Kofl “Cru”   Kurtatsch   € 8,5
(zie foto wijngaard)

Cuvée Amos “Coravin”  Kurtatsch   € 10,5

Cantina-regione PER GLAS
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Antipasti da condividere

Menu del mese Settembre
3 gangen € 34,95 | 4 gangen € 39,95

Iedere maand stellen onze Italiaanse chefs een 4-gangen menu 
met verse seizoensproducten voor € 39,50 voor u samen. 

Maak bij Vino&Friends een culinaire reis door Italië 
en bovenal: geniet! Buon Gusto

Vanaf 2 personen

Samen met familie en of vrienden een 
aantal lekkere voorgerechtjes delen

Tortelli
Huisgemaakte tortelli gevuld met ricotta, 
peer en walnoten in een salie botersaus

Tagliata
Biefstuk van de grill “Bastard” 

met sjalottenjus, ratatouille 
en pompoencrème

Lupo di Mare
Gebakken zeewolffilet met 

kervelsaus, Italiaanse seizoens 
groentjes en gekookte aardappel

Nagerechtjes om te delen
Altijd in combinatie met vers 
huisgemaakt Vino&Friends ijs

Primi piatti (4de gang)

Secundi piatti

Dolci da condividere
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De keuken in Friuli zet op tafel wat het 
land biedt: wild, gevogelte, vis. Aan 
de kust ligt er geheid vis op je bord. 
Bestel in de buurt van Marano de 
stoof van vis : de ribaltavapori. Een 
hoogtepunt is natuurlijk de prosciutto 
van San Daniele, in ieder plakje proef 
je de combinatie van berglucht en 
het zilte van de zee.

Terug naar Giovanni en Giusy; twee 
V&F medewerkers van het eerste uur. 
Na het afronden van hun horeca-
opleiding, op zoek naar werk én 
avontuur, bij Vino&Friends Maastricht 
beland. Na een stormachtige 
ontwikkeling hebben we nu twee 
sterren aan het Vino&Friends 
firnament. Giovanni straalt als sous 
chef in de keuken en Giusy speelt de 
sterren van de hemel in de service. En 
het allermooiste is natuurlijk dat Amor 
zijn taak bekwaam heeft opgepakt.....

Giovanni and Giusy
Dit is geen modernistisch 
vervolg op de beroemde 
opera ‘Don Giovanni’ van 
Mozart. De titel borduurt 
ook niet voort op William 
Shakespears’ tragedie ‘Romeo 
and Juliet’. 

Neen, dit verhaal gaat over twee 
dolenthousiaste jonge Italiaanse 
‘horecatijgers’ uit Friuli, een provincie 
in het uiterste noordoosten van Italie.
Een gebied dat toeristisch nog ‘onder 
de radar’ ligt maar absoluut de 
moeite waard is. Prachtige ongerepte 
natuur in combinatie met historische 
steden en dorpen maken een bezoek 
absoluut de moeite waard. 

Binnenkort verkrijgbaar
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Limoncello spritz € 6,50

Op zoek naar een superlekkere, 
verfrissende zomercocktail? Probeer 
dan onze Limoncello Spritz!
Bij Vino&Friends maken we dit 
verleidelijke drankje met homemade 
limoncello, prosecco en een paar 
blaadjes verse munt.

Aperitivo

Aperitivo

Aperitivo

Aperitivo

Aperol spritz € 6,50

Spritz is het meest gedronken aperitief
in heel Italië. Het is gemaakt op
basis van Aperol met witte wijn of
prosecco, mineraalwater en een
schijfje sinaasappel.

Bellini  € 6,-

De Bellinicocktail werd voor het eerst 
geschonken in Venetië in een bar 
met de ‘oer-Italiaanse’ naam Harry’s.
Wij maken deze heerlijke cocktail met 
perzik en prosecco, het resultaat? 
Een geweldig aperitief.

Gin Tonic  € 9,50

In Italië wordt uitstekende gin 
gedistilleerd, de smaak is zo expressief 
dat er naast de tonic weinig extra’s 
nodig zijn om hiermee een briljant 
aperatief te mixen. 

Mogen we jullie verleiden met 
een prachtige zomercocktail? 
Onze cocktails zijn stuk voor stuk 
een geweldig begin van uw 
avond:

Sole sulle 
tue guance
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Aperol Spritz
Limoncello Spritz
Campari Spritz
Gin Tonic

Hugo
Negroni
Americano
Martini bianco/rosso

€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 9,50

€ 6,50
€ 8,-
€ 8,-
€ 4,50

Frisdrank 20 cl
Crodino
Vers geperste jus d’orange
Gekoeld tapwater 70 cl
Plat/Bruis 

Peroni 33 cl
Neubourg 33 cl
Alcoholvrij bier

Espresso
Dubbele espresso
Koffie
Cappuccino
Latte macchiato
Espresso macchiato
Corretto
Thee

Grappa “Bianca”
Grappa “Barrique”
Grappa Berta “Elisi”
Grappa Berta
“Bric del Gaian”
Vecchia Romagna
Italiaanse likeuren
Limoncello
Amaro

€ 2,40
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,50

€ 4,00
€ 3,75
€ 3,50

Digestivi

Warme dranken

Frisdrank

€ 2,30
€ 3,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 3,90
€ 2,40
€ 2,90
€ 2,70

Bier op fles

€ 5,50
€ 6,50
€ 9,-
€ 15,-

€ 6,50
€ 5,-
€ 4,50
€ 5,-

Aperitivo

APERITIVO - BAR - DIGESTIVI

Drankkaart
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Gedonder in 
de glazen
De belangrijkste vraag is: 
maakt het echt iets uit welk 
wijnglas gebruikt wordt?

Om maar meteen ‘glashelder’ te 
zijn: het is een wereld van verschil 
wanneer je wijn drinkt uit een glas 
met de juiste vorm en van een 
goede kwaliteit.

Waarom?
Rode wijn moet in contact komen 
met zuurstof, hierdoor wordt de 
smaak en de geur intenser en 
rijker. Het ‘walsen’ (de wijn in het 
glas draaien) versnelt dit proces. 
Dat is dan ook de reden dat rode 
wijnglazen groter en bolvormig 
zijn. Bij witte wijn is het meestal niet 
wenselijk om de wijn met te veel 
zuurstof in contact te laten komen. 
Daarom zijn witte wijnglazen in de 
regel smaller.

Bij Vino&Friends gebruiken we grote 
Bordeaux-glazen. Voor de meeste 
wijnen is dit een uitstekend glas en 
een prettige bijkomstigheid voor U 
is dat wij van ‘goedgevulde’ grote 
glazen houden. 

(In de horeca is het gebruikelijk 
om 6 glazen uit een fles te 
schenken. Vino&Friends vindt 
dat ietwat ‘schriel’...en vult 5 
glazen met een fles!).

Voor sommige kwalteitswijnen maken 
we graag een uitzondering. Zij 
worden in een Zalto-glas geserveerd 
en dat is zonder overdrijving de Ferrari 
onder de glazen. Échte kenners 
beweren dat wijn zelfs beter wordt in 
zo’n glas....
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Bollicine • MOUSSEREND 
Prosecco Brut “Dirupo”
Spumante Brut Rosé “Bolle
De champagne van Italië

Bianchi • WITTE WIJNEN

Puglia bianco 
Favorita
San vigilio 
Lara chardonnay
Trebbiano “spontane gisting”
Vernaccia “Biscondola” 

Rosato • ROSÉ WIJN

Rosa del Paradiso

Rossi • RODE WIJNEN

Puglia rosso
Chianti
Barbera d’alba
Reverie
Madèr Garda 
Refosco
Adeo “special price”

Dolci • ZOETE WIJNEN

Vin Santo
Brachetto d’Acqui

Andreola - Veneto
Andreola - Veneto
Zyme - Veneto

Cantina Ariano - Puglia
Careglio - Piemonte
Selva Capuzza - Lombardia
Scarbolo - Friuli
Fontefico - Abruzzo  
Paradiso - Toscana

Paradiso - Toscana

Cantina Ariano - Puglia
Paradiso - Toscana
Careglio - Piemonte
Zyme - Veneto
Selva Capuzza - Lombardia
Scarbolo - Friuli
Campo alla Sughera - Toscana

Paradiso - Toscana
Scagliola - Piemonte

€ 5,-
€ 5,50
€ 9,50

€ 5,-
€ 5,50
€ 6,25
€ 7,25
€ 7,75
€ 8

€ 5,50

€ 5,-
€ 5,50
€ 6,50
€ 7,25
€ 7,25
€ 8,-
€ 8,-

€ 5,-
€ 6,-

Cantina-regione

Cantina-regione

Cantina-regione

Cantina-regione PER GLAS

Vino&Friends houdt van goedgevulde Bordeaux glazen,
wij schenken daarom 5 glazen uit een fles! 20% meer in het glas dan gebruikelijk.

Cantina-regione
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ZYME - 2017 FROM 
BLACK TO WHITE

From Back to White is 
een frisse droge witte 
wijn uit Veneto Italie. 

Omdat hij 6 maanden 
gerijpt heeft “sur lie” 
is dit een vollere en 

complexere wijn.
Vino&Friends 

Maastricht € 39,-

PARADISO - 2016 
VINO ROSSO 

IGT TOSCANA 
‘MANGIAFOCO’

Mangiafoco bestaat 
voor 100% uit Cabernet 

Sauvignon Het is een 
krachtige, droge rode 

wijn uit San Gimignano 
Vino&Friends 

Maastricht € 58,75

EXCELLENTE SELECTIE

Bijzondere wijnen

PFITSCHER - 2017 
SAUVIGNON 

BLANC “SAXUM” 
Deze wijn is een 

droge witte wijn uit 
Alto Adige, Italië en is 

ideaal om tussen nu 
en 6 jaar te drinken. Hij 
wordt gemaakt van de 

Sauvignon Blanc druif op 
een hoogte van 

500 meter. 
Vino&Friends 

Maastricht € 37,-
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ENGLAR - 2016 PASSITO 
(0,375 LITER)
Deze wijn is een zoete, 
witte wijn en is ideaal 
om tussen nu en 10 tot 
15 jaar te drinken. De 
wijn bestaat voor 80% uit 
Gewürztraminer en voor 
20% uit Riesling druiven.
Vino&Friends 
Maastricht € 48,25 

UCCELLIERA - 2016 
ROSSO DI MONTALCINO

Robijnrode, volle, 
fruitige wijn. Die prachtig 

in balans is, niet al te 
zwaar en een mooie lang 

aanhoudende afdronk 
heeft. 

Vino&Friends 
Maastricht € 39,95

Buiten deze selectie aan wijnen 
hebben wij nog een ruime keuze aan 
kelderschatten. Vraag aan een van 
de medewerkers voor de Ipad!

Wijnweetjes
1. Italië heeft meer dan 1000!
inheemse druivensoorten

2. Witte en rode wijn net zoveel
calorieënper glas bevat (ca. 125)

3. DOCG (Denominazione
controllata e garantita) een
kwaliteitslabel is. Dit is de hoogste
erkenning in Italië die een
Italiaanse wijn kan krijgen

4. Vroeger wijn gedronken werd
omdat het veiliger was dan water

5. Puglia na Veneto de grootste
wijnproductie van Italië heeft

6. Een geopende fles wijn kun je
het beste in de koelkast bewaren
(1-3 dagen) omdat de lage
temperatuur het oxidatieproces
vertraagd.

7. Toscaanse ‘supertuscans’ van
Franse druivenrassen gemaakt
worden

DAL
2016

V
IN

O
 &  F R I E N D

S

S T O R E
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Wijndomeinen
Vino&Friends houdt van moderne 
en klassiek geproduceerde wijnen. 
Wij worden enthousiast van wijnen 
die ‘opgroeien’ op het juiste terroir. 
Alleen dan krijg je een perfecte 
smaakvolle symfonie van zuren, 
mineralen, tannines, alcohol en 
geuren.

Vanuit onze liefde voor wijn werken wij 
alleen samen met wijnproducenten die deze 
passie oprecht delen. Mensen met verhalen, 
kennis van het vak, respect voor tradities en 
onvoorwaardelijke liefde voor wijn.

   Wit          Rosé    Rood  Zoet

van w
ijnb

oer rechtstreeks naar V
ino&

Fr
ie

nd
s  

 •
 Ei

gen import •
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Cantina Ariano • Puglia 
Deze Cantina ligt in Puglia. Om preciezer te zijn in de 
hak van de Italiaanse laars: een ongerepte streek met 
schilderachtige kustplaatsjes, witgewassen bergdorpen, 
duizenden olijfgaarden en wijngaarden. Attilio Ariona 
kocht dit domein in 1997 en gooide het roer rigoureus 
om. Hij stapte over op biologische wijnbouw waarbij 
hij nadrukkelijk rekening houdt met milieueffecten 
en dierenwelzijn. Attilio gebruikt geen chemische 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dat dit tot lagere opbrengst 
leidt neemt hij voor lief. 

Vino&Friends Maastricht

€ 25,50

€ 66,75

Wijnen (per fles)

‘Bollé’ rosé Spumante extra dry
80% Cabernet Sauvignon en 20% Merlot

‘Vigneto Dirupo’ magnum Valdobbiadene  
Prosecco Superiore DOCG brut
90% Glera, 5% Bianchetto en 5% Perera

Online store

€ 9,75

€ 26,75

Andreola • VENETO 
Het wijnhuis is gelegen in Col San Martino, een dorpje in 
de heuvels van Valdobbiadene. Sinds twee generaties 
worden deze wijngaarden gecultiveerd en wordt de 
Prosecco Superiore geproduceerd. Op een gebied van 
ongeveer 70 hectare produceert het bedrijf per jaar 
ongeveer 900.000 flessen. Bijzonder is overigens dat er 
op dit wijndomein geen machine aan de pas komt: alles 
wordt met de hand gedaan!  
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Wijnen (per fles)

40 Filari bianco
Bombino bianco en Falanghina

Falanghina
100% Falanghina

Negroamaro
100% Negroamaro

Primitivo
100% Primitivo

Il Nèro 
100% Nero di Troia

Online store

€ 7,95

€ 11,50

€ 11,50

€ 11,50

€ 11,50

Vino&Friends Maastricht

€ 24,45

€ 29,50

€ 29,50

€ 29,50

€ 29,50

Scarbolo • Friuli

The Scarbolo winery is al vanaf 1964 eigendom 
van de familie Scarbolo. Aanvankelijk was het een 
landbouwbedrijf maar ze zijn al snel overgestapt op 
wijnbouw. In 1984 werden de eerste flessen gebotteld. 
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een modern 
familiebedrijf met meer dan 25 hectare wijngaard.

Vino&Friends Maastricht

€ 27,25

€ 59,75

€ 29,25

€ 35,25

€ 43,25

€ 43,25

Wijnen (per fles)

Pinot Grigio
100% Pinot Grigio

Pinot Grigio magnum
100% Pinot Grigio

Friulano
100% Friulano

Chardonnay Lara ‘Sunset Scent’ Cru
100% Chardonnay

My Time
40% Chardonnay, 30% Sauvignon Blanc 

en 30% Friulano

Refosco
100% Refosco dal Peduncolo

Online store

€ 11,25

€ 19,75

€ 12,25

€ 15,25

€ 23,25

€ 23,25
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Vino&Friends Maastricht

€ 29,75

€ 29,75

€ 34,25

€ 33,25

€ 41,75

€ 51,75

Kellerei Kurtatsch • Alto Adige

In het Duitstalige deel van Italië (Zuid-Tirol), niet ver van 
Bolzano, bevinden zich de wijngaarden van Kellerei 
Kurtatsch tegen de steil oplopende Alpenhellingen. Daar 
maakt men de fruitige wijnen van druiven die in dit warme 
microklimaat uitstekend gedijen. Alle warmte op de zuid- 
en westhellingen in deze kom wordt vastgehouden en 
voorzien van een gunstige mix tussen zon en vocht.

Weingut Schloss Englar • Alto Adige

Weingut Schloss Englar mag met alle reden een juweel 
genoemd worden. Het is een gotisch wijnkasteel met 
een prachtige ligging in Sud Tirol. Naast 7 hectare aan 
wijngaard is er een hotel gevestigd. De familie Khuen 
produceert sinds 2012 op kleine schaal een mooi 
assortiment kwaliteitswijnen. Het is een publiek geheim dat 
met name witte wijnen uit Alto Adige stuk voor stuk toppers 
zijn. Dat geldt dus ook voor Schloss Englar.

Wijnen (per fles)

Pinot Grigio
100% Pinot Grigio

Pinot Bianco DOC  
100% Pinot Bianco

Sauvignon DOC 
100% Sauvignon Blanc

Chardonnay DOC ‘Caliz’
100% Chardonnay

Sauvignon DOC ‘Kofl’  
100% Sauvignon Blanc

Bianco DOC Cuvee ‘Amos’ 
Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio en 

andere aromatische druiven

Online store

€ 12.75

€ 12,75

€ 14,25

€ 13,25

€ 21,75

€ 26,75
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Vino&Friends Maastricht

€ 37,25

€ 39,75

€ 42,50

€ 37,25

€ 58,75

€ 48,25

Vino&Friends Maastricht

€ 29,75

€ 28,75

€ 39,50

€ 39,50

Wijnen (per fles)

Weissburgunder DOC
100% Pinot Bianco

Riesling DOC
100% Riesling

Chardonnay DOC
100% Chardonnay

Vernatsch Riserva DOC
100% Vernatsch

Blauburgunder Riserva DOC
100% Pinot Noir

Passito (0,375 liter)
80% Gewürztraminer en 20% Riesling

Online store

€ 17,25

€ 19,75

€ 22,50

€ 17,25

€ 33,75

€ 28,25

Podere Selva Capuzza • Lombardia

In de heuvels, net ten zuiden van het Gardameer, ligt 
dit mooie familiebedrijf: Podera Selva Capuzza. Het 
bijzondere aan dit bedrijf is dat zij louter lokale druiven 
gebruiken. Podere Selva Capuzza maakt 3 DOC 
appellaties: Lugana, San Martino della Battaglia en Garda.
In het productieproces besteden zij veel aandacht aan 
duurzaamheid met veel respect voor de natuur en het 
milieu.

Wijnen (per fles)

Lugana San Vigilio DOP
100% Turbiana

Riviera del Garda Classico Chiaretto DOP
70% Groppello, 10% Barbera, 10% Sangiovese 

en 10% Marzemino

Lugana Riserva ‘Menasasso’ DOP
100% Turbiana

Garda Classico Rosso Superiore ‘Madér’ DOP
30% Groppello, 30% Barbera, 10% Sangiovese 

en 30% Marzemino

Online store

€ 12,50

€ 12,00

€ 18,00

€ 18,00
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€ 32,50

€ 54,00

€ 60,00

€ 47,75

€ 93,00

€ 321,75

€ 124,75

€ 321,75

Zyme • Veneto

Zýmē is het Griekse woord voor gist, een onmisbaar element 
bij de productie van wijn. Als consultant begonnen, het vak 
geleerd bij diverse wijnhuizen, onder andere Quintarelli, 
heeft de gepassioneerde wijnmaker Celestino Gaspari 
nu een fantastisch wijnhuis opgebouwd in San Pietro in 
Cariano, in het hart van Valpolicella Classico.

Wijnen (per fles)

Valpolicella Reverie
40% Corvina, 30% Corvinone, 25% Rondinella 

en 5% Oseleta

Valpolicella Classico Superiore - Ripasso 
methode 
40% Corvina, 30% Corvinone, 25% Rodinella

en 5% Oseleta

60 20 20
60% Cabernet Sauvignon, 20 % Cabernet 

Franc en 20% Merlot

Kairos (0,375 liter)
Garganega, Trebbiano Toscano, Sauvignon 

Blanc, Chardonnay, Corvina, Corvinone, 

Rondinella, Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Franc, Merlot, Syrah, Teroldego, Croatina, 

Oseleta, Sangiovese en Marzemino

Kairos
Zie druivensoorten hierboven

Harlequin “Kairos riserva”
Zie druivensoorten hierboven

Amarone della Valpolicella DOP
40% Corvina, 30 % Corvinone, 15% Rondinella 

10% Oseleta en 5% Croatina

Amarone della Valpolicella Classico
Riserva ‘La Mattonara’
40% Corvina, 30 % Corvinone, 15% Rondinella 

10% Oseleta en 5% Croatina

Online store

€ 14,50

€ 29,00

€ 35,00

€ 32,75

€ 63,00

€ 286,75

€ 94,75

€ 286,75
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€ 26,75

€ 64,50

€ 25,75

€ 26,75

€ 32,50

€ 32,50

Careglio • Piemonte

Pierangelo Careglio zag begin jaren 80 het licht: Hij 
transformeerde een traditioneel fruitbedrijf naar een 
modern wijnbedrijf: The Careglio winery. Het bedrijf ligt 
in de regio Roero ten noorden van Alba in een van de 
belangrijkste wijngebieden van de Piemonte. Het is een 
kleinschalig familiebedrijf met 8 hectare wijngaard. De 
wijnen worden geproduceerd van de Arneis druif (wit) en 
van de Nebbiolo druif (rood en rosé).  

Wijnen (per fles)
Roero Arneis DOCG
100% Arneis

Roero Arneis DOCG magnum
100% Arneis 

Langhe Favorita DOC
100% Favorita

Gramplin Rosé
100% Nebbiolo

Langhe Nebbiolo DOC
100% Nebbiolo

Barbera d’Alba DOC
100% Barbera

Online store

€ 10,75

€ 29,50 

€ 9,75

€ 10,75

€ 13,50

€ 13,50

Scagliola • Piemonte

Azienda Agricola Scagliola is een klein familiebedrijf in 
Piemonte tussen Alba en Asti. De wijngaarden van in totaal 
35 hectare zijn gelegen op een hoogte van 350/400 meter. 
Sinds 4 generaties maakt de familie Scagliola fraaie wijnen. 

De filosofie van de familie is dat een kleinere productie per 
hectare zal leiden tot een hogere kwaliteit. Daarnaast wil 
men dit realiseren met respect voor de natuur.
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€ 26,00

€ 39,75

€ 34,25

€ 42,25

Vino&Friends Maastricht

€ 35,50

€ 38,50

€ 35,50

€ 35,50

€ 53,75

Wijnen (per fles)

Moscato d’Asti 
100% Moscato

Chardonnay Barrique DOC
100% Chardonnay

Barbera d’Asti ‘Frem’
100% Barbera

Barbera d’Asti ‘Nizza’ DOCG
100% Barbera

Online store

€ 11,00

€ 19,75

€ 14,25

€ 22,25

Fontefico • Abruzzo

Het wijngoed Fontefico in Abruzzo mag met alle reden een 
‘vondst’ genoemd worden. Het in 1996 opgericht door de 
broers Altieri. Hun motto is: ’Wijn mag stromen als een rivier’. 
Hier kunnen we het nooit mee oneens zijn, zeker niet als het 
om zo’n kwaliteitswijnen gaat.  

Wijnen (per fles)

Pecorino Superiore DOC BIO ‘La Canaglia’
100% Pecorino

Trebbiano d’Abruzzo Superiore DOC BIO 
‘Portarispetto’
100% Trebbiano

Cerasuolo d’Abruzzo ‘Fossimato’ DOC BIO
100% Montepulciano

Montepulciano d’Abruzzo DOC ‘Cocca di casa’
100% Montepulciano

Montepulciano Riserva DOC ‘Tittinge’
100% Montepulciano

Online store

€ 15,50

€ 18,50

€ 15,50

€ 15,50

€ 28,75



25

Vino&Friends Maastricht

€ 24,25

€ 37,25

€ 24,75

€ 25,25

€ 39,00

€ 54,25

€ 56,75

€ 58,75

€ 66,75

€ 37,25

Podere del Paradiso • Toscana

Wijnhuis Podere del Paradiso: letterlijk vertaalt 
‘Boerderij in het paradijs’. Al sinds 1973 produceert de 
familie Cetti kwaliteitswijnen. Niet alleen van typische 
regionale druiven, maar ook van druiven zoals o.a. 
Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Cabernet Franc en 
Chardonnay. 

Het motto van de Cetti’s: ‘elke keer als je een fles wijn 
opent van Podere del Paradiso, ruik je de aroma’s van de lente, 
voel je de hete zomerzon en ervaar je de intense herfstkleuren 
van de prachtige heuvels van dit gebied’. 

Wijnen (per fles)

Vernaccia di San Gimignano DOCG
100% Vernaccia

Vernaccia riserva “Biscondola”
100% vernaccia

Rosa del Paradiso
100% Canaiolo

Chianti Colli Senesi DOCG
100% Sangiovese

Chianti Colli Senesi DOCG ‘Riserva’
100% Sangiovese

Vino Rosso IGT Toscana ‘A Filippo’
100% Merlot

Vino Rosso IGT Toscana ‘Paterno II’
100% Sangiovese

Vino Rosso IGT Toscana ‘Mangiafoco’
100% Cabernet Sauvignon

Vino Rosso IGT Toscana ‘Saxa Calida’
50% Cabernet Sauvignon en 50% Merlot

San Gimignano Vin Santo DOC
 92% Trebbiano en 8% Malvasia

Online store

€ 9,25

€ 17,25

€ 9,75

€ 10,25

€ 19,00

€ 29,25

€ 31,75

€ 33,75

€ 41,75

€ 17,25
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€ 52,50

€ 30,75

€ 50,75

€ 44,50

€ 69,25

€ 98,25

Wijnen (per fles)

Achenio Bolgheri DOC
40% Vermentino, 40% Sauvignon Blanc en 

20% Chardonnay

Adeo Bolgheri DOC (0,375 liter)
60% Cabernet Sauvignon en 40% Merlot

Adeo Bolgheri DOC
Zie druivensoorten hierboven

Arnione Bolgheri DOC Superiore (0,375 liter)
40% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 20% 

Cabernet Franc en 20% Petit Verdot

Arnione Bolgheri DOC Superiore
Zie druivensoorten hierboven

Campo alla Sughera IGT Toscana Rosso
60% Cabernet Sauvignon en 40% Merlot

Online store

€ 27,50

€ 15,75

-

-

€ 44,25

€ 68,25

Campo Alla Sughera • Toscana

In 1998 begon de Duitse familie Knauf met de creatie van 
een prachtig wijndomein in Bolgheri, inmiddels een van 
de meest vooraanstaande wijngebieden van Italië. De 20 
hectaren zijn beplant met Bordeauxrassen zoals Cabernet 
(Sauvignon en Franc), Merlot en zelfs Petit Verdot. De 
stokken staan dicht op elkaar (9.500 per hectare). Dit zorgt 
voor een laag rendement in de wijngaard en een druif 
van hoge kwaliteit. Juist de afwezigheid van de kenmerkende 
Toscaanse druif Sangiovese heeft het gebied rond 1965 bekend gemaakt. 
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Podere Il Carnasciale • Toscana

Il CABERLOT en zijn kleine broer ‘Carnasciale’ zijn de 
enige commerciële wijnen in de wereld gemaakt van 
de unieke cloon van Cabernet Franc. Deze werd circa 4 
eeuwen geleden ondekt, genaamd ‘Caberlot’. 

De romance van ‘Il Caberlot’ begint in 1960, wanneer 
Remigo Bordini een unieke cloon in Veneto ontdekt. 
Deze cloon was een mysterieuze mutatie van Cabernet Franc met 
karakteristieken van Merlot. Remigo bundelde zijn krachten met 
de familie Rogosky. Zij plantten in 1986 deze druif in Chianti aan. 
De Rogosky’s waren zo enthousiast over hun nieuwe vondst, dat ze 
als teken van positieve energie, een fles Sassicaia onder de eerste 
aangeplante wijnstok begroeven.

Wijnen (per fles)

Ottantadue DOC Vald’Arno di Sopra 
Sangiovese
100% Sangiovese

Carnasciale IGT Toscana
100% Caberlot

Il Caberlot IGT Toscana ‘Sommelleria’  
100% Caberlot - 0,75 liter

Online store

€ 22,50

€ 52,50

-

Vino&Friends Maastricht

€ 42,50

€ 87,50

€ 170,00
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Beleef, proef 
en ervaar onze 
met liefde en 

kennis van Italië 
samengestelde 

selectie. 

www.vinoandfriends.nl | maastricht@vinoandfriends.nl| +31 (0)43 321 84 56


