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NIEUWSBRIEF

Le Canard ook dit jaar op
Kerstmarkt in Twijnstraat

Canard
cadeautjes
Nog op zoek naar een leuk cadeautje
voor de Kerst?.Le Canard heeft twee leuke
suggesties. We hebben een cadeaubon die
besteed kan worden aan een etentje in de
bistrot, een fles wijn uit de webwinkel of
een
wijnproeverij.
En we hebben
leuke
cadeauflesjes
Muscat de
Lunel
dessertwijn in
een flesje in de vorm van een druiventros.

Le Canard
weer bereikbaar
Le Canard stond vorig jaar voor de Nicolaaskerk, waar van a"es te doen was.
De voorbereidingen voor de
Kerst zijn in volle gang bij Le
Canard. Op zondag 16 december
staan we op de Kerstmarkt in de
Twijnstraat. En op 2e Kerstdag
serveren we een culinair
kerstdiner.

Onder aanvoering van van D66 maakte de
raad verantwoordelijk wethouder Isabella
duidelijk dat de maat nu vol was.

De kraam van Le Canard wordt de
culinaire pleisterplaats op de
Kerstmarkt in de Twijnstraat. We
Le Canard zorgt weer voor een goed glas
serveren er een heerlijke Vol au Vent
en een fijn hapje op de Kerstmark.
van eend (eendenragout). Het
wijnmakersechtpaar Ludovic en
Kerstmenu:
Beatrice Melinand komt uit de
Beaujolais om er hun prachtige Cru’s bij
!
!
Amuse
te schenken.
KERSTDINER
Ook van het kerstdiner op 2e
Kerstdag in de Bistrot maken we een
gastronomische happening. Voor
€49,50 p.p. serveren we een
avontuurlijk 4-gangen menu dat u voor
€25,- kan laten begeleiden door een
bijpassend arrangement van topwijnen.
Reserveren is gewenst.
We hopen u op beide evenementen
te mogen verwelkomen!

De Utrechtse gemeenteraad heeft
ingegrepen na de zoveelste
aankondiging dat de nieuwbouw in
de Gansstraat vertraging had
opgelopen en de straat nu tot maart
2013 gesloten zou blijven.

o-o-o

St. Jaques met bospaddestoel,
spekcroustillant op crème van pompoen
o-o-o
Terrine de Tête de Veau
o-o-o

De PvdAbestuurder
gelastte de
onmiddelijke
opening van de
straat.
Er is nu een
corridor
gemaakt,
waardoor de
Gansstraat
vanaf het Ledig
Erf weer
toegankelijk is voor voetgangers en
fietsers. Niets staat een bezoek aan Le
Canard meer in de weg!

Hazerugfilet met een romige
Noilly Prat-mosterdsaus.
o-o-o
Chocolade-roomkaasdessert
met sinasappelroom

http://www.facebook.com/

