
 

Wijnkaart Bistro St.Sjaak 
 
Mousserende wijnen 
 
CAVA BRUT NATURE 
Macabeo, Xarel-lo, Parellada – Penedès, Spanje           Glas € 4,80 
Strak droge, zuivere wijn met een elegante mousse. Een bouquet van   Fles € 28,80 
amandel, witte perzik, grapefruit en een aangenaam bittertje in de afdronk.   
 
DE SOUSA CHAMPAGNE 
Chardonnay – Champagne, Frankrijk       Fles  € 65,50 
Top Champagne. Zeldzaam door zijn kleine productie, maar wel te vinden in de   
Franse sterrenzaken. Fijne mousse, geuren van rijpe vruchten en nuances van bloemen.   
 

Witte frisse wijnen 
 
PIQUERAS 
Sauvignon blanc, Verdejo – Almansa, Spanje       Glas € 4,70 
Lichte, strogele kleur, frisse tonen van citrus en groen fruit met een lichte toets  Fles € 23,50 
van asperges. De verdejo haalt het zuurtje wat naar beneden. 
 
WEINGUT FIEDLER 
Grüner Veltliner – Burgenland, Oostenrijk       Fles  €  31,50 
De Oostenrijkse Trots. Frisse, kruidige witte wijn uit zuidoosten van Oostenrijk.   
Breed inzetbaar met veel spanning          
 
MAIOR DE MENDOZA ‘El Oasis’ 
Albariño – Rias Baixas, Spanje             Fles € 29,50 
Frisse zeer aansprekende Albariño. De wijngaarden staan op de kliffen bij de noordwest kust van Spanje.  
De wijngaarden staan continue in contact met de zilte zeewind. Dit zorgt voor veel sap en fijne boeiende aroma’s. 
Zeer interessant met schaal en schelpdieren.     
    
THE GRAPE WHISPERER 
Sauvignon Blanc – Marlborough, Nieuw-Zeeland     Fles € 35,50 
Typische Nieuw-Zeelandse Sauvignon; zeer fruitig in neus en mond. Tonen van citrus    
en lychee. Deze wijn is 100% biologisch geproduceerd en verbouwd.   
 
VALDECUEVAS 
Verdejo 100% - Rueda - Spanje         Fles  €  32,00 
Stuivende, geconcentreerde Verdejo van oude wijnstokken, door de leeftijd van de wijnstokken heb je een zeer 
hoge concentratie van het sap. Heel plezierig in geur en smaak met veel lengte.  
 
KAIKEN TERROIR SERIES  
Torrontès – Salta, Argentinië        Fles € 37,50 
In de geur een bouquet van bloemen met een kruidige toets. Rijp exotisch fruit, 
met frisse appelzuren voor de balans. Aromatische wijn die zal verbazen in zowel geur als smaak. 
 
 
 



COLLEFRISIO ZERO 
Trebbiano – d’Abruzzo, Italië        Fles € 30,50 
Met 100% trebbiano druiven is de Collefrisio een typische Italiaanse wijn. 
Ingetogen geur, gecombineerd met een frisse, sappige smaak. Tevens biologisch.   
 
POUILLY FUMÉ ‘PETIT FUMÉ’  
Sauvignon Blanc – Loire, Frankrijk       Fles € 45,50 
Frisse, pittige Pouilly Fumé met een krachtig, frisfruitige aroma en een sappige, 
lang aanhoudende smaak. 
 
CHABLIS PIERRE ANDRÉ  
Chardonnay – Bourgogne, Frankrijk       Fles € 59,50 
Spannende Chablis met veel frisheid en spanning van de kalkbodem. Rijk en veel lengte .  
 

Kruidige witte wijnen 
 
MADREGALE BIANCO 
Trebbiano, Chardonnay – d’Abruzzo, Italië      Glas € 4,50 
Sappig fris fruitig in de neus, evenwichtig en aromatisch van smaak.   Fles € 22,50 
Een lekkere frisdroge wijn met vele toepassingen. 
        
LA COUR DES DAMES 
Viognier – Pays d’Oc, Frankrijk        Fles € 26,50 
Een fraaie, zacht droge witte wijn met een rijpe perzik, fruitige en florale nuances in geur en smaak.  
 
HAUTS DE MARGON 
Viognier, Sauvignon blanc – Languedoc, Frankrijk     Fles € 33,50 
Zachte, frisse witte wijn. Geur van appel, honing en perzik. Mooie combinatie  
van de frisheid van de sauvignon en het volle, kruidige van de viognier.  
 
AZIENDA CLIVUS  
Pinot Grigio – Garda, Italië         Fles € 29,50 
Kruidige zachte wijn van wijngaarden aan de rand van het Garda meer.   
De wijn geeft een goede vulling met een kruidig karakter, de finale is spannend en lang.  
 
DOMAINE LOEW 
Muscat, Riesling, Pinot gris – Elzas, Frankrijk      Fles € 41,50 
Aromatische wijn met een verfijnd floraal aroma met muskaat.  
De smaak is zacht, vol en aanhoudend. De afdronk is geurig met een subtiel zoetje.  
 
CHATEAU DE NAGES COSTIÈRES DE NIMES NOSTRE PAÏS 
Grenache Blanc, Rousanne, Viognier, Clairette, Bourboulenc – Rhône, Frankrijk  
Complexe, droge witte wijn met een verfijnd aroma van rijpe appel,   Fles     €     34,50 
lichte toast en florale tonen. Deze wijn heeft hetzelfde smaakprofiel als de zeldzame  
witte Chateauneuf-du-pape. Mooie blend van druiven afkomstig van oude wijnstokken.  
            
 

 
 
 



Volle witte wijnen 
 

SANCTUS            Glas     €  4,50 

Chardonnay – Pays d’Oc, Frankrijk       Fles € 23,50 

Een fraai bouquet met tonen van honing, bloemen, citrus en appels     

dat zich voortzet in een toegankelijke smaak.  

CHALMET 
Chardonnay Réserve – Languedoc, Frankrijk      Fles     €  32,50 
Rijke wijn met 12 maanden houtlagering. Dit zorgt voor een fijne romigheid.  
De wijn is boterzacht met veel kracht en lengte.  
           
CASTELO DE MEDINA 
Verdejo – Rueda, Spanje        Fles € 33,50 
Intens geurend naar nieuw eikenhout, met tonen van rijp, wit,  
exotisch fruit. Volle, droge smaak met lang aanhoudende afdronk.  
 
DOMAINE DE L’ARJOLLE 
Sauvignon, Viognier, Muscat – Pouzolles, Frankrijk     Fles € 36,50 
Een frisse, goudkleurige wijn met een complex doch elegant bouquet.  
De combinatie van fruit en bloemen valt mooi samen met de rokerige afdronk.  
De volle houdtonen en een licht zuurtje maken deze wijn perfect in balans.   
 
DOMAINE MICHEL CAILLOT  
Chardonnay – Meursault, Frankrijk       Fles € 68,50 
Verfijnde, krachtige Meursault met veel finesse in de geur en een volle, 
evenwichtige, sappige smaak. De subtiele houtrijping en complexe,  
fruitige aroma’s harmoniëren uitstekend in deze top Bourgogne.  

 

Rosé wijnen 

FONTANET ‘LES TERRASSES’ 
Syrah, Grenache – Pays d’Oc, Frankrijk       Glas € 4,20 
Fraaie roze getinte wijn met fris en vers rood fruit in de geur en een    Fles € 21,00 
volle, aromatische smaak met lengte en structuur.  
 
CÔTES DE PROVENCE ‘M’ DE MARTELLE       Glas € 5,50 
Grenache, Syrah, Cinsault – Provence, Frankrijk       Fles € 29,50 
Lichtgekleurde zeer verrassende Rosé uit de Provence.  
De smaak is zacht en rond met een fijne frisse afdronk, dorstlessend!  
 
CASTELO 
Grenache – Castilla y Léon, Spanje       Fles € 28,50 
Licht zalmroze van kleur, fijn fruitig van geur met nuances van rijpe vruchten 
en kruiden. De smaak is fris-droog, sappig en elegant. De afdronk geurig en aanhoudend. 
 
DOMAINE SAINT FERRÉOL 
Grenache, Syrah, Cinsault – Provence, Frankrijk      Fles € 34,50 
Kenmerkende rosé de Provence met een zalmroze tint en een fijn aroma van 
klein fruit en lichte kruiden. De volle, frisdroge smaken blijven lang en evenwichtig nahangen 

 



Elegante rode wijnen 
 
CLOS DE BOUSQUET 

Syrah, Grenache, Cinsault – Vin de Pays, Frankrijk      Glas  €   4,50 
Soepel en rond met het zwoele van rijpe bosvruchten en gedroogde pruim,  Fles      € 22,50 
het frisse van de rode bes en een vleugje mediterrane kruiden.  

   
DOMAINE ROBERT SIRUGUE 
Pinot noir, Vielles vignes – Bourgogne, Frankrijk      Fles € 44,50 
Mooi rode Bourgogne uit een fruitig en elegant oogstjaar.  
Sappige smaakstructuur en lichte tannine in de finale.  
 

Kruidige, intense rode wijnen 

PANUL 
Cabernet Sauvignon – Colchagua Valley, Chili      Glas € 4,50 
Helderrode, volle wijn met fruitige lichte karameltonen. De soepele,   Fles  € 22,50 
ronde smaak heeft een doordrinkbare structuur. Lichte tannine en fruitige afdronk.   
 
QUATTROM DI ROSSI 
Ripassato – Veneto - Italië         Fles     €   31,50 
Door de indroging van de druiven en de houtlagering heb je tonen van Amarone en een goede houtlagering.  
De kracht zorgt voor veel plezier en lengte.  
 
CANTINE DUE PALME 
Negroamaro, Malvasia nera – Prodotta, Italië      Fles € 26,50 
Fris kruidige wijn met veel smaakintensiteit en aroma. Markante kruidigheid in de neus, 
zwoele smaak met veel lengte en zachtheid.  
 
WALVISCH 
Zinfandel, Shiraz, Mourvèdre, Barbera – Stellenbosch, Zuid Afrika   Fles € 29,50 
Volrode, fruitige wijn met een stuivend aroma van bessen en jam-achtig rood fruit, 
heel licht eiken. Door de blend past de wijn zich makkelijk aan bij diverse gerechten.  
 
CAP SAINT-MARTIN 
Merlot, Cabernet sauvignon – Bordeaux, Frankrijk     Fles € 33,50 
Volle, rode wijn met een verfijnd aroma van eikenhout en gerijpte tonen.  
De smaak is vol, krachtig en evenwichtig.  
 
VALPOLICELLA RIPASSO 
Corvina Veronese, Rondinella – Verona, Italië      Fles € 43,50 
Het verfijnde aroma bevat nuances van rijp, gekonfijt fruit met een beetje eikenhout. 
De smaak is elegant, vol en aromatisch met milde tannine.  
 

 

 

 



Krachtige rode wijnen 

 
KAIKEN 
Malbec – Mendoza, Argentinië         Glas  € 5,50 
Diep donkerrode wijn met een kruidige, pittige geur. Vlezig maar fruitig in zijn  Fles   € 27,00 
smaak met een vleugje zwarte pruim. Mooie structuur met een lange, complexe afdronk. 
 
NELLO ‘RISERVA’ 
Primitivo – Brindisi, Puglia, Italië         Fles  €   26,50  
De zeer rijp geoogste druiven krijgen na de vergisting 12 maanden rijping op eikenhouten vaten. 
Krachtig en rijk met veel lengte, zeer breed inzetbaar. 
 
QUINTA DA BOAVISTA 
Tarambola – Lisboa, Portugal        Fles  €  32,50 
Krachtige, rijke wijn uit het zuiden van Portugal met een diepe kleur en veel spanning.  
Rijk, dik en een lange afdronk. Zeer lekker bij stevige vleesgerechten en rijke sauzen 
 
WEINGUT FIEDLER 
Blaufränkisch – Burgenland, Oostenrijk        Fles  €  31,50 
Volle, droge rode wijn die barst van het fruit. Kruidige ondertoon en goed te combineren met stevige 
vis met rode wijnsauzen of langzaam gegaarde stoofgerechten 
        
BABYLON’S PEAK  
Pinotage – Swartland, Zuid-Afrika        Fles  € 41,50 
Volle, droge rode wijn die barst van het fruit. Heerlijke geur van pruimen, kersen en framboos  
aangevuld met een lichte kruidigheid. Gulle fruitsmaak met een fris zuurtje. Zachte tanninestructuur. 
 
VIVANCO RIOJA CRIANZA 
Tempranillo – Rioja, Spanje        Fles € 41,50 
Volrood van kleur, heerlijk van geur met rijp rood fruit, kruiden en romig eikenhout.  
De smaak zet soepel in en ontwikkelt in een fraaie, volle smaakstructuur met veel aromatische lengte. 
 

 
Bent u BOB? 
Wij serveren ook halve glazen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Dessertwijnen 

 
LA CAUDRINA MOSCATI D’ASTI 
Muscat – Piemonte, Italië         Glas  € 5,50 
Snoepje van een goudgele verwenwijn.  
Licht mousserend, verleidelijk door veel exotisch fruit, met een mooi bouquet van sinaasappelbloesem en witte 
perzik.  
 
‘AUSLESE’ DIE GOLDEN EULE 
Siegerrebe – Rheinhessen, Duitsland        Glas  € 5,50 
Zeer verrassende fris-zoete wijn gemaakt van de aromatische Siegerrebe.  
Veel spanning en plezier in de smaak van rijp aromatisch fruit.  
 
LINDENHOF RED MUSCADEL 
Muscat – Zuid-Afrika         Glas € 5,50 
Stroperige wijn met een aroma van rozijnen.  
De smaak is uitgesproken zoet en galmt lang na in de mond.  
 
ALVEAR PEDRO XIMENEZ 
Pedro Ximenez – Andalusië, Spanje       Glas  €          7,50 
Natuurlijke zoete wijn met een donkere mahoniekleur. Het aroma bevat nuances van 
pruimen en chocolade. Vol zoet, zeer intens geconcentreerd, lang aanhoudende afdronk.   
 

Port 
 
DOW’S RUBY PORT 
Blend – Portugal         Glas € 5,50 
Diep en levendig robijnrood. Vol in de geur en aroma’s van rood fruit.  
In de smaak fris en jeugdig met frambozen en kersen. Lange afdronk. 
 
TAYLOR’S LATE BOTTLED VINTAGE 2010 
Blend – Portugal         Glas € 6,90 
Intens donkere kleur met geuren van donker fruit en licht chocolade.  
De smaak is krachtig, complex en met een evenwichtig zoet-tannine gehalte. Lange, aromatische afdronk. 
 
TAYLOR’S 10 JAAR OUDE TAWNY 
Blend – Portugal          Glas € 10,50 
Een port voor fijnproevers met een oxidatief karakter.  
Steenrood, complexe neus met onder andere gedroogd fruit, ceder en kruiden. Zachte aanzet, bescheiden restzoet 
en fijne tannine.  
 
  
 
 
 
 


