FEBRUARI 2015

LE CANARD BISTROT À VINS!

NIEUWSBRIEF
DAAR MOET OP GEDRONKEN WORDEN

LE CANARD BESTAAT VIJF JAAR!
Op 3 maart 2015 is het precies
vijf jaar geleden dat Le Canard
de deuren opende in de Gansstraat. We nodigen alle vrienden van Le Canard uit om op
zondag 8 maart het glas met ons
te komen heffen op dit eerste
lustrum.
Net als iedere zondagmiddag hebben we ook op 8 maart levende muziek. Gitarist Wouter Poot en accordeonist Tim Kerssies zorgen tussen 16 en 18 uur voor een goede
sfeer met hun jazz, gyspy swing en
musette.
We vinden het leuk wanneer de
vrienden van Le Canard dan met
ons komen vieren dat we vijf jaar
bestaan.
Met een feestelijk glaasje bubbels
uit de Elzas staan we even stil bij
het feit dat we een lastige periode
hebben doorstaan en we klinken op
een succesvolle toekomst..

De Gansstraat is een echte
hotspot tijdens het Grand
Départ van de Tour de Frans
op 4 en 5 juli in Utrecht.
Tijdens de tijdtit op zaterdag 4
juli rijden de renners aan weerszijden van de straat hun rondje
tegen de klok. Ze komen eerst
over door de Albatrosstraat en
vervolgens over het Ledig Erf.
Tijdens de tweede etappe op zondag rijdt het peloton op weg naar
de finish bij de Neeltje Jans in
Zeeland opnieuw door de Albatrosstraat. Dat maakt van Le Canard de ideale uitvalsbasis voor
een weekendje Tour de France.
Uiteraard zorgen wij gedurende
beide etappes voor de fouragering
van de tourtoeschouwers. ‘s Ochtens serveert Le Canard een Frans
ontbijtje met koﬃe en croissants
en later op de dag bakken we Canardburgers. En er is livemuziek!

Graag tot zondag 8 maart!

KRACHTIGE RHONEWIJN
Met veel plezier schenkt Le Canard sinds kort een nieuwe
Rhonewijn: de Cairanne van het
domein L’Ameillaud.
Deze krachtige en kraktervolle wijn
vervangt de Vacqueryas in ons assortiment. De Cairanne heeft in de
neus rijpe pruimen, granaatappel,
framboos, venkel, krui
dnagel en kalk. Hij is
verleidelijk en een beetje aards. In de mond
ontdekken we overvloedig fruit, mineralen en mediterane kruiden als thijm en bergamot.
De wijn is samengesteld uit 60%
Grenache, 20% Syrah, 18% Carignan
en 2% Mourvedre.

GANSSTRAAT
HOTSPOT
GRAND DÉPART

Iedere Zondag
Live Musique
Bar Bistrot Le Canard presenteert iedere zondag van 16
tot 18 uur live muziek.
Met lekkere swing en soms klassiek is het iedere keer weer een
fijne sfeer om je buurtgenoten of
vrienden te ontmoeten. Dus
graag tot zondag!

NIEUWE GERECHTEN
Op de kaart van Le Canard staan sinds kort weer
een paar nieuwe gerechten. Zo hebben we een heerlijke Tournedos Sroganoﬀ en een lekker warm Val
Dieu-kaasje. Kom maar gauw proeven!

http://www.facebook.com/
lecanardbistrotavins

