LE CANARD BISTROT À VINS!
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NIEUWSBRIEF
Le Canard favoriete restaurant
van Tour-directeur Prudhomme
Le Canard is het
favoriete restaurant van Christian Prudhomme in
Utrecht.
Dat heeft de directeur van de Tour de
France gezegd in
een interview bij
RTV Utrecht. Kijk
voor de uitspraak
van Prudhomme op
deze link:
www.facebook.com/vi
deo.php?v=8363234464

Christian Prudhomme en burgemeester Jan van Zanen worden geinterviewd over de Grand Départ in Utrecht.

JAMBONNEAUWEEK IN LE CANARD
Het is Jambonneauweek in Le
Canard. En dat betekent dat we
ons magistraleArdeense hammetje aanbieden met een korting
van 5 euro.
Van donderdag 15 tot en met zondag
18 januari betaalt u slechts 15 euro
voor de specialiteit van het huis.
We serveren onze Jambonneau h met
frisse sla en onze huisgemaakte frites

Iedere zondagmiddag live musique
Sinds enkele weken presenteert Le Canard op zondagmiddag live muziek.
Het idee lijkt goed in de smaak te vallen bij onze gasten.
Een goed glas wijn en swingende muziek
maken van je zondagmiddag in Le Canard
een klein feestje. We hebben al muzikanten
geboekt tot aan de zomer en die zorgen
voor een afwisselend programma. Vaak een
beetje jazzy of gypsy swing, maar een enkele keer ook klassiek. Kijk voor de programmering op ons facebook.

Biologische
rode huiswijn
uit de Minervois
Met de rode Minervois van
Domaine La Graveals als
nieuwe huiswijn hebben we
het zonnetje in huis gehaald.
Een allemansvriend, maar eigenzinnig genoeg om niet tot
de categorie nietszeggend te
behoren.
Merlot, Syrah
en Caladoc
zijn de druiven die deze
wijn een plezierig karaketer geven.
Zondoorstoofd fruit,
wat kruiden,
die bij een
Zuidfranse wijn horen zorgen
voor een ronde aangenaam zachte
smaak.
Het is een door rood fruit gedomineerde wijn, die genoeg structuur heeft om gastronomisch
dienst te doen.
Van hetzelfde huis La Grave
schenken we nu ook een hele fijne
witte wijn: de Expression. De basisdruif is de Maccabeu, die groeit
op de noordelijk gerichte wijngaarden, die het koelst zijn. Om
de wijn meer dimensie en frisheid
te geven, worden ook Marsanne
en Rolle gebruikt. Deze combinatie levert een door fruit (perzik,
abrikoos) gedomineerde wijn op,
die verfrissend blijft tot in de af-

http://www.facebook.com/lecanar
dbistrotavins

