
      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Genieten op zonnig terras Le Canard 
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Le Canard Bistrot à Vins beschikt 

sinds kort over het intiemste en 

zonnigste terras van Utrecht. Dus 

zodra de zon schijnt ga je voor 

voor een fris glas wit of een 

zomerse rosé naar de Gansstraat. 

Op het knusse terras serveren wij 

een speciale assiette apéro, een 

schotel met salami uit Malmedy, 

kaas, olijven en coctailgarnaaltjes. 

Het is lente op het menu 

van Le Canard 
Ook op het menu van Le Canard is 

de lente aangebroken. Dat betekent 

onder meer een nieuw eendgerecht. 

Op onze voortdurende 

schattenjacht naar de mooiste 

ingrediënten zijn we nu gestuit op 

het eendenhaasje. Een ware graal 

voor de fijnproever. 

Aan het einde van de eendenborst 

bevindt zich het meest smakelijke 

stukje van de eend: het haasje. Wij 

serveren ze gegrild in combinatie 

met een huisgemaakte chutney van 

rabarber en dadels, groene asperges 

en onze alom geprezen handge-

sneden frites. 

Andere nieuwe gerechten op onze 

voorjaarskaart zijn een romige 

courgettensoep met gerookte forel 

en kalfstong met Madeirasaus die 

vergezeld gaat met een zachte 

aardcappelpuree en verse 

doperwten. En met de zomer op 

komst is het nieuwe dessert een 

parfait van aardbeien. 

 Weet waar je eet! 
Maak van 30 mei t/m 3 juni vast 

ruimte in je agenda voor de IENS 

DinerDagen. Alleen de beste 

restaurants uit de Randstad mogen 

hieraan deelnemen. Tijdens de 

Dinerdagen kan je via restaurantsite 

www.iens.nl voor 20 euro p.p. een 

driegangen verrassingsmenu 

reserveren bij Le Canard. 

Volop genieten op het intieme terras van Le 

Canard. 

Fiets met Le Canard 

Bru-Bastogne-Bru 
 

Le Canard fietst mee in de 

wielerklassieker Bru-Bastogne-Bru die 

op tweede Pinsterdag, zondag 27 mei 

wordt verreden. 

 

 
 

Dat betekent dat de bistrot is gesloten op 

zaterdag 26 en zondag 27 mei. Rob & 

Linda nodigen alle vrienden van Le 

Canard uit om mee te fietsen in deze 

wonderschone toertocht van 120 

kilometer door het hart van de Belgische 

Ardennen. Voor meer informatie over 

deelname kun je terecht in Le Canard. 
 

Le Canard dingt mee naar 

titel Fijnste Franse Restaurant 
Een groot aantal vrienden van Le 

Canard heeft ons aangemeld voor 

Het Fijnste Franse Restaurant van 

Nederland. 

Deze wedstrijd is uitgeschreven 

door het tijdschrift voor 

francofielen Leven in Frankrijk. Het 

tijdschrift is niet op zoek naar 

Franse topzaken met een 

Michelinster, maar naar bijzondere 

adressen voor een avondje (L)even 

in Frankrijk. In het zomernummer  

zal de redactie van Leven in 

Frankrijk een shortlist van tien 

genomineerde restaurants 

bekendmaken. Een deskundige 

jury zal vervolgens de winnaar 

kiezen, waarbij lezersstemmen 

worden meegewogen. De prijzen 

zullen in het najaar feestelijk 

worden uitgereikt. 

Le Canard hoopt van harte bij de 

tien genomineerden te staan. We 

danken de gasten die ons hebben 

aangemeld voor de wedstrijd. 

 

Nadeelcompensatie 
Uit ambtelijke bron hebben we 

vernomen dat het Utrechtse 

college van b en w deze week een 

besluit zal nemen over eventuele 

nadeelcompensatie voor Le 

Canard vanwege de afsluiting van 

de Gansstraat. 

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 

 


