GRAND DÉPART MENUKAART
Onze gerechten zijn eerlijk en met liefde gemaakt. De kaart verandert
regelmatig, want wij koken met de seizoenen mee. Ook de Kaas- en
Charcuterieschotel veranderen regelmatig van samenstelling.

Les Entrées / Voorgerechten
Tabouleh Chèvre

€ 8,-

(frisse Mediterrane salade van Bulgur met Hollandse geitenkaas

Assiette Fromage

)

€ 7,-

(kleine schotel met verschillende kazen uit Frankrijk en andere landen)

Assiette Charcuterie

€ 8,50

(kleine schotel fijne vleeswaren met oa zelf geïmporteerde
boudin blanc en noir)

Fromage de Val Dieu chaud

€ 8,(Warm Val Dieu kaasje gesererveerd op rucolasla, rozijnen, walnoot en honingl)
Les Plats / Hoofdgerechten
Assiette Fromage (grote kaasschotel) € 14,Assiette Charcuterie (grote vleeswarenschotel) € 17,Deux fromages de Val Dieu chaud
€ 16,(2 warme Val Dieu kaasjes op rucolasla, rozijnen, walnoot en honingl)

Canardburger

€ 20,-

(Een burger van eendenborst met een chutney van ui en appel)

Jambonneau Ardennais

€ 20,-

(Zelf geïmporteerde varkenshammetje, geserveerd met béarnaisesaus)

Moules Provençales

€ 20,-

(Provencaals Mosselpannetje)

Desserts
Tiramichokers

€ 8,-

( 3 desserts hebben elkaar gevonden)

Canelle Parfait

€ 7,-

(Kaneel Parfait met caramelsaus en een crème de café)
Voor allergenen vraag naar onze speciale kaart. Ondanks de zorgvuldigheid bij het bereiden van
onze gerechten kunnen wij kruisbesmetting van allergenen niet 100% uitsluiten.

GRAND DÉPART MENUKAART

Petite restauration / Hapje bij de wijn
Assiette Charcuterie

€ 8,50

(kleine schotel fijne vleeswaren met oa zelf geïmporteerde
boudin blanc en noir)

Assiette Fromage

€ 7,-

(kleine schotel met verschillende kazen uit Frankrijk en andere landen)

Rillettes de Canard

€ 5,-

( rillette van eendenvlees met stokbrood )

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.

