RODE WIJNEN
FRANKRIJK
HB Rouge “Beauvignac”					

fles € 24.95

Pomerols Pays d’Oc
Krachtige, kruidige wijn van Syrah en Mouverdre. Licht peperig en rokerig. Een heerlijk sappige
wijn bij alle vlees gerechten. Zeker die van de BBQ en stoofgerechten komen zeer tot hun recht.

Saint-Emilion Grand Cru					

fles € 39.95

Chateau Martinet Bordeaux
Met Château Martinet beschikt de familie Pradel de Lavaux over een prachtige wijngaard van
20 ha in Libourne. Op een terroir van zanderige kleigrond zorgt de aanplant van Merlot (65%)

WIJNKAART

en Cabernet Franc (35%) voor een uitzonderlijke wijn. Inktdonker getint. Zinnestrelend boeket
waarbij de finesse meteen de bovenhand haalt: zachte kruiden, fijne houttoetsen, impressies van
vleeskers en geplet zwart herfstfruit. In de mond evenwichtig met een genereuze fruitmaterie,
een elegante textuur en perfect gedoseerd hout. De zijdeachtige tannine maakt de afdronk
compleet, een feestje.

ITALIË
Chianti Classico DOCG					

fles € 29.95

Tenuta Le Fonti Toscane
Op de heuvels van Florence, ten zuiden van de stad Firenze, zijn de druiven voor deze Chianti
Classico tot rijping gekomen en handmatig geoogst van half september tot half oktober. De wijn is
gemaakt van Sangiovese, dé druivensoort van Toscane. Een gedeelte van de wijn wordt gedurende
6 maanden op hout gelagerd, wat de wijn een mooie intensiteit geeft. Deze aromatische Chianti
verleidt met zijn sprankelende rode kleur. Aroma's van rood fruit worden aangevuld met kruidigeen houttonen. In deze elegante, zachte en ronde wijn proef je de Toscaanse zon. Lekker bij: runden lamsvlees, stevige ovengerechten, groot wild en rijpe kazen.

DUITSLAND
Pinot Noir / Spatburgunder trocken Bio 				

fles € 29.95

CLUB CASCO
& wijn

OKO Weingut Gretzmeier Baden
Een Spätburgunder uit Duitsland, Baden. Echt een gebied wat zeer opkomend is en de concurrentie
aangaat met de Bourgogne. Dit is een verfijnde Spätburgunder, vol sappig fruit zoals kersen en
bosbessen. De wijn is lekker licht in het glas en zo proeft hij ook. Een licht zuurtje in de afdronk
zorgt ervoor dat de wijn ook lekker fris overkomt met zachte tannine. Heerlijk bij vis, salades en
vlees. Ideaal om deze wijn lekker te koelen.

SPANJE
Rioja Reserva					

fles € 32.95

Bodegas Larchago
Schitterende houtgelagerde wijn. Diep donkerrood van kleur met een intense geur van rijp fruit
(pruimen, donkere kersen) en fraaie hinten van vanille. Elegant en vol van smaak met impressies
van kersen, aardbeien en vanille. Aangename lange afdronk die goed in balans is. Deze wijn is
gemaakt van de druivensoort Tempranillo. Maar liefst 24 maanden rijping op eiken geeft deze
wijn zijn bijzondere en voortreffelijke smaak. Prachtig bij rood vlees en wild.

DESSERT WIJNEN
FRANKRIJK
Muscat de Riversaltes AOP		

0,500l		

Vignerons Catalans		

glas €

fles € 22.50

5.95

Heerlijk frisse zoete muscaat wijn uit het zuiden van Frankrijk. Lekker bij alle desserts, zoet, fruit
en ijs.

Banyuls Grand Cru AOP		

0,500l		

Vignerons Catalans		

glas €

fles € 22.50

5.95

Uitermate geschikt voor desserts met chocolade, zoet donker fruit maar ook bij scherpe geaderde
kazen.

Bij Club Casco hebben we een voorliefde voor eerlijke,
lekkere en fijne producten die betaalbaar zijn en liefst
geleverd worden door lokale leveranciers.
Kwaliteit, eerlijkheid en betrokkenheid vinden wij erg
belangrijk. Zo ook onze wijnselectie.
In samenwerking met onze leverancier hebben we
een leuke, spannende en overzichtelijke wijnkaart
samengesteld die voor iedereen iets heeft.

w w w.deconinckwines.nl

HUISWIJNEN
WIT
Blanc “Tradition” Bio Terra Vitis

MOUSSERENDE WIJNEN
glas € 3.25

fles		 € 19.50

Domaine de Medeilhan Pays d’Oc
Een heerlijke witte wijn gemaakt van chardonnay en Viognier, een wijn die verrast door zijn frisse
elegantie en fruitkarakter. De subtiele integratie van volle, rijpe, perzikachtige en witbloemige
Viognier past wonderwel bij de citrusaroma’s van de Chardonnay. Lichtgele kleur met groene
tinten. Expressieve neus met pompelmoes, limoen, abrikoos en tropisch fruit. Heel open en
levendige smaak, goed evenwicht, breed, vlot drinkbaar. Deze wijn combineert zeer goed met
vis, sushi, sashimi, zeeduivel, zeevruchten en mosselen, asperges en salades. Dit is ook een goede
partner voor de Indiase keuken.

FRANKRIJK
Champagne Delbeck					

fles € 49.50

Brut Heritage
De Heritage van Delbeck wordt gemaakt op basis van een mix van wijn van pinot noir van de
Montagne de Reims en chardonnay van de Côtes des Blancs. Deze worden gecomponeerd tot een
huisstijl, die krachtig en vol van karakter is. Aan de blend wordt een hoog percentage reservewijn
toegevoegd: liefst 25%. Dit zorgt voor een consistent karakter en een mooie complexiteit. De wijn
rijpt vervolgens zo’n drie jaar op de lie. Niet vreemd dat het resultaat een bijzonder en complex
glas Champagne is. Fijn citrus en toast, peer en limoen, hazelnoten, geroosterde amandelen,
vol en kruidig, mild en verleidelijk, fijne mousse, lengte, fijne belletjes; heerlijke, milde en rijpe
champagne.

ROSE
Rosato “Brigantello” Terre Siciline

glas € 3.25

fles		 € 19.50

Azienda agricola Botter

SPANJE
Cava Heretat Sabartes Brut Reserva				

fles € 27.50

Een super zomerse rosé wijn met mooie, aantrekkelijke geur van rood fruit en zuurtjes. De smaak

Bodegas Sumarocca Penedes		

fles € 6.95

is levendig en zoet, door de aanwezigheid van zoete aardbeien. Heerlijk met charcuterie, salades,
gevogelte en zachte kazen.

0,200l		

Brut Reserva is een cava gemaakt van Macabeu, Chardonnay, Xarel Lo en Parellada wijnen met
een gemiddelde leeftijd van twee jaar. Het heeft een parelwitte lichtgele kleur. Een mooie mousse
die voortdurend kleine belletjes afgeeft die aan de oppervlakte openspringen en dan een lichte

ROOD
Rouge “Tradition” Bio Terra Vitis

cirkelvormige kroon in het glas vormen. De geur is fris dankzij de fruitige tonen van de basiswijn

glas € 3.25

fles		 € 19.50

en de bijdrage van de oudering op gist. Schoon en rond, een gemakkelijk te drinken wijn, in de
mond romig en licht zoet, door de toevoeging van de dosage likeur. Een perfecte mousse, zonder

Domaine de Medeilhan Pays d’Oc
Een heerlijke rode wijn gemaakt van Merlot en Petit Verdot, een intense robijnrode kleur. Het
bouquet laat elegante en complexe aroma's zien van rijpe zwarte vruchten, zwarte bessen
gecombineerd met kruidige tonen zoals zoethout en vanille. Op het palet is het een evenwichtige
wijn met gladde tannines en een lange afdronk. Heerlijk om te combineren met rood vlees, kaas
en BBQ gerechten.

al te veel koolzuur, en een evenwichtige zuurgraad. Een echte traktatie in de mond

ITALIË
Prosecco DOC Trevisovino Frizzante Millisimato 			

fles € 27.50

Azienda Agricola Bernardi Pietro e Figli

fles € 6.95

0,200l		

Licht sprankelende wijn gemaakt van Gleradruiven. Een frisse, lichtdroge, licht sprankelende wijn

ZOET
Gutedel Fruchtig Nahetal		

glas € 3.25

fles		 € 19.50

uit noordoost Italië met in de smaak iets van peer en citrus fruit. Heerlijk als terraswjn of als
aperitief.

Weinkellerei Moselland Nahe
De wijn heeft een strogele kleur met een iets groene zweem. De geur is fris en wij ruiken citrus,
peer en mineralen. In de smaak proeven we appel en citrus. De wijn is heerlijk fris, fijn zoet,
de zuren zijn goed in balans en de lange afdronk is mooi aromatisch. Het is een lekkere frisse
en sappige licht zoete wijn die je zo kunt drinken, bij een salade of lichte visgerechten. Zelfs als
aperitief of terraswijn met ijs is deze wijn heerlijk.

WITTE WIJNEN
FRANKRIJK
Sancerre Bio					

fles		 € 32.95

Domaine Benoit Cheauvau Loire
Een expressieve frisse wijn met aroma's van appel, wit fruit en bloemen met een lange afdronk.

OPEN WIJNEN
WIT
Sauvignon Blanc “Rafale”		

Lekker bij: visgerechten en schaal- en schelpdieren, lamsvlees en salades.

Petit Chablis					
glas € 3.95

fles € 22.50

Vignerons Catalans Pays d’Oc
Een lichtgele kleur met groene schittering in het glas. Een intense neus van citrus, limoen,
pompelmoes, mango en palmhout. De mond is complex en rond. Levendig en fris met een mooie
vettigheid en een aangename finale van fris fruit. Heerlijk bij gegrilde vis, patés of geitenkaas.
Ook ideaal als aperitief.

Chardonnay “Beauvignac”		

fles		 € 29.95

Domaine Christian Simon Chablis
Op deze wijn prijkt de gecontroleerde appellation Petit Chablis. Deze chardonnay wordt houtvrij
tot een wijn met een prachtig fris bouquet met limoen, grapefruit, florale invloeden van de
kalkrijke bodem en een voorbeeldige mineraliteit. Hoewel deze wijn een volwaardige Chabliswijngaard is, kiest Simon uit marketingoverwegingen toch voor de naam Petit Chablis. Dit is een
levendige wijn die vooral indruk maakt als aperitief of begeleider van pure en rauwe visgerechten
en zeevruchten.

glas € 3.95

fles		 € 22.50

Deze 100% Chardonnay heeft in de geur en smaak frisse fruitsoorten als perzik en papaja, peer

ITALIË
Pinot Grigio					

en ananas. Een symfonie van fruit met een finale van romigheid. Deze wijn past perfect bij het

Tenuta Castelfeder Veneto

aperitief, charcuterie en gegrilde groenten en kip. Of bij maaltijdsalades, pasta met witte sauzen

Deze Pinot Grigio is afkomstig van de heuvels rondom het Gardameer. De wijn is een licht strogeel

of pasta met vis en wit vlees.

van kleur. Hij is helder en fonkelend met een sprekend bouquet van delicate tonen van bloemetjes

Pomerols Pays d’Oc

fles		 € 24.95

en fruit. In zijn smaak is hij sappig, fris, zuiver en elegant zacht met een mooie smaaklengte in zijn

ROOD
Nero d’Avola “Camene” Bio		

afdronk. Het is een mooie aperitiefwijn, maar laat zich ook prima combineren met visgerechten,

glas € 3.95

fles		 € 22.50

Azienda Agricola Alcesti Terre Siciliane

wit vlees en gevogelte en bijvoorbeeld bij pastagerechten met vis.

gekonfijt fruit. Fruitig en vol van smaak, hinten van zacht rood fruit, kruiden, vanille en karamel.

SPANJE
Albarinho “Senorio de Osuna” Rias Baixas				

Lange en fruitige afdronk, aangename tannines met een perfect balans.

Lagar de Indra Galicie

Zachte en verleidelijke Italiaanse rode wijn. Donkerrood van kleur, lekkere geur van bessen en

fles		 € 27.95

De albariño-druif uit het Noordwest-Spaanse Rías Baixas is jarenlang verward voor riesling. Geen
wonder want de druiven hebben veel gelijkenissen. Ze zijn beide fris en aromatisch met de smaak
van appel, peer en een hoge zuurgraad. Beide kenmerken zich ook door mineraliteit. Je proeft
in de wijn de zilte smaak van de Atlantische Oceaan. Heerlijk als aperitief of als begin van een
Spaanse tapas maaltijd. Drink hem bij alle mogelijke ingrediënten uit de zee.

DUITSLAND
Weissburgunder Kabinet trocken Bio				

fles € 29.95

OKO Weingut Gretzmeier Baden
Deze Pinot Blanc heeft subtiele aroma’s van citrusfruit, appel, peer en witte perzik. De wijn is
elegant en levendig fris. Heerlijk als aperitief en goed te combineren met mosselen, ceviche en
andere visgerechten.

