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      NIEUWSBRIEF

Boekpresentatie
De Wandel & fietsgids door het 
leven van W.G. van de Hulst zal 
op Culturele zondag 6 septem-
ber vanaf 14.30 uur gepresen-
teerd worden in Le Canard.
 De befaamde kinderboekenschrij-
ver, meesterverteller en gepassio-
neerd onderwijzer werd in 1879 
geboren in de Gansstraat, schuin 
tegenover Le Canard. Daar groeide 
hij ook op en woonde en werkte  er 
zijn leven lang.
Tijdens de feestelijke boekpresen-
tatievertelt auteur Niels Bokhove 
een kort verhaal over het buurtje 
waar Van de Hulst opgroeide en er 
is een voordracht van toepasselijke 
Van de Hulst-teksten door acteur 
Boris van de Wijngaard.
Aansluitend is er opzwepende fla-
menco muziek.

http://www.facebook.com/lecanar
dbistrotavins

Nieuwe gerechten
Na de zomer heeft Le Canard weer 
een aantal nieuwe gerechten op het 
menu.
Zo is er de Steak au Poivre, een supermalse 
biefstuk met in cognac geflambeerde pe-
persaus. En met de herfst op komst is er 
ook de Vol au Vent Canard, een passteitje 
van eendenvlees.
Als dessert hebben we bramenparfait van 
bramen uit onze tuin in de Ardennen.

Le Canard opent muziekseizoen tijdens
Utrechts Uitfeest op zondag 6 september

De zondagmiddagen in het nieuwe seizoen  beloven weer het nodige mu-
ziekspektakel. Op 13 september zweept  de bekende contrabassist Tjitske 
Vogel  pianist Erik Brouwer op  tot grote hoogte.
 De week daarop is er swingende Afro-Amarican Jazz Emilio Pari$a op 
klarinet en Leandro Bosso op gitaar.
Het Rehano Begun Jazztrio verandert Le Canard op zondag  27 septem-
ber in een echte jazzclub. Daar staan zangeres Rehana Begum en haar 
begeleiders Paul van de Belt op piano en Jeroen de Valk opcontrabas ga-
rant voor.
 Wijn & Musique: iedere zondag van 16 tot 18 uur in Bar 
Bistrot Le Canard, Ganstraat 24. Toegang gratis.

Zangeres Rehana Begum verandert Le Canard met haar 
Jazztrio in een swingende jazzclub.

Le Canard ook al bekend in Duckstad

Het Uitfeest tijdens de Culturele Zondag op 6 september is ook voor Le Canard het startsein voor het nieuwe cul-
tuurseizoen. We beginnen onze Wijn & Musique zondagen met opzwepende flamenco van gitarist Alain Fabrie en 
cajonspeler Ron van Holland.

Na de overweldi-
gende publiciteit 
rondom de Tour 
de France, met 
onder meer arti-
kelen in het AD 
en de Volkskrant, 
wees onze jonge 
gast Vera ons er 
op dat Le Canard 
ook aandacht 
kreeg in de Do-
nald Duck. 

Digestievenkaart
Onze uitgebreide collectie diges-
tieven presenteren wij sinds kort 
op een fraaie digestievenkaart.
Hiermee is het voor de gast nog aan-
trekkelijker een digestief te kiezen 
voor na de maaltijd.
Op onze kaart vind u onder meer cog-
nag, armagnac, diverse eau de vie’s, 
marc’s, Spaanse Brandy en Calvados.
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