Nieuwsbrief 7

5 oktober 2011

Massale steun gasten voor Le Canard
Al 120 gasten en vrienden van Le
Canard Bistrot à Vins hebben er in
een brief aan het Utrechtse
stadsbestuur op aangedrongen de
schade door de afsluitng van de
Gansstraat te compenseren.
Eigenaren Rob en Linda Midavaine
zijn erg blij met deze steun. Ze zijn
er van overtuigd dat hun
horecabedrijf toekomst heeft. Maar
door de afsluiting van de Gansstraat
zijn ze in een lastige situatie
gekomen.
Verschillende briefschrijvers hebben
inmiddels antwoord gehad van de
gemeente Utrecht. Daarin wordt
verklaard dat het college van
burgemeester en wethouders over
Onlangs opgehangen borden moeten de weg
wijzen naar Le Canard.
enkele weken beslist of Le Canard
in aanmerking komt voor
nieuwe kaart bij
zogenoemde ’nadeelcompensatie’.
begin van herfst
Het AD Utrechts Nieuwsblad
besteedde ook aandacht aan de
penibele situatie waarin Le Canard
verkeert door de afsluitng van de
Gansstraat.
Inmiddels zijn in de omgeving van
De Gansstraat borden opgehangen,
die de weg naar Le Canard wijzen.
Projectontwikkelaar Bon Group
heeft deze betaald als compensatie
voor de door hen veroorzaakte
schade.

In Le Canard wordt met de seizoenen
meegekookt. Dat betekent dat we bij
het begin van de herfst onze menu- en
wijnkaart weer hebben vernieuwd.

Het artikel in AD Utrechts Nieuwsblad met
bovenstaande foto, leverde veel respons
op.

Nieuw op de kaart zijn onder meer een
Vol au Vent Canard (Eendenpasteitje),
Escalopes de Veau à la Crème, Gegrilde
Tonijnsteak en Pompoenquiche.
Voor de complete menukaart en de
eveneens vernieuwde wijnkaart kunt u
kijken op: www.bistrotlecanard.nl.

Openingstijden Le Canard
Maandag: gesloten
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 16.00 tot 23.00 uur
Donderdag: 16.00 tot 23.00 uur
Vrijdag:
16.00 tot 23.00 uur
Zaterdag: 16.00 tot 23.00 uur
Zondag:
16.00 tot 22.00 uur
Lunches en wijnproeverijen op afspraak
030 -212 9799 / 06-25058323
Op zondag sluit de keuken om 20.00
uur, alle andere openingsdagen om
21.30 uur.
U kunt reserveren via tel.: 030 2129799
of email: info@bistrotlecanard.nl

Kerstlunch
in Le Canard

De Kerst lijkt nog ver weg, maar
bij Le Canard zijn Rob en
Linda al bezig met
voorbereiden. Dit jaar zullen ze
hun gasten op eerste Kerstdag,
zondagmiddag 25 december,
een fraaie Kerstlunch
voorschotelen.
Nadere informatie over menu
en begeleidende wijnen volgt
nog. Inschrijven kan nu al. En
net als vorig jaar geldt: wie het
eerst komt, wie het eerst maalt.
Het plan is om op zondag 12
december weer deel te nemen
aan de gezellige Kerstmarkt in
de Twijnstraat. Vorig jaar
vonden de met foie gras de
canard gevulde aardappeltjes
begeleid met een glaasje
Bergerac Moelleux gretig aftrek.
Voor de komende Kerstmarkt
hebben Rob en Linda al weer
een nieuwe culinaire verrassing
in petto.

