
      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

    Nieuwsbrief 12012          

Voor al onze gasten staat op 

zaterdagavond 3 maart een glas 

bruisende Cava klaar. Het is die dag 

precies twee jaar geleden dat Le 

Canard de deuren opende in de 

Gansstraat. 

Het is nog geen tijd voor groot feest, 

want de Gansstraat is nog steeds 

afgesloten vanwege bouwwerkzaam-

heden. Maar het feit dat we er na 

twee jaar nog steeds zijn met onze 

Bistrot à Vins is zeker een moment 

om even bij stil te staan. Al 17 

maanden zijn we weggestopt achter 

een hek. Toch weten velen ons te 

vinden. Dat vinden we best bijzonder. 

Daarom nu een feestelijk aperatief 

voor al onze gasten op 3 maart. 

Wanneer het hek eindelijk weg is 

(planning oktober), geven we een 

feestje. 

Recht op schadevergoeding 
Le Canard heeft recht op 

schadevergoeding vanwege het 

afsluiten van de Gansstraat vanwege 

bouwwerkzaamheden. Dat is het 

oordeel van het door de gemeente 

Utrecht ingehuurde bureau Van 

Oosten. 

Het externe bureau heeft inmiddels 

een onafhankelijk advies in concept 
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uitgebracht. Hierin wordt 

ondermeer vastgesteld dat de 

eigenaren van Le Canard niet 

hadden kunnen weten dat de 

Gansstraat hermetisch zou worden 

afgesloten, toen zij hun Bistrot à 

Vins begonnen. 

 
Tijdens de Kerstvakantie konden fietsers en 

voetgangers twee weken lang door een corridor 

over de bouwplaats de Gansstraat weer in en 

uit. Dat dit na werktijd en in de weekeinden 

niet kan, is pure gemakzucht van de bouwer. 

De gemeente Utrecht wordt nu 

geadviseerd een zogenoemde 

nadeelcompensatie uit te keren. Voor 

een jaar achter het hek zou Le 

Canard recht hebben op een 

schadevergoeding van € 1490,-. 

Dat dit de werkelijk geleden schade 

niet dekt mag duidelijk zijn. Maar 

gezien de reacties van onze gasten,                               

hebben we er vertrouwen in dat we 

het op eigen kracht gaan redden. 
  

Nieuw op het menu 
Zoals u van ons gewend bent 

blijven wij onze menukaart 

vernieuwen.  

Zo serveren wij nu als kleine 

gerechten ondermeer een mooie 

Ratatouillequiche met geitenkaas 

en een bijzondere Vlaamse soep. 

Nieuw bij de hoofdgerechten is de 

Hertenfilet die op tafel komt met 

een stampje van knolselderij, een 

stoofpeertje, spruitjes en een 

mooie rode wijnsaus. Verder is er 

een visrolletje van schol en zalm 

met een heerlijke kervelsaus. 

Hierbij serveren we Alkmaarse gort 

en gecarameliseerde wortel. 

Toppers als huiswijn 

Met plezier schenken wij sinds kort 

als rode huiswijn Domaine la 

Murelle 2006. Deze topper uit de 

Corbière heeft wat kers in neus, 

een kruidige smaak en zachte 

afdronk. Als witte huiswijn 

schenken we de Tariquet  Classic. 

De wijn heeft bloemen- en 

citrusvruchtenaroma's en mooie 

nuances van exotische vruchten. 

De smaak is rond, vol met rijpe 

vruchten en citrus in de afdronk.  

Gemaakt van de Ugni Blanc-druif 

(bekend van de Bas-Armagnac) en 

de Colombard. 

 

 

 

 

 

 

Jambonneaus 

halen in de 

Ardennen is 

geen straf. 

De laatste 

keer konden 

we een mooie 

wandeling 

maken in de 

sneeuw. 

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 

 


