De Roode Leeuw
Op dit moment is het wildseizoen weer
aangebroken en wild staat dan ook volop
op de kaart met b.v. hazenrug en fazant
geschoten in Nieuwerkerk.

De historie van De Roode Leeuw gaat terug
naar 1735. In die tijd was het een herberg
voor reizigers op doorreis en een pleis
terplaats voor paarden op de ’s-Gravenweg,
de belangrijkste verbindingsweg van
Rotterdam naar Gouda.
Na de brand in 2001, die de oude herberg
totaal in de as heeft gelegd, is De Roode
Leeuw nu weer helemaal terug. Met een
fraai pand en een frisse inrichting hebben
we in maart 2011 de deuren weer geopend.
De herberg is zoveel mogelijk nagebouwd
naar het model van voor de brand. Binnen
ziet het er wel helemaal anders uit met een
moderne inrichting, maar toch warm en
sfeervol. Met twee verdiepingen en een
grote vide oogt het huidige restaurant dat er
nu gevestigd is erg ruimtelijk.

Wij proberen in het restaurant voornamelijk
met een leuk, jong team van culinaire
liefhebbers alle gasten te verwennen. Met
eerlijke biologische producten maken we
gerechten die aansluiten op de seizoenen,
en een mooi assortiment wijnen zorgt
ervoor dat die gerechten nog mooier
smaken.
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Van eetcafé tot sterrentent

De Roode Leeuw is erg ruim en daardoor
ook zeer geschikt voor feestjes, borrels en
partijen. Zowel zakelijk als privé.
Op deze unieke locatie langs een aantal
fiets- en wandelroutes hebben we ook een
gezellig terras dat met mooi weer de hele
dag in de zon ligt. Hier kunt u terecht voor
een hapje, drankje, lunch, zakenlunch of
diner.
Bent u nieuwsgierig geworden kom dan een
keertje langs of kijk op onze site
www.deroodeleeuwcapelle.nl

Restaurant De Roode Leeuw
‘s-Gravenweg 379, Capelle a/d IJssel
T. 010 752 70 09
www.deroodeleeuwcapelle.nl
Dagelijks geopend vanaf 11.00 uur

Bekijk de film van De Roode Leeuw!
op RotterdamPuntUit.nl
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