
  LE CANARD BISTROT À VINS! SEPTEMBER 2012

WIL OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ONZE AANBIEDINGEN, LIKE ONS DAN OP FACEBOOK 
HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/LECANARDBISTROTAVINS

Aan het einde van de zomer presenteert Le 
Canard weer een nieuwe kaart met spannende 
gerechten. Van de voorgerechten willen we zeker de 
Tabouleh Chèvre hier niet ongenoemd laten. Een 
heerlijk fris en kruidig 
voorgerecht met  als basis 
Bulghur, een graanproduct 
gemaakt van durumtarwe.

Ons nieuwe visgerecht is 
een gebakken Ardeense forel, 
geserveerd met een heerlijke 
champignon-wijnsaus, een 
frisse wortelsalade en uiteraard 

onze huisgemaakte frites.
Als lie#ebbers van de Franse cuisine 

presenteren we met trots ons nieuw vleesgerecht: 
Onglet à l’échalotte. Onglet of 
longhaas is de spier van het 
rund dat de longen laat 
bewegen. In België is dit 
supermalse stukje vlees ook wel 
bekend als beenhouwers-
biefstuk. Er komt een kruidige 
sjalotten-wijnsaus bij en een 
timbaaltje van Broccoli. 

Gemeente komt met 
schadevergoeding

Op dit moment zijn we 
in afwachting van een 
voorstel van de gemeente 
Utrecht voor 
schadevergoeding. Dat is het 
gevolg van het beroep dat 
we hebben aangetekend 
tegen in onze ogen 
belachelijk lage 
‘nadeelcompensatie’ die is 
geboden voor ons 
omzetverlies als gevolg van 
de afsluiting van de 
Gansstraat.

We hebben de gemeente 
erop gewezen dat de straat 
volgens de wet niet 
afgesloten had mogen 
worden zonder een 
verkeersbesluit te nemen. 
Het college van burgemees-
ter en wethouders neemt 
binnenkort een besluit over 
een ambtelijk voorstel om 
ons een schadevergoeding 
toe te kennen.

De eerste steigers van de 
nieuwbouw aan de Gansstraat 
zijn inmiddels verwijderd. 
Volgens de planning van 
aannemer en gemeente Utrecht 
moeten de appartementen in 
oktober worden opgeleverd. Dan 

gaat ook de straat weer open. Of 
dat begin of eind oktober wordt, 
is nog niet duidelijk. Maar na 
bijna 2,5 jaar is het einde van de 
afsluiting van de Gansstraat in 
zicht. Le Canard kijkt daar 
uiteraard enorm naar uit.
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Einde afsluiting Gansstraat
na 2,5 jaar eindelijk in zicht
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