GRAND DÉPART CANARD
Zaterdag 4 en 5 juli 2015

Ochtend
Frans ontbijtje
* Verse Jus d’ orange
* Koffie
* Croissant
* Jam + Kaas

Middag
Canardburger
Een heerlijke huisgemaakte Canardburger op een broodje
met Chutney van ui en appel.

Live musique
van 15.00 – 17.00 uur
Zaterdag 4 Juli
Musette Jazz and Swing – Gitarist Wouter Poot en Hamid
Behzadian mondharmonica
Zondag 5 juli –
Gipsy Verband – Gipsy Jazz gitaar duo

Avond
Menukaart Grand Départ Canard Bar Bistrot à Vin

À Tout à Tour dans Le Canard!

GRAND DÉPART MENUKAART

Wist u dat?
Wij elke zondag van 16.00 – 18.00 live musique hebben.
Jazz – Gipsy Swing – Klassiek – Cabaret – Jazzy Pop
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.
Kijk voor de programmering oa op ons facebookpagina.

Onze wijnen ook bij u thuis gedronken kan worden.
Onze wijnkaart hebben we met zorg samengesteld, met als resultaat een verrassend en betaalbaar
assortiment. Wij bezorgen de wijn bij u thuis in de stad Utrecht en de randgemeenten. Vanaf twee dozen
(12 flessen) doen we dat gratis.

Wij graag voor u een wijnproeverij organiseren.
In overleg kunnen we een proeverij helemaal op uw wensen afstemmen. In een aantal stappen worden
de deelnemers wegwijs gemaakt in de kunst van het wijnproeven, zodat zij voortaan nog intenser
kunnen genieten van het drinken van een glas wijn. De combinatie van wijn en spijs deelt daarbij een
belangrijke rol.

Wij Canard Cadeaubonnen hebben.
U kunt zelf uw bedrag bepalen. De Cadeaubon is te besteden aan de winkel, wijnproeverij of in de
Bar Bistrot à Vins.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten?
Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief of like ons op Facebook.

