
Kreeftenkriebelmenu

Verwelkomingswachtbordje/ 3 zomerse 
smaakbrengertjes

***
Halve Canadese kreeft/ in schoonzicht/ met 

z’n drie sausjes/ Vincent, tartaar, cocktail

***
Gehele Canadese kreeft/ in hoeveboter 

gebakken/ geparfumeerd met Provençaals 
lekkers/ mixed border van zomergroentjes

***
Verrassend ijsgebakje van de chef/ crumble 

van chocolade/ tutti frutti van rood fruit

1/2 fles Silver Ghost, Sauvignon Blanc ‘14, Chili

12/05/15  -   28/09/15

Open 
gans het 

bouwverlof!
Jaarlijks verlof van 

maandag 24 augustus 
t.e.m. maandag 14 
september 2015

Menu juli - november

Meensestraat 159  |  8870 Izegem

T 051 30 03 06  |  info@restaurantretro.be

Open: dinsdagmiddag t.e.m. zondagmiddag

www.restaurantretro.be

Om duimen en vingers bij af te likken…

Van harte welkom,
GUY &  MATHIEU

Guy Deneweth - Mathieu Matton 



Retromenu RetromenuZomerfestijn Pekkersfestijn

Paleta Ibérica Bellota Reserva/ 26-28 maanden gerijpt/ 
Ciabatta met zongedroogde Romanesca-tomaat

en Griekse tzatziki/ kruidensla/ rucola
***

Kettyle Beef-Dry aged 28 days Ierland à la plancha/ 
Maldon’s smoked zoutvlokjes/ 

Stroganoffsaus met Eristoff zomers groen
***

Galia meloen uit Brazilië/ Moro sinaasappel uit Michas/ 
Calamansi Aloha uit Hawaï/ 

Marshmallow van limoen
***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

Ganzenleverterrine/ gebakken eendenlever/ 
Oosterschelde paling licht gerookt/ toets van mango/ 

gekookt kwarteleitje
***

Nieuw-Zeelands damhert/ Spaanse saus/ 
bospaddestoelen/ affilla cress/ risotto de Giovanni 

Battista Gallo
***

Toets van hazelnoot/ moëlleux met gebakken 
framboos/ Mascarpone uit Lombardije/ citrus

***
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/ Champagne 
“Veuve Chabert” (suppl. € 5.00)/ zomerse hapjes

***
Paleta Ibérica Bellota Reserva/ 26-28 maanden gerijpt/ 

Ciabatta met zongedroogde Romanesca-tomaat en 
Griekse tzatziki/ kruidensla/ rucola

***
Koningskrab uit de Beringzee/ mediterrane kruidenboter/ 

toets van slangenkruid
***

Soepje van curry met een crunch van gezouten 
pindanootjes / ijs van kokos / contrast met Old Tom Gin

***
Kettyle Beef-Dry aged 28 days Ierland à la plancha/ 

Maldon’s smoked zoutvlokjes/ Stroganoffsaus met Eristoff/
zomers groen

***
Rabarber/ zomerfris geserveerd

***
Galia meloen uit Brazilië/ Moro sinaasappel uit Michas/ 
Calamansi Aloha uit Hawaï/ marshmallow van limoen

***
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/ 
Champagne “Veuve Chabert” (suppl. € 5.00)/ 

Drie smaakbrengertjes
***

Ganzenleverterrine/ gebakken eendenlever/ 
Oosterschelde paling licht gerookt/ toets van mango/ 

gekookt kwarteleitje
***

Sint-Jacobsoester/ gebakken op de teppanyaki/ 
Romanesca bloemkool/ koolrabi meli-melo/ 

Pommery mosterd/ gesmoord Livar buikspek
***

Granité van Asa Griggs Candler’s ‘Coca-Cola’ Original
***

Nieuw-Zeelands damhert/ Spaanse saus/ 
bospaddestoelen/ affilla cress/ risotto de Giovanni Battista 

Gallo
***

Warm geitenkaasje/ buikspekreepjes/ frambozendressing/ 
Dennenappelpitjes licht geroosterd/ rucola

***
Toets van hazelnoot/ moëlleux met gebakken framboos/ 

Mascarpone uit Lombardije/ citrus
***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden
Domaines Francois Lurton, Terres Fumées, 

Terret – Sauvignon ‘13
Château De L’Horte, Corbières, ’11, Reserva

Domaine Cambos, Côtes de Gascogne, ‘13
Le Trésor, Cuvée Prestige, Merlot, Pays d’Oc ‘14

Domaines Francois Lurton, Terres Fumées, 
Terret - Sauvignon ‘13

Château De L’Horte, Corbières, ’11, Reserva

Domaine Cambos, Côtes de Gascogne, ‘13
Mission Royale, Sud de France, Chardonnay-Viognier ‘14

Le Trésor, Cuvée Prestige, Merlot, Pays d’Oc ‘14

21/07/15  -   21/09/15 22/09/15  -   02/11/1521/07/15  -   21/09/15 22/09/15  -   02/11/15

€46 €46€65 €65

Marktmenu
Verfijnd driegangenmenu
Samengesteld volgens marktaanbod

Zakenlunch
Verfijnd driegangenmenu op weekdagmiddagen
Samengesteld volgens marktaanbod
Met passende wijnen

Classic lunch
Voorgerecht/ hoofdgerecht/ koffie/ 
2 glazen wijn
Dinsdagmiddag t.e.m. vrijdagavond

Côte-à-l’os menu
Gegrilde côte-à-l’os met verse 
bearnaise, frietjes en krokant slaatje
1 fles rode huiswijn
Niet op zaterdagavond - 
zondagmiddag enkel op reservatie

2 pers.

€34

€39

€27,50

€60

LADIES NIGHT
Netwerkavond met diner

Aperitief/ driegangenmenu met passende wijnen en 
water/ koffie met versnaperingen

Elke maand een centraal thema: cosmetica, mode, 
juwelen, badmode...

Elke 4e donderdag van de maand vanaf 24 september.
Stipt om 19u30. €50 p.p. Enkel op reservatie met 

vermelding Ladies night. 

SENIORENMIDDAG
Aperitief / voorgerecht / 

hoofdgerecht / koffie / 2 glazen wijn
€ 27.50 

Elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand, om 12u15 
Enkel op reservatie: T 051 300 306

Zomers genieten op ons 
verwarmd eetterras. Ontdek 
een oase van groen en rust 

met zicht op de vijver.

Supplement passende wijnen: €12
Wij serveren elk menu per tafel.

Supplement passende wijnen: €12
Wij serveren elk menu per tafel.

Supplement passende wijnen: €15
Wij serveren elk menu per tafel.

Supplement passende wijnen: €15
Wij serveren elk menu per tafel.

Iets te vieren?

Familie-, huwelijks- of 
vriendenfeestje aan een 
budgetvriendelijke prijs!

Groepsmenu’s vanaf 
49,50 € per persoon 

Vrijblijvende info: T 051 300 306 
of www.restaurantretro.be

Verjaardag?

Extra: Komt u tafelen op uw 
verjaardag zelf, dan krijgt u een 
leuke attentie! (op vertoon van 

identiteitskaart)

Summervibes


