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Het ambacht van Vino&Friends! 
 

*Italiaanse kalfs gehaktballetjes in 
tomatensaus  € 10,-

*Arancini gevuld met bolognese  
en mozzarella  € 10,- 

 
*Fritto misto met knoflook  

crème € 11,-

*Gnocco fritto met prosciutto  
crudo riserva € 12,-

€ 22,-

“4 soorten vers gesneden Italiaanse 
hammen en salami geserveerd met 

Italiaanse lekkernijen”

200 gr. Advies: voor 2 personen

€ 28,-

“3 soorten vers gesneden Italiaanse 
hammen/salami en 3 soorten kazen 
geserveerd met Italiaanse lekkernijen” 

250 gr. Advies: voor 2 personen

Wordt per 100 gr geserveerd met  
Italiaanse lekkernijen!

*Mortadella   € 6,-
*Prosciutto cotto  € 6,-
*Speck di montagna   € 7,-
*Salame Milano  € 9,-
*Spianata piccante  € 9,-
*Salame gentile  € 9,-
*Pancetta  € 9,-
*Prosciutto crudo Riserva  € 10,-

Vino&Friends Store importeert alle hammen recht-

streeks van de ambachtelijke boeren uit Italië. Het 

kan zijn dat een product tijdelijk niet op voorraad is. 

Geniet van onze exclusieve selectie!

Vers gesneden vleeswaren, kazen en specialiteiten

I Gustosi d’Italia

Variazione di Salumi

Selezione misto

Delizie della Regione



Sicilia € 14,- 
Scampi’s uit de oven I knoflook I rode peper I tomaat  

gegrilde groentjes

Vitello tonnato € 14,-
Kalfscarpaccio I tonijncrème I zon gedroogde tomaten

Carpaccio di manzo € 14,-
Gemarineerde rundercarpaccio I parmigiano I rucola

Burrata € 14,- Vega
Romige mozzarella uit Puglia I caponata I basilicum 

Zuppa di ceci € 14,-
Italiaanse kikkererwtensoep I huisgemaakte venkelworst “salsiccia”

Antipasti - voorgerechten

Voorgerechten

Vraag onze sommelier naar de digitale 

wijnkaart met meer dan 100 italiaanse wijnen



Geniet van een 
huisgemaakt pasta 
degustatie menu!

4-gangen
€ 34.95

Calabria Vega  Tussen:  €  10,-          Hoofd: € € 17,-
Ravioli I ricotta I spinazie I saliebotersaus

Hip Vega Tussen: €  € 10,-  Hoofd: € € 17,-
Casarecce I vegatarische bolognese 

Romagna Vega Tussen:  € 10,-  Hoofd: € € 17,-
Ravioli I porcini “eekhoorntjesbrood” I tijmbotersaus

Basilicata  Tussen: €  € 10,-  Hoofd: € € 17,-
Ravioli I kabeljauw I saffraan witte wijnsaus

Toscana     Hoofd: € € 17,-
Vignette I wild ragù 

Liguria  Tussen: €  € 10,-  Hoofd: € € 17,-
Gnocchi I traditionele kalfs bolognese 

Het pastagerecht uit ons maandmenu kunt u ook a la carte bestellen  
“zie la gazzetta di Vino&Friends” €  Hoofd:    € 17,-

Primi - 100% huisgemaakte pasta’s

Pasta menu





Vino&Friends side salad € 4,-
Oven aardappels met rozemarijn € 4,-

Gegrilde en geroosterde spicy groentjes € 5,-

Bistecca Dell’ Alto Adige (zie vorige pagina)
€ 6.25 per 100 gr 

(2 personen - vanaf 1000 gr)
T-Bone | diverse soorten zeezout   

salsa verde | kalfsjus

Al onze vis en vleesgerechten worden geserveerd met seizoens  
gebonden groente garnituren

Umbria € 19,50
Getrancheerd rundvlees | parmigiano | aceto balsamico | rucola

Lombardia € 19,50
Iberico ribeye “bastard grill” | salsa verde | paddenstoelen | gefrituurde 

polenta  

Marche €19,50
Gebakken zeebaars | scampi’s | kreeftensaus  

Puglia €19,50  Vega
Huisgemaakte aubergine lasagne | mozzarella | tomaat | basilicum

 
De hoofdgerechten uit ons maandmenu kunt u ook a la carte bestellen “zie la 

gazzetta di Vino&Friends”  € 19,50

Bistecca

Contorni

Secondi - hoofdgerechten



€ 22,-

Selectie van Italiaanse kaasjes met 
jam, walnoten en druiven

Advies: voor 2 personen

Al onze desserts worden geserveerd  
met dagelijks huisgemaakt Vino&Friends-ijs

Cheesecake € 8,-
Zanddeeg taartje | cheesecake crême | appelcompote  

Tiramisu € 8,- 
Mascarpone lasagne | lange vingers | cacaopoeder 

Pannacotta €€ 8,-
Vanille roompudding | caramel crême 

Chocolade sensatie €€ 9,-
Lopend chocolade taartje | vanillesaus | mint

Gelato misto €€ 9,-
Duo van Vino&Friends-ijs | huisgemaakte limoncello

Dolci - desserts 

Formaggi Misti

Vraag aan onze sommelier een verfijnde dessertwijn of aan de 

barista een smaakvolle espresso



www.vinoandfriends.nl

Het Vino&Friends gevoel thuis beleven? 
Ruim 350 Italiaanse wijnen en Vino&Friends producten 

kunt u snel en makkelijk online bestellen in onze Store. Zie website!


