De Roode leeuw
Brasserie

Restaurant

Lounge

Wijnkaart

Pianobar

Schuimwijnen
Champagne

€

Tsarine Brut (huischampagne)

52.00

Moët et Chandon Brut Impérial

72.00

Veuve Clicquot Ponsardin Brut

85.00

Dom Pérignon

220.00

Moët et Chandon Rosé

90.00

Laurent - Perrier Rosé

105.00

Cava
Xenius Brut Reserva

25.00

Aperitiefwijnen
Blouberg

Zuid-Afrika,

Sauvignon Blanc / Riesling

21.50

Pieroth Blue

Duitsland,

Bacchus

22.90

Genoels-Elderen

België,

Chardonnay Blauw

(zeer fruitig)

34.50

Fruitig en aromatisch van smaak. Te drinken als aperitief, bij lichte gerechten.
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Witte Wijnen
Frankrijk

€

Bordeaux
Graves

Château Tour Léognan, Sauvignon/ Sémillon

45.00

Een exclusiviteit. Rijke structuur met diepte. Voornamelijk gebrande geuren voorzien
van houttoetsen vanwege lagering op eik. Sterke afdronk. Goed bij gevogelte
en wit vlees, of warme visbereidingen.

Bordeaux AOC

La Grande Métairie (zoet), Sémillon/ Muscadelle

22.50

Zacht gele kleur met heldere schittering. In de neus vinden we accenten van honing
en witte bloemen, deze komen ook terug in de mond. De aanzet is verfijnd met
een zachte zoetheid in de afdronk.

Bourgogne
Chablis

L’Onciale, Chardonnay

30.00

Frisse, lichte, heldere wijn met een bleke goudgroene tint en de droogheid van vuursteen.
Gaat goed samen met gerechten van geitenkaas, en schaal/schelpdieren.

Loire
Pouilly-Fumé

Oscar Brillant, Sauvignon Blanc

32.50

Helder gele kleur met groene schittering. Fruitige neus van peren en bananen. De aanzet
is heel fris, rijk en bevestigd de eerder genoemde fruittonen. De finale is nerveus en intens

Sancerre

Oscar Brillant, Sauvignon Blanc

43.50

Complexe neus van rijp fruit zoals: kweepeer, perzik en abrikoos aangevuld door licht
florale toetsen. De mineraliteit die deze wijn vertoont is zo typisch aan de Sancerre,
hiermee is hij wereldberoemd geworden. Een wijn met grote elegantie en finesse.

Alsace
Pinot Blanc

Louis Sipp

22.50

Pinot Gris

Caves de Turckheim “Cuvée Réserve”

24.50

Goudgele kleur. In de neus vinden we toetsen van gele perzik. Het pallet is vol en rijk
met veel fruit en een vleugje zoetigheid. Gaat bij gevogelte, koude schotels en voorgerechten
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Witte wijnen
Italië

€

Veneto

C. Beretta Pinot Grigio “Luna”, Pinot Grigio

21.50

Lichtgele, bijna witte kleur. Een zeer harmonieuze neus die doet denken aan peer, abrikoos en witte
bloemen. De smaak biedt een goede frisse structuur en een goed uitgebalanceerde afdronk.
Schitterend als aperitief, maar deze wijn gaat ook goed samen bij voorgerechten, lichte visgerechten en
wit vlees.

Puglia

Surani “Pietrariccia”, Fiano

26.50

Strogele kleur met gouden schittering, uitnodigende neus van rijk, rijp fruit en elegante citrustoetsen.
Medium-bodied met een mooi evenwicht tussen fruit en frisheid. Te serveren bij pastagerechten, vis en
schaaldieren.

Spanje
Rueda

Marqués de Riscal, Sauvignon Blanc

24.50

Blouberg, Sauvignon Blanc / Riesling

21.50

Yellow Tail, Chardonnay

21.50

Genoels-Elderen, Chardonnay Blauw

34.50

Zuid-Afrika
Stellenbosch

Australië
Zuid-Oosten

België
Haspengauw

Fruitig en aromatisch van smaak. Te drinken als aperitief, bij lichte gerechten.

Duitsland
Reinpfalz

Kallstadter, Gewürtztraminer

22.50

Nahetal

Pieroth Blue, Bacchus (zeer fruitig)

22.90
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Rosé Wijnen
Frankrijk
Cahors

€
Château Famaey Rosé

21.50
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Rode Wijnen
Frankrijk

€

Bordeaux
1e Côtes de Blaye

Château du Grand-Barrail, Merlot/ Cab. Sauv.

25.00

Deze wijn wordt gekenmerkt door een diepe rode kleur en zachte tannines in de mond. Ideaal bij rood
vlees en wildgerechten.

Haut-Médoc

Les Granges E. de Rothschild, Merlot/ Cab. Sauv.

24.50

Een vlezige en ronde wijn met een fraaie tanninestructuur en aangename kruidige en peperige aroma’s
met hinten van cassis en framboos. Deze prachtige Haut-Médoc doet het uitstekend bij wild en gegrild
vlees.

Puisseguin -St-Émilion

Château Lanbersac, Merlot/Malbec

26.50

Een heldere, donkerrode wijn met een volle en kruidige smaak. De wijn wordt gekenmerkt door zachte
tannines en door zijn smaaknuances van zwarte bessen en kersen. Lange afdronk. Best te combineren
met wildgerechten, lamsvlees en rood vlees.

Côtes de Castillon

Château Goubau, Merlot/ Cab. Franc

28.00

Médoc

Château la tour de By, Merlot/Cab. Sauv.

32.50

Lalande de Pomerol

Château de la Commanderie, Merlot/ Cab. Sauv.

42.50

St-Émilion Grand Cru

Château Mangot, Merlot/Cab.Franc

47.50

Stevige maar zachte tannines, complexe neus met de geur van morellen en kruiden, met discrete tonen
van vanille, smaak van krokant rood fruit. Veelbelovende aanhef, vol in de mond met een lange afdronk.
Aangeraden bij wildgerechten en gevogelte.

Margaux

Moulin d’ Angludet, Cab.-Sauv/ Merlot

62.50

Vanaf dit jaartal werd de Ferme d’Angludet omgedoopt tot Moulin d’Angludet, en om deze extra in de
verf te zetten realiseert het domein een uitstekend resultaat met deze 2004. Dit is de tweede wijn van de
“Château d’Angludet”, een vlezige volle wijn, met veel fruit, complex en fluwelig. Aangeraden bij rood
en wit vlees.
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Rode Wijnen
Loire

€

Saumur-Champigny

Alliance Loire, Cabarnet Franc

24.50

Donkere robijnrode kleur. Genereus in de neus met een goede lengte in de mond, gesteund door vlezige
rijpe tannines. Gaat goed bij gegrilde gerechten en gevogelte.

Sancerre

Oscar Brillant, Pinot Noir

45.00

Lichte heldere rode kleur. Krachtige neus van klein rood fruit met een lichte gekruide toets. In de mond
zeer levendig met zachte rijpe tannines. Gaat goed bij gegrilde visgerechten, terrines, wit vlees en
gevogelte.

Beaujolais
Saint-Amour

Clos de la Brosse, Gamay

29.50

Deze levendige, fijne en evenwichtige wijn biedt een overdaad aan Gamay-vruchten
en toont een donkerrode kleur met aroma's die aan kersenbrandewijn en kruiden doet denken.

Côtes du Rhône
Vacqueyras

Le beaumirail, Grenache/ Syrah

30.00

Paarsrode kleur met in de neus veel braambes en cassis. Deze wijn wordt gekenmerkt door een vlezige
smaak, vol met zachte tannine en mooi versmolten fruit met fluwelige afdronk. Goed te combineren met
rood vlees of wit vlees.

Gigondas

1ière Cuvée Cave de Gigondas, Grenache/ Syrah

35.00

Donkerrode kleur. Een neus van zwart fruit en een kruidige toets. Na wat verluchting krijgen we tonen van
moerbes, cassis, kers, peper en cacao. Een prachtige structuur met ronde tannine en prachtig fruit werkt
het geheel schitterend af. Vooral goed bij zwaardere wildgerechten zoals fazant en hazerug.

Zuid-Westen
Cahors

Chât. Famaey “Tradition”, Malbec

21.50

Een donkerrode wijn, medium-bodied met veel fruittoetsen in de neus en in de mond. Ideaal bij salades,
pasta en allerlei vleesbereidingen.

Cahors

Chât. Famaey “Fût de chêne”, Malbec

25.00

Diepe, donkere kleur, typisch voor Cahors. Ronde aanzet die verder evolueert in een stevig palet, goed
in evenwicht met zachte, zoete tannines. Ideale begeleider bij rood vlees.
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Rode Wijnen
Italië

€

Piëmonte

Pelissero Langhe, Nebbiolo

45.00

Een rode violette kleur met schitterende tranen in het glas. Aroma’s met vooral krachtige accenten van
framboos en aardbeien. De structuur is heel typisch voor een jonge Nebbiolo. Gaat goed samen met
eend, gegrild gevogelte en gegrild wit vlees.

Piëmonte

Barbera d’ Alba “Suculé”, Lo Zoccolaio, Barbera

49.00

Een wijn met een uitbundige en rijpe neus. Brede, volromige smaak met een hint van kersen,
Chocolade en mokka.

Toscanië

Le Piazze Chianti, Sangiovese/Canaiolo nero

24.00

Levendige rubykleurige rode wijn welke bij veroudering granaatkleurig wordt. Intense rijke neus met
minerale hinten. Zacht in de mond, harmonieus, sappig afgerond met zijdezachte taninnes. Gaat goed
bij mediterane gerechten en pastabereidingen.

Toscanië

Brunello di Montalcino, Sangiovese

85.00

Deze parel uit Toscanië wordt gekenmerkt door zijn robijnrode kleur. Het boeket is uitgesproken en heel
karaktervol. De mond is warm, droog en enorm evenwichtig, in de afdronk vinden we een finale die heel
dominant en harmonieus is. Pure Klasse !!

Veneto

Valpolicella, Classico Superiore, Corvina, Rondinella, Moliara

45.00

Sappige rode wijn met aroma’s van zwarte bessen en kruiden. Weliswaar het kleine broertje van de
“Amarone”, maar zeker niet minderwaardig.

Spanje
Castilla-León

Montebaco Crianza, Tinto Fino

33.00

Kersrode kleur met een goede diepte. De neus is zeer intens met toetsen van rijp zwart fruit, vanille en een
toasty kruidige ondertoon. Goed te combineren met wild, rood vlees en gegrild vlees.

Rioja

Tubal, Bodegas Ruconia, Tempranillo

39,50

Een goed gestructureerde balans tussen de fruitaroma’s en de aroma’s van de houtopvoeding in Franse
eiken vaten. Kruidig met een zwoele afdronk.

Zuid-Afrika
Stellenbosch

The Bean coffee, Pinotage

25.00

Donker pers kleur, die neus wys mocha en geroosterde koffieboon geure. Goeie tannien struktuur in die
wyn maar dit is 'n baie fyn en sagte tannien wat goed met eik geintergreer is. Die lang gekonsentreerde
smaak vul hou pallet. As die wyn eers geproe word, is dit 'n onvergeetlike ervaring!

Australië
Zuid-Oosten

Yellow Tail, Shiraz

21.50
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