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NIEUWSBRIEF
Wildseizoen
is geopend
Le Canard heeft het wildseizoen geopend met een mooi gerecht van Hertenfilet met wildsaus vergezeld door
paddestoeltjes, een zuurkoolpureetje,
rode biet en onze welbekende frites.
Bij dit seizoensgerecht stellen wij als begeleidende wijn onze Vacqueyras voor. Deze
krachtige, kruidige wijn uit de Zuid-Rhone
heeft in de neus een combinatie van zwarte
bessen, bramen en kersenaroma’s. In de
mond onthullen de elegante tannines een
complete en uitgebalanceerde wijn.
Nieuw op onze kaart is ook een huisgemaakte Ossenstaartsoep. Dit gerecht uit
grootmoeders keuken doet het goed als
entree bij de Hertenfilet.
De nieuwe vegetarische Quiche op de kaart
is gemaakt met walnoten, kastanjechampignons, Old Amsterdamkaas en pastinaak.

Canard Cadeautjes
Nog op zoek naar een leuk cadeautje voor de Kerst
of Sinterklaas?.Le Canard heeft twee leuke suggesties.
We hebben een cadeaubon die besteed kan worden aan
een etentje in de bistrot, wijnen uit de webwinkel of een
wijnproeverij. En we hebben leuke cadeauflesjes Muscat
de Lunel dessertwijn in de vorm van een druiventros.

Le Canard open
tijdens Kerstmarkt
in de Twijnstraat
Anders dan in voorgaande jaren zal
onze Bistrot à Vins dit jaar tijdens
de Kerstmarkt in de Twijnstraat
op zondag 15 december geopend
zijn.
Dat betekent dat u ons zult missen op
de gezellige Kerstmarkt. Maar we willen bezoekers en deelnemers nu eens
de gelegenheid bieden om ons in de
Bistrot te bezoeken.
Dus loop na uw marktbezoek even over
het Ledig Erf naar de Gansstraat om
een fijn glas wijn te drinken en een hapje te eten in Le Canard.
Wij nodigen de kraamhouders van de
Kerstmarkt van harte uit om bij ons na
een lange marktdag even te komen uitblazen onder het genot van iets lekkers.

Kerst in Le Canard
Tweede Kerstdag is Le Canard open.
Je kunt je eigen Kerstmenu samenstellen aan de hand van onze kaart.
Reserveer op tijd! Eerste Kerstdag
zijn wij gesloten.

Bestel nu bubbels voor de feestdagen
In onze webwinkel hebben we twee feestelijke bubbels in de aanbieding.
Rothkäppchen is eeen mousserende Riesling uit het voormalige Oost-Duitsland. Het
is een droge elegante wijn, verfijnd en ook fris door het mooie zachte zuurtje in de
afdronk. We bieden deze prachtige wijn aan voor de feestelijke prijs van € 9,95 per
fles.
Onze Champagne van het huis Moutard is van hoge kwaliteit Een heerlijke Champagne met veel finesse in de smaak. De neus is fris en zeer fijn, vol met aroma's van
boter, amandelen en brioche. Een feestwijn bij uitstek met een frisse smaak en een
fijne mousse. De Brut Grande Cuvée van Moutard werd vorig jaar nog uitgeroepen tot
beste Champagen in zijn prijsklasse. Le Canard biedt deze topper aan voor € 24,95
per fles. Bestel op tijd via onze website!

http://www.facebook.com/lecanard

