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Kerst is een
uitgelezen
moment om
elkaar aan
de dis te
ontmoeten,
uitgebreid te
tafelen en bij
te praten.

Nu reserveren voor Kerstlunch in Le Canard
Nog geen plannen voor de Kerst?
Dan is het nu tijd om te reserveren
voor de Kerstlunch in Le Canard.
Op 1e Kerstdag serveren Rob en
Linda een spannende viergangenlunch.
Kerst betekent voor veel mensen
lekker eten met familie en vrienden.
Het is een uitgelezen moment om
elkaar aan de dis te ontmoeten,
uitgebreid te tafelen en bij te praten.
Het voordeel van de lunch is dat er
nog meer tijd is, ook om te
digesteren.
Voor de vriendelijke prijs van 49,50
euro per persoon, presenteren Rob en
Linda u de volgende viergangenlunch:

Amuse
o-o-o

Tomates de Crevettes
o-o-o

Tartaar van Wildzwijnshaas
met sesam en Granny Smith
o-o-o

Hertenfilet met koffie-wijnsaus
paddestoelen, zalfje van koolraap
o-o-o

Vijgenparfait

Bij deze lunch serveren wij voor 20
euro per persoon een bijpassend
wijnarrangement. Uiteraard kunt u
ook uw eigen wijnkeuze maken uit
ons uitgebreide assortiment.
Reserveren voor de lunch is
noodzakelijk. De inschrijving sluit
op woensdag 21 december.

Aan het Ledig Erf wordt eindelijk druk
gebouwd.

Gemeente vraagt bureau
om onafhankelijk advies
De Gemeente Utrecht heeft de
Van Oosten Groep B.V. uit
Heemstede gevraagd een
onafhankelijk advies uit te brengen
over een schadevergoeding voor Le
Canard.
Eigenaren Rob en Linda Midavaine
hebben een beroep gedaan op de
gemeentelijke regeling voor nadeel-

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

compensatie. Ze zijn daarbij
ondersteund door gasten en
vrienden van Le Canard. Die
hebben er met een waar
brievenbombar-dement bij het
stadsbestuur op aangedrongen de
schade te vergoeden die Le Canard
lijdt als gevolg van de afsluiting van
de Gansstraat.
Dat het bijna totaal afsluiten van
de buitenwereld schade oplevert,
lijkt een voor de hand liggende
zaak. Maar dat is het voor de
gemeente Utrecht niet. Nadat deze
zaak zich al lange tijd voortsleept,
moet nu het in ruimtelijke
ordening kwesties gespecialisserde
bureau uitsluitsel gaan geven.
Toegezegd is dat Van Oosten nog
voor het einde van december met
een concept-advies komt. Op basis
daarvan zou de gemeente Utrecht
al een voorschot kunnen
verstrekken op een eventueel uit te
keren schadevergoeding.
Le Canard op de Kerstmarkt
Rob en Linda nodigen u uit voor
een culinaire verrassing in hun
kraam op de Kerstmarkt in de
Twijnstraat op zondag 11
december. Op die dag is de bistrot
in de Gansstraat gesloten.

