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Linda en
Rob
zitten
flink in
hun maag
met de
paarse
krokodil
van de
gemeente
Utrecht
Foto:Shody
Careman

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

Afsluiting gansstraat Paarse
krokodil voor Linda en Rob
Alsof ze hun paarse krokodil
komen ophalen bij het
gemeenteloket, zo voelen Linda en
Rob van Le Canard in de
Gansstraat zich.
Vechtend voor het voortbestaan van
hun Bistrot à Vins krijgen ze tot op
heden geen enkele medewerking
van de gemeente Utrecht.
Dit in tegenstelling tot
projectontwikkelaar de Bon Groep
die bij de bouw van het
appartementencomplex op het
Ledig Erf alle steun krijgt van de
lokale overheid. Die verleende niet
alleen toestemming om de staat tot
oktober 2012 af te sluiten voor alle
verkeer. Ook werd maar liefst
350.000 euro gemeenschapsgeld
gebruikt om een dwarsliggende
huiseigenaar van een aangrenzend
pand uit te kopen. Daardoor kon
het bouwproject van start en kan de
Bon Groep straks een
miljoenenwinst opstrijken.
Met dank aan PvdA-wethouder
Harry Bosch die ook al onder vuur
ligt omdat hij acht ton
gemeenschapsgeld weggaf aan

dubieuze projecten zoals een
Marokaans voetbalelftal.

Nazomeren
Met Korting
op alle Rosé

Wethouder Bosch bij de start van de bouw.
Foto Stadsblad

Het was afzien deze zomer.
Maar laten we niet bij de
pakken neerzitten. Le Canard
biedt een goede mogelijkheid
om gezellig na te zomeren met
een aantrekkelijke rosé-actie.
Al onze roséwijnen zijn in de
maand september in de
aanbieding.
Zolang de voorraad strekt staan
zowel de Roche Mazet Rosé
Cinsault, Saint André du Var
(ook de Vieilles Vignes) en de
Beaujolais Rosé van Melinand
in de bistrot op de kaart met
een korting van vier euro per
fles.
Extra reden dus om weer eens
gezellig aan te wippen bij Le

Eigenaren Rob en Linda Midavaine
van Le Canard zouden graag willen
weten wat zij moeten doen om bij
deze vrijgevige wethouder in
aanmerking te komen voor
financiële compensatie vanwege de
afsluiting van de Gansstraat.
Zij hebben inmiddels een actie
gestart door gasten van de bistro te
vragen een brief aan het Utrechtse
stadsbestuur te sturen. Daarin
worden burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad
gevraagd om de enthousiaste
ondernemers te helpen de
bouwperiode te overleven.

