
Biologischew i j n e n

Ten noorden van Montalcino ligt het 
wijndomein Il Paradiso di Frassina. 
Hier – in de glooiende Toscaanse heuvels 
– groeit de Sangiovese, het druivenras 
dat de hoofdrol speelt in de beroemde 
Brunello’s van de streek. De fraaie wijnen 
van het domein hebben een bijzondere 
achtergrond: in de wijngaarden wordt 
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 

Weingut Engelhard ligt ideaal in het Duitse 
Taubertal, Daar profiteert een selectie van 
biologische druivenrassen van de warme, 
droge zomers. De goede rijping van de 
druiven en de kleinschalige aanpak leveren 
fraaie wijnen op. Zoals die van Duitslands 
beroemdste druif: de Riesling. 

Sinds dit jaar biedt Weingut Engelhard ook 
drie fijne alcoholvrije alternatieven voor 
wijn. Silvaner, Kerner en Regent druiven 
zijn vers geplukt van de 2015 ranken en 
verwerkt tot fonkelende dranken die het 
goed doen in een wijnglas. In friszoet rood 
en wit. Voor feestelijke gelegenheden is er 
zelfs een mousserende Trauben Secco. Zo 
kan iedereen voortaan mee proosten!

Deze elegante Brunello uit het noorden 
van Montalcino ondergaat niet de 
extreme warmte die in zuidelijkere 
wijngaarden heerst. Met een elegante 
neus van rijpe kersen en ander rood 
fruit, en een lichte kruidigheid. 
Evenwichtig van smaak met een mooie 
frisheid, veel structuur en florale, 
roodfruitige aroma’s. Redelijk lange 
afdronk. Een boeiende, complexe wijn 
met een goede houtintegratie. Drink 5 
tot 10 jaar na oogst.

Twaalf druivensoorten staan symbool 
voor de tonen in een muzikaal 
ensemble. De druiven komen van een 
wijngaard in de heuvels van Cinigiano 
vlakbij de Middellandse Zee. Niet 
jong van leeftijd, wel van karakter. 
Dik, krachtig zwart en rood fruit, iets 
van leer en kruiden, de rijpe tannine 
mooi ingepakt. Lange afdronk, met 
complexiteit en frisheid. Karaffeer de 
wijn voor het drinken.

De muzikale wijnen van  
Il Paradiso di Frassina   

Genieten zonder alcohol

de invloed van de muziek op de groei van 
druiven. Dagelijks klinkt uit talloze boxen 
de muziek van Mozart. De inspiratie 
voor het experiment komt van eigenaar 
Giancarlo Cignozzi, in Italië bekend als 
The Vine Whisperer. We durven niet met 
zekerheid te zeggen dat het door de muziek 
komt, maar de wijnen maken hun reputatie 

Brunello di 
Montalcino 8  € 41,50

 Toscane
 Sangiovese
 Krachtig en elegant
 Ossobuco, ossenhaas, kalfshaas

Engelhard wit € 4,60
 Rheinhessen
 Silvaner
 Heerlijk friszoet en een tikje kruidig.
 Hartige hapjes, brunch

Engelhard rood € 4,60
 Rheinhessen
 Regent
 Fris en lichtzoet, tikje kruidig.
 Remeker kazen, lichte vleesgerechten

Engelhard Trauben Secco € 6,95
 Rheinhessen
 Kerner
 Fris en lichtzoet met een fijne mousse.
 Aperitief, feestelijke gelegenheden

12 Uve 8  € 27,95

 Toscane
 Sangiovese, Cabernet Sauvignon,  
Cesanese, Syrah, Petit Verdot, 
Merlot, Ancelotta, Alicante,  
Cabernet Franc, Tannat, Canaiolo

 Krachtig en elegant
 Lamsrack, Toscaanse lamsbout, 

Drie wijnen zonder toegevoegd sulfiet
Alle wijn bevat van nature een beetje sulfiet. Meestal wordt nog extra sulfiet 
toegevoegd, als bescherming tegen oxidatie. Biologische boeren zijn hierin 
gematigd; hun wijnen bevatten gemiddeld de helft minder sulfiet dan  
conventionele. Een klein aantal boeren voegt helemaal geen sulfiet toe. Dat  
lukt dankzij een natuurlijke balans in de wijngaard en door zeer hygiënisch te 
werken. Drie van hun wijnen hebben we in onze collectie: Aglianico del Sannio 
en Cuesta Colorá in rood en Falanghina del Sannio in wit.

We vroegen onze wijnimporteur naar de 
kristallen die soms in wijn zitten. Volgens 
hem ontstaan die tijdens de rijping van 
wijn. Van nature aanwezige wijnsteenzuur 
en kalium verbinden zich tot wijnsteen. Dat 
gebeurt vooral in koudere omgevingen, bij 

wijnen van hoogwaardige kwaliteit.  
Wijnsteen is onschadelijk voor de gezond-
heid. Het is smaakloos en verteerbaar. 
Wijnkenners herkennen de wijnsteen.  
Door rustig uit te schenken, zorgen ze  
dat de kristallen in de fles achterblijven.

Wijnsteenkristallen

Mont’Albano, 
Prosecco   € 7,99 

 Veneto  
 Gleira 
 Ronde en droge prosecco met  

fijne, zachte mousse en goede  
frisheid. Aroma’s van peer,  
banaan en appel.

 Aperitief en zachte kazen

Villa Doral, 
Veneto Prosecco € 9,25 

 Veneto  
 Gleira 
 Frisse, aromatische wijn met  

lichte bloemigheid. Droog  
met een zeer fijne mousse.

 Aperitief, coq au vin met  
stokbrood

Villa Doral, Veneto 
Prosecco rosé   € 9,25

 Veneto 
 Raboso
 Harmonieus, zachte en fruitig  

met iets van wilde aardbei. Fris  
en soepel met een fijne mousse. 

 Aperitief en bij een brunch

MOUSSEREND

Biologische wijnen
 
De Biologische Slagerij biedt heerlijke biologische wijnen. 
Bij die wijnen is in de gehele keten veel aandacht en zorg 
voor het milieu – net als bij ons mooie vlees. De meeste 
wijnen komen van kleinschalige producenten uit Europa 
en zijn ambachtelijk tot stand gekomen.

Of het nu een feestelijke maaltijd is, een borrel of high 
wine, een feestje of zomaar een gezellige avond met 
vrienden, bij ons vindt u de passende biologische wijn. 
Bekijk ons assortiment in deze folder. Proost!
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p u u r  v l e e s



wit
Gandines, Terroir de 
Clessé  2  € 13,95 

 Bourgogne,  
AOC Viré-Clessé

 Chardonnay 
 Volle wijn met subtiele 

neus van perzik en 
mandarijn. De smaak heeft 
dikte en structuur. Mooie 
zuurtje, ietwat mineralig. 

 Vis, kalfsvlees, coq au vin, 
Remeker pril

 

Falanghina del  
Sannio  2  € 12,95 

 Campania
 Falanghina 
 Diepgele wijn, intense 

aroma’s van fruit en 
bloemen. Droog, met een 
volle en zachte smaak. 

 Lamspastei, vis,  
gehaktschotels

 Geen sulfiet toegevoegd

Carnaval de Couronneau
Blanc   2  € 8,95 

 Bordeaux
 Sauvignon Blanc,  
Sauvignon Gris

 Stuivend aroma van citrus, 
tropisch fruit, buxus, 
structuur en mineraliteit.

 Asperges met beenham, 
vis, wit vlees

 

rood
Langhe Nebbiolo Rood    
8    € 13,98 

 Piemonte 
 Nebbiolo
 Elegante neus van rozen, 

aardbei en rijpe kersen. 
Zachte taninnes, mooie 
structuur. Stevig en elegant.

 Wild, klassieke Runder 
Rollade, Entrecote 

Aglianico del  
Sannio  7  € 12,95 

 Campania DOP
 Aglianico
 Diep robijnrode wijn met 

intense, kruidige geur. 
Droog en zacht van smaak

 Lamsvlees, côte de boeuf, 
lenderollade

 Geen sulfiet toegevoegd

Dolcetto d’alba le liste  
7   € 11,50 

 Piemonte
 Dolchetto
 Neus van zwart fruit, iets 

aards, krachtig, bittertje, 
diepgang, mooie tanninen. 
Serieus.

 Wild, lamsvlees, stamppot, 
overjarige kaas 

  

Mureda Tempranillo 
Tinto  7  € 4,99 

 VdT Castilla
 Tempranillo 
 Intens, paars jong fruit in 

de neus, rond en soepel met 
veel braam, mooie, rijpe 
tannine die de wijn een 
prettige stevigheid geeft.

 Quiche, paté, droge worst, 
brunch

 

Mureda, 
Drágora Syrah  7  € 4,99 

 La Mancha, VdT Castilla
 Syrah
 Opvallend goede wijn, open 

en fruitig, intens met een 
pepertje, heel sappig en 
goed gestructureerd tamelijk 
lange, fruitige afdronk.

 Biefstuk en entrecote, 
lamskotelet

 

Lupi Reali  4  € 6,49 

 Valle Reale Abruzzo
 Trebbiano d’Abruzzo
 Volle, frisse wijn die 

culinair breed inzetbaar is. 
 Kip, kalfsvlees, vitello 
tonnato

Mureda, 
Drágora Rosado  4  € 3,99 

 La Mancha, VdT Castilla
 Cabernet Sauvignon
 Frisse en roodfruitige  

rosé met de geur van 
aardbei en kers. Een  
beetje kruidigheid  
zorgt voor extra pit.

 Op het terras, feestelijke 
gezelschappen

rosé
La Oveja Negra 
Rosado  4  € 6,49 

 Castilla-La Mancha 
 Garnacha 
 Zuivere smaak met sappig 

rood fruit en frisse zuren. 
In de neus aardbeien en 
frambozen.

 Terras, barbecue, gourmet
 Biologisch-dynamisch
   

Auzolan Rosado  4  € 5,99
 

 DO Navarra 
 Garnacha 
 Zoetig in de neus. In de 

smaak grapefruit en rode 
bessen. Mooie lange 
afdronk.

 Tapas en lichte snacks, 
beenham, Parmaham, 
salami, porchetta

    

Sonnenmulde  1  € 8,50

 Grüner Veltliner  
Heideboden

 Grüner Veltliner 
 Intens fruitaroma,  

vooral appel en perzik. 
Krachtig mineraal met  
een mooi bittertje.

 Remeker pril, asperges met 
beenham, vis, porchetta

Engelhard Riesling 
Trocken  1  € 7,99

 Rheinhessen, QbA
 Riesling
 Mooie ingetogen wijn, in 

de neus tropisch fruit, 
appel. Mooi zuiver in de 
mond met zachte zuren. 
Lange afdronk.

 Bonte Bentheimer, 
varkensribstuk, vis

Engelhard Rivaner 
Trocken  2  € 6,99

 Rheinhessen, QbA
 Müller-Thurgau
 Droge en frisse wijn, met 

grapefruit en tonen van 
groene appel. Fris, 
smaakvol en complex.

 Kip, Remeker kazen, 
ovengebraad

Carnaval de Couronneau 
Rouge  7  € 8,95 

 Bordeaux Supérieur AOC
 Merlot (biodynamisch)
 Intense smaak met zwart 

fruit en laurierdrop. Goede 
zuurgraad en balans, met 
een mooie lange afdronk

 Kalfsvlees, lamsvlees, groot 
vlees van de barbecue, 
Remeker Ryp, wild.

 Biologisch-dynamisch
 

Auzolan, 
Llavero Crianza  8   € 8,95

 Navarra 
 Cabernet Sauvignon 
 Mooie complexe wijn. Met 

rijke en rijpe neus, subtiel 
hout en rood fruit. In de 
smaak zwart fruit. 

 Mooie biefstuk, lamsbout, 
côte de boeuf 

Viña Cuesta  
Colorá  6   € 6,99 

 Castilla La Mancha 
 Tempranillo 
 Gulle wijn, met intens rood 

fruit, vooral framboos, 
hartig. Open afdronk.

 Ovenkip, Picassorolletjes 
 Geen sulfiet toegevoegd
  

Topo Verde 
Tinto 6  € 4,99 

 Alicante,  
La Bodega de Pinoso

 Monastrell
 Geurend naar bos en 

bosfruit, sappig en rond, 
rijpe tannine, krachtig fruit, 
pittige afdronk

 Meatless loaf, tomatensoep, 
steak bavette

 

El Molinero Viejo 
Tinto  6  € 4,39 

 DO La Mancha,  
Parra Jimenez

 Tempranillo, Syrah 
 Neus van vlierbessen en 

cassis, zacht en soepel 
drinkbaar.

 Pasta, steak bavette, 
lentebloemen

 

La Oveja Negra  
Tinto    5   € 6,49 

 Castilla-La Mancha 
 Tempranillo, Syrah
 Robijnrode wijn met een 

neus van kersen en 
kruidigheid. In de smaak 
heerlijk, jong fruit en 
frisheid, met een bite 
dankzij rijpe tannine.

 lasagne, tomatensoep
 Biologisch-dynamisch
  

Lupi Reali   5   € 6,49

 Valle Reale Abruzzo
 Montepulciano d’Abruzzo
 Vol piepjong bessenfruit 

met een krachtige frisheid. 
 Culinair breed inzetbaar

 
 
 

Auzolan Tinto 
Joven  6  € 5,99 

 DO Navarra
 Garnacha, Tempranillo, 
Cabernet Sauvignon

 Kruidig en bessig in de 
neus, soepel met pruimen 
en kersen, ongecompliceerd 
drinkgenot.

 Kipfilet, fricandeau, 
schnitzel 

Mureda, Drágora 
Tinto  6  € 3,99 

 La Mancha, VdT Castilla
 Tempranillo, Cabernet 
Sauvignon

 Zondoorstoofd, iets 
kruidig, geur van bosbessen 
en kersen. Fris in smaak, 
aangename afdronk.

 Barbecue, lasagne,  
feestelijke gezelschappen

La Oveja Negra  
Bianco  2  € 6,49

 Castilla-La Mancha
 Verdejo, Moscatel 
 Volle én frisse smaak met 

tropisch fruit en droge, 
minerale afdronk. Aroma’s 
van abrikoos, perzik, 
bloesem en lychee. 

  Gedroogde worst, 
Parmaham 

 Biologisch-dynamisch
  

Lupi Reali  2  € 6,49

 Valle Reale Abruzzo
 Trebbiano d’Abruzzo 
 Fijne, frisse wijn met 

aroma’s van amandel-
bloesem en citrus.  
Culinair breed inzetbaar. 

 Kip, varkensvlees, worst 

 
Auzolan Bianco  3   € 5,99 

 Navarra
 Chardonnay 
 Rijpe peren en perzik, 

zacht en verleidelijk, lekker 
fris, sappig, goed gevuld, 
tikkeltje ziltig en mineralig, 
ongecompliceerde afdronk. 

 Bospaddenstoelensoep, 
Remeker ryp

  

Mureda, 
Chardonnay  1  € 4,99 

 VdT Castilla
 Chardonnay 
 Lekkere ongecompliceerde 

wijn, met appel en bloesem 
in de neus. Fris in de 
mond, met expressie van 
peer en citrus op de tong. 

 Cordon brie, salades,  
bij de borrel

  

El Molinero Viejo 
Verdejo  1  € 4,39 

 La Mancha,  
Parra Jimenez

 Verdejo 
 Lekker geurende wijn  

met banaan en witte perzik. 
In de smaak fris, een beetje 
mineraal en citrus.

 Salade met gerookte kip, 
en op het terras

 

Mureda, 
Drágora Bianco  1  € 3,99 

 Castilla-La Mancha,  
VdT Castilla

 Sauvignon Blanc,  
Chardonnay

 Zuivere lichtfruitige geur 
met iets citrus en peer. 
Mondgevoel licht mooi 
bittertje, prima in balans.

 Barbecue, gourmet, 
feestelijke gezelschappen

 Druif    Omfietswijn

 Smaakomschrijving    De Grote Hamersma 

 Lekker bij  

1  Fris & Fruitig wit 2   Vol & Aromatisch wit 

3  Krachtig & Complex wit 4   Rosé  

5  Vrolijk & Fruitig rood 6   Rond & Soepel rood 

7  Vol & Stevig rood 8   Krachtig & Complex rood

Legenda


