
OPEN WITTE WIJNEN         per glas 

Languedoc, Frankrijk        6  
Chardonnay  
Expressif 
Verfijnde Franse Chardonnay met de geur van rijp geel fruit, amandel en milde eikenhoutnuances.           

 

Rueda Spanje         7  
Verdejo 
Orden Tercera 
Vrij milde aanzet, niet gemeen strak zoals we regelmatig zien bij deze druif. Wel die kenmerkende 
zuurgraad en uitgesproken smaakexplosiviteit.  

 

Burgenland, Oostenrijk        7,5  
Grüner Veltliner 
Weingut Ziniel 
Fijne koolzuur-presentatie in een royale en smaakrijke wijn, hij presenteert zich met zachte zuren en 
aroma’s van citrusvruchten.  

----------------------------------------------------------------------------------- 
OPEN ROSÉ WIJN 

Languedoc, Frankrijk        6  
Grenache, Cinsault en Merlot 
Dune Gris de Gris 
In de neus komen tonen van witte perzik en mandarijn. De smaak is verfijnd, zacht, elegant en verfrissend. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
OPEN RODE WIJNEN 

Languedoc, Frankrijk        6 
Merlot, Cabernet, Syrah, Grenache 
Expressif 
Het rode fruit is goed aanwezig, heel goed geïntegreerd met de tonen van kaneel en kardemom. 
Verleidelijke en meer dan toegankelijke palet met fijne tannines. 

 

Calatayud, Spanje         7 
Garnacha (Grenache) 
Bodega Langa 
tonen met volop zwart fruit en een beschaafde, mineralige kruidigheid. Het hout blijft op de achtergrond. 
Volle smaak, laag zuurgehalte, stevige tannines.   

 

Veneto, Italië          7,5 
Corvina, Corvinone en Cabernet Sauvignon 
Neropasso 
Een indrukwekkende geur- en smaaksensatie! In de Neropasso Rosso proef en ruik je sappige pruimen en 
kersen gecombineerd met subtiel gedoseerde tonen van vanille. Mooie zachte tannines aan het eind 

 
 
 



MOUSSEREND      glas   per fles 

 
Cava Brut, Spanje      6   29 
Parellada, Macabeo en Xarel-Lo  
Pont de Ferro 
Helder strogeel van kleur, een fijn parelende mousse. In de geur ontdekken we zachte aroma's van 
bloemen, rijp fruit en Citrus. In de mond is de smaak extreem levendig met een plezierige elegantie en 
balans. In de nasmaak komen we terug met vers wit fruit en Citrus.  

 
Vonkelwijn rosé, Zuid-Afrika       42 
Pinot Noir en Chardonnay 
Graham Beck 
Aroma’s van verse frambozen en cranberry. De smaak is fris en elegant met witte perzik en 
aardbeiensorbet, verfijnde zuren en een lange, sappige afdronk. 
 
Champagne Brut, Frankrijk       85 
Pinot Noir en Chardonnay 
Taittinger 
Een elegante, subtiele wijn. In de smaak vindt men aroma's van fruit en tonen van perzik. De smaak is 
levendig en fris, waarin de aroma's en geuren van vers fruit en honing goed tot ontwikkeling komen. Al 
met al is de Taittinger Brut Réserve een soepele, harmonieuze en ragfijne champagne. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ROSÉ 
 
Languedoc, Frankrijk        29 
Grenache, Cinsault en Merlot 
Dune Gris de Gris 
In de neus komen tonen van witte perzik en mandarijn. De smaak is verfijnd, zacht, elegant en verfrissend 

 
Provence, Frankrijk        43 
Grenache, Syrah en Mourvèdre  
Domaine la Croix – Cru Classé 
In de neus komen aroma’s van aardbei en kers. In eerste instantie is de wijn in de mond bescheiden, 
totdat de wijn tijd en zuurstof krijgt. Dan is er plots sprake van een smaakexplosie. Prachtige balans. 
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WITTE WIJNEN         per fles 

 
Oostenrijk 
Burgenland          38 
Grüner Veltliner 
Weingut Ziniel 
Fijne koolzuur-presentatie in een royale en smaakrijke wijn, hij presenteert zich met zachte zuren en 
aroma’s van citrusvruchten. Hij gaat heerlijk samen met onze Charcuterie 

 

Frankrijk 
Languedoc          29 
Chardonnay  
Expressif 
Verfijnde Franse Chardonnay met de geur van rijp geel fruit, amandel en milde eikenhoutnuances. De 
volle, ronde smaak kunt u goed met vis, kip of kalfsvlees combineren 

 
Ardèche          33 
Viognier 
L’Abbé Dubois 
Compleet mond vullende aanzet, maar zwaar of log is het niet . Voor de druif zo herkenbare geringe 
zuurgraad en daardoor wordt het royale karakter nog eens bevestigd. Fractie bitters, grapefruit , in de 
finale 
 
Sancerre          45 
Sauvignon Blanc         
Domaine Roblin 
deze wijn heeft body en rondheid, wat heel mooi past bij de frisheid van de Sauvignon Blanc druif. 
Overigens wordt de wijn slechts heel licht gefilterd voor botteling. Het resulteert in een loepzuivere wijn, 
met mooie tonen van mineraliteit, fris wit fruit en Citrus. De wijn blijft lang hangen in de mond.  

 
Chablis          55 
Chardonnay 
Garnier & Fils 
Ga met de neus in het glas en je weet direct waar we ons bevinden: Chablis! Deze kenmerkende 
combinatie van zuiverheid en mineraliteit is echt uniek. De Chablis heeft gul rijp wit fruit, vol van smaak, 
verfijnde zuren en een neus met kruiden en witte bloemen. 

 
Châteauneuf-du-Pape        75 
Clairette, Grenache, Roussane 
Famille Perrin 
In de neus aroma’s van citrusfruit, wilde bloemen, honing en anijs. In het smaakpalet tonen van citroen, 
mandarijn, brioche en vanille, die worden gevolgd door een levendige afdronk met mooie zuren. 
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Italië           per fles 
Friuli           36 
Pinot Grigio 
Bidoli 
Heerlijke aroma's van citrusvruchten, perzik, abrikoos en meloen. Maar ook bloemige tonen die de wijn 
een aangenaam fris gevoel geven. Een droge wijn met een volle structuur. Een droge wijn met een volle 
structuur. Overtuigend ook door zijn krachtige, levendige en minerale indruk. Aangename zuren met een 
elegante afdronk 
 
Spanje 
Rueda           30 
Verdejo 
Orden Tercera 
Vrij milde aanzet, niet gemeen strak zoals we regelmatig zien bij deze druif. Wel die kenmerkende 
zuurgraad en uitgesproken smaakexplosiviteit.  
 

 
Verenigde Staten 
Californië          42 
Chardonnay 
Wente Vineyards 
Een houtgelagerde Chardonnay. Volop zuiveltonen (boter, room), het merg van een net geopende 
vanillepeul. Ook iets floraals en optimaal rijp geel fruit. Niet zwaar, wel compleet mond vullend en 
gezegend met een behoorlijke complexiteit. Spannende bitters in de schier eindeloze finale. 

 
Zuid-Afrika 
Elgin           49 
Chardonnay 
Lothian Vineyards 
In de neus komt het hout direct naar voor, maar ook wit en geel fruit, boter en geroosterd brood. Bij 
het walsen vermindert de invloed van het hout sterk en in de mond verrast de wijn dan ook met zeer 
mooi citrusfruit, heldere frisse zuren en rijp steenfruit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RODE WIJNEN         per fles 

 
Frankrijk 
Languedoc          29 
Merlot, Cabernet, Syrah, Grenache 
Expressif 
Het rode fruit is goed aanwezig (kersen, aalbessen), heel goed geïntegreerd met de tonen van kaneel 
en kardemom. Verleidelijke en meer dan toegankelijke palet met fijne tannine. 

 

Châteauneuf-du-Pape        75  
Grenache, Syrah en Mourvèdre 
Famille Perrin 
Een elegante intense robijnrode kleur in het glas. Het palet verrast met intense aroma's van rood 
fruit zoals aardbei, kers en pruim, hints van chocolade. In de mond geeft de zijdeachtige textuur 
dezelfde aroma's af met een perfecte balans tussen kracht en zuurgraad. 
 

Margaux          136  
Merlot en Cabernet-Sauvignon 
Château Giscours 2017, Grand Cru Classé 
Het is een volle wijn met mooie tonen van espresso, rood fruit, zoethout, leder en heeft een zeer 
verfijnde geur van bloemen en fruit met een niet overheersende doch mooi aanwezig eiken tonen 
 

Italië 
Veneto           33 
Corvina, Corvinone en Cabernet Sauvignon 
Neropasso 
Een indrukwekkende geur- en smaaksensatie! In de Neropasso proef en ruik je sappige pruimen en 
kersen gecombineerd met subtiel gedoseerde tonen van vanille. Mooie zachte tannine aan het eind 
 

Amarone della Valpolicella       55 
Corvina, Rondinella en Molinara 
Ilatium 
een al wat gerijpte neus, gemarkeerd door het hout, maar er blijft voldoende ruimte voor gedroogde 
vruchten. Denk aan dadels, vijgen, pruimen. Maar ook mokkabonen, pure chocolade en espresso. 

 
Brunello di Montalcino        69 
Sangiovese 
Caparzo 
Deze robijnrode kleur wijn heeft een uitgesproken geur met bessen in de eerste neus, daarna begin 
je gelijk de houtaroma’s op te merken die zeer gebalanceerd en aangenaam zijn. Een volle ronde wijn 
met de smaak van bessen die terugkomen en elegante tannine. Combineert goed met geroosterd en 
gegrild vlees 

https://www.grandcruwijnen.nl/2017-famille-perrin-chateauneuf-du-pape-les-sinards-blanc


Spanje          per fles 
Calatayud          30 
Garnacha (Grenache) 
Bodega Langa 
Mediterrane tonen met volop zwart fruit en een beschaafde, mineralige kruidigheid. Het hout blijft 
discreet op de achtergrond. Volle smaak, laag zuurgehalte, stevige tannine.  
Goed te combineren met: Ribeye en lamsvlees. 
 

Rioja Reserva          42 
Tempranillo 
Casa Primicia 
Onmiskenbaar ‘Spaans met houtrijping’. Kokos, boenwas, cacao, pijptabak en gedroogde 
zuidvruchten. Tedere en zachte aanzet waarin we de romigheid van witte chocolade herkennen. 
Eenmaal in de mond manifesteren de tannine zich wat meer. Vurige kracht, maar fraai in toom 
gehouden door de juiste verhouding fruit/zuren/tannine.   
 

Argentinië 
Patagonië           38 
Malbec 
Saurus 
Expressieve neus volop rood en zwart fruit in verse-, maar ook in confiturevorm. Verrukkelijk en 
spontaan vloeiend met een fors smaakoppervlak. Heerlijke concentratie zonder dat het ook maar 
een moment als te krachtig zal worden ervaren. 

 
 

Zuid-Afrika 
Elgin            47 
Pinot Noir 
Lothian Vineyards 
In de neus mooi verleidelijk rood fruit van de Pinot Noir met een subtiele rokerige toets kruidigheid. 
Verleidelijk vruchtenaroma’s van aardbei, bramen en kersen. In de mond zeer smaakvol en een 
mooie frisheid. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESSERT        per glas 
Muscat de Rivesaltes, Frankrijk   6     
Muscat 
Domaine Bousquet 

De wijn is zacht zoet met typische muskaataroma’s daarnaast heeft hij aroma’s van abrikoos, perzik en 
grapefruit.  

 
PORT 
Old World Tawny Port, Portugal           4,25    
Kopke 
Geur en smaak zijn zeer verfijnd met zachte houttonen en tonen van onder meer gedroogd fruit en vijgen.  
Deze tawny is goed te combineren bij een zoet dessert. 

 
SHERRY PX       5,50 
Pedro Ximenez 
Barbadillo  
Mooie donkerbruine sherry met de geur van amandelen en rozijnen. Vol zoete bijna stroperige smaak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peter Meijrink – vinoloog 
leverancier van de beste 

wijnen bij Welling 
 

In 1999 behaalt Peter Meijrink het diploma ‘Vinoloog van de Wijnacademie. Na 

diverse functies bij verschillende wijnimporteurs besluit Peter zijn eigen 

wijnhandel te beginnen. 

In 2011 vestigt hij zich in het statige pand aan de Rozendaalselaan in Velp, 

direct naast het pand van zijn vroegere werkgever Wijnhandel Westerveld. 

Peter:  

“Door met respect voor de natuur en onze leefomgeving u de mooiste 

wijnen aan te kunnen bieden”  

Minder kilometers, evenveel wijn 

Duurzaam staat volgens Meijrink voor minder CO2-uitstoot, voor meer 

biodiversiteit in de wijngaard en lichtere verpakkingen van de wijn. ‘Iedere 

wijndrinker kan zijn ecologische voetafdruk direct kleiner maken door 

bewuster wijn te kopen. Wijn uit Europa bijvoorbeeld, die heeft veel minder 

transportkilometers gemaakt dan wijn uit Chili of Australië. Dat scheelt nogal 

wat CO2-uitstoot. En Europa heeft tegenwoordig zoveel te bieden dat de 

meeste wijnliefhebbers volledig aan hun trekken kunnen komen.’ 

Duurzaam 

Meijrink legt uit dat zijn samenwerking met Sauter Wijnen voor een belangrijk 

deel is gebaseerd op hun duurzame assortiment. Sauter kijkt niet alleen of een 

wijn biologisch is, maar vooral hoe de wijnboer omgaat met de wijngaard en 

met wijn maken. Dat gaat over onkruid- en schimmelbestrijding, over 

bemesting, watergebruik, het gewicht van de flessen, noem maar op. Werkt hij 

duurzaam? Dan is alleen de kwaliteit van de wijn nog belangrijk. Want het 

moet uiteraard wel smaken. 


