
Menu november - januari

Feestdagen - traiteur

2016/2017

Meensestraat 159  |  8870 Izegem

T 051 30 03 06  |  info@restaurantretro.be

Open: dinsdagmiddag t.e.m. zondagmiddag

zaterdagmiddag open voor groepen vanaf 8 personen

www.restaurantretro.be

Van harte welkom,
GUY &  MATHIEU

Guy Deneweth - Mathieu Matton 

Kerstavond

Champagne “Veuve Chabert”, Epernay/ Chardonnay - 
Pinot Meunier/ feestelijke trio van Tapas

***
Tartaar van Ierse wilde zalm/ structuren van Agoursis-

komkommer/ fleur de sel met nori/
wafeltje van zeealgen

***
Vuurrood van koningskrab uit de Beringzee/geserveerd 

op z’n canapé/ mediterrane kruidenboter/toets van 
slangenkruid

***
Sorbet van Bombay gin Saphire/ toetsen van agrum

***
Het malse van damhert/ peertje vuurrood/ Brussels lof/
Pommery mosterdroom/ balletjes van polderaardappel

***
Santa Claus’ chocoladecreatie/ pipette van fruit/

“on fire” geserveerd
***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

zaterdagavond 24 december 2016

Terroirs Chenin Blanc 2015, Pays d’Oc
Famille Perrin, Ventoux, 2014

Terroirs Chenin Blanc 2015, Pays d’Oc
Château De L’Horte, Corbières, ’11, Reserva

€75
Supplement passende wijnen: €15

Wij serveren elk menu per tafel.

Gelieve tijdig te reserveren: 051/30.03.06 of info@restaurantretro.be

Aanbevolen menu’s  |  Kerstavond en Kerstdag:    = €37 (aanrader!)    = €44     = €57  |  Ouderjaarsavond en Nieuwjaarsdag:    = €37 (aanrader!)    = €44     = €60

Terroirs Chenin Blanc 2015, Pays d’Oc
Famille Perrin, Ventoux, 2014

Kerstdag

Tartaar van Ierse wilde zalm/ structuren van Agoursis-
komkommer/ fleur de sel met nori/

wafeltje van zeealgen
***

Sorbet van Bombay gin Saphire/ toetsen van agrum
***

Het malse van damhert/ peertje vuurrood/ Brussels lof/
Pommery mosterdroom/ balletjes van polderaardappel

***
Santa Claus’ chocoladecreatie/ pipette van fruit/

“on fire” geserveerd
***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

zondagmiddag 25 december 2016

€55
Supplement passende wijnen: €15

Wij serveren elk menu per tafel.

Terroirs Chenin Blanc 2015, Pays d’Oc
Château De L’Horte, Corbières, ’11, Reserva

Nieuwjaarsdag

3-maal Oostendse grijze garnaal/ koud - warm/ vurig 
rood / klassiek/ krokant gebakken

***
Ijskoud van strawberry daiquiri/ cocktail van Manuel 

Wouters
***

Het malse van rund/ Höllsteiner/ cirkel van groentjes/ 
Maldon gerookt zout/ choronsaus/ steppegras frietjes

***
Happy 2017/ chocoladecreatie/ pipette van fruit/

brandend geserveerd/ Espuma van fruit
***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden/
zakkertje naar keuze

zondagmiddag 1 januar i  2017

€55
Supplement passende wijnen: €15

Oudejaarsavond

Champagne“ Veuve Chabert”, Epernay/ Chardonnay -
Pinot Meunier/ feestelijke trio van Tapas

***
3-maal Oostendse grijze garnaal/ koud - warm/ vurig 

rood / klassiek/ krokant gebakken
***

Vuurrood van halve Canadese kreeft/ ontdaan van zijn 
jasje/ hoeveboter met fijne tuinkruiden/ Allium-look

***
Ijskoud van strawberry daiquiri/ cocktail van Manuel 

Wouters
***

Het malse van de haas/ peertje vuurrood/ Brussels lof/
bolletjes van tuinkruidenaardappel/ boschampignons

***
The End of 2015/ chocoladecreatie/ pipette van fruit/

brandend geserveerd/ Espuma van fruit
***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden/ zakkertje
naar keuze

zaterdagavond 31 december 2016

€140
Menu met geselecteerde wijnen
Water inbegrepen tot aan de koffie

Om middernacht heffen we het glas op het nieuwe jaar met cava
aangeboden door de chef en het ganse Retro-team. In een amusante sfeer

zetten we het jaar meteen goed in!

Traiteurdienst feestdagen ‘16-’17

Green Egg lauw gerookte Schotse zalm/ 
geserveerd in zijn krokantje/ sausje van 
limoenen

***
Onze specialiteit: in hoeveboter gebakken 
halve Canadese kreeft/ fijne tuinkruiden

***
Halve Canadese kreeft in schoonzicht/ drie 
sausjes: Vincent, tartaar, cocktail/ krokantje van 
sla/ citroen (kreeften 600/700 g per stuk)

***
Vitello tonnato uit Piemonte/ een creatie van 
Peppe Giacomazza

***
Carpaccio van wilde eend/ mi-cuit/ toets van 
aardbei - mango - perzik en Braziliaanse ananas

***
Gegratineerde rolletjes van tong/ duchesse/ 
Dugleré/ dobbels van tomaat/ Oostends grijs 
goud

***
Winterwandeling van Paleta Ibérica 
Bellota Reserva/ 26 à 28 maanden gerijpt/ 
Rucola/ extra vièrge olijfolie/ Ciabatta met 
zongedroogde Romanesco-tomaat met 
Griekse Tzatziki/ kruidensla/ rucola

Provençaalse geurende vissoep/ charme van 
rouille/ kaastoast  (1/3 l p.p.)

***
Damhertfilet uit Nieuw-Zeeland/ huisbereide 
sneeuwballetjes van aardappel/ mixed boarder 
van groen/ Crazy Pea

***
Haspengauwse hazenrugfilet/ wild jargon/ 
affilla cress/ sneeuwbal-aardappeltjes/ 
peertje in de wijn

***
Duke of Birkshire - varken/ taurito‘s tomaatjes/ 
zalf van knolselder/ rockshives/ winterboarder 
van groentjes

***
Onze specialiteit: gehele Canadese kreeft/ fijne 
tuinkruiden/ wintergroen

***
Australische lamsmédaillon/ peertje gegaard in 
de wijn/ zalf van winterknol/ erwtscheutjes

***
Parelhoender/ cremeux van tuinkruiden/ sausje 
van zwarte Italiaanse truffel/ wintergroentjes/ 
amandelpoffers/ affila cress

€23

€20
voorgerecht

€24
hoofdgerecht

€14,50

€7,95

€23,50

€16,95

€16,95

€7,50

€7,50

€22,50

€38,50

€23,95

€16,95

€15,95

€16,95

€16,95

Desserts
Kerstgebakje Santa Claus chocoladecreatie/ 
exotisch lekkers/ pipette van coulis/ 
“on fire” geserveerd 

***
Verrassingsgebakje 2016 - 2017/ fruitmozaïek/ 
coulis/ bij het haardvuur (brandend geserveerd)

Wij dresseren alle koude gerechten op uw borden om de 
feesttafel niet te verstoren met andere borden!

24 en 25 december ‘16  |  31 december ‘16 en 1 januari ‘17
U zoekt een verfijnd menu of gerecht voor de feestdagen bij u thuis? Gastronomisch gerechten gemaakt met kwaliteitsproducten die tijdens deze 

drukke dagen met veel zorg bereid worden, eenvoudig om op te warmen en best betaalbaar, zo geniet u dubbel! Bij reservatie vóór 20 december 
ontvangt u een leuke attentie! Elk koud gerecht serveren wij op uw borden, zo kan u een persoonlijke touch geven aan uw feesttafel.

Mousse van Schotse zalm/ blini/ maanzaad/ 
zalmforelkaviaar

***
Macaron van ganzenlever/ Granny Smith’s/ 
Aspic Porto

***
Cocktailgamba/ groene pesto/ toets van knoflook

***
Oostends grijs goud/ tomabel/ Cocktail

***
Mini-carpaccio/ Angus beef/ parmezaanse 
schilfers...

***
Carpaccio van st-jacobsoester/ hazelnoot/ roze bes

***
pata negra/ Tzatziki/ Ciabatta

Twister van Scampi met pesto ( frituur)

***
Stick van oriëntaalse  kip/ zoet-zuur ( frituur)

***
Gegratineerde oester/ champagnesaus/ 
groentedobbeltjes/ 

***
Cappuccino van groentjes/ St-jacobsnoten/ 
witte wijnsaus/ emmental/ ...enz

Tapashapjes
Verfijnde tapashapjes, in schaaltjes geserveerd, 
keuze uit:

Finger food
Assortiment van warme fingerfood, makkelijk 
op te warmen, keuze uit:

Voor- en hoofdgerechten

€2,45 €2,25
per stuk per stuk

€17,95

€14,50

€10

8 Zeeuwse oesters/ citroen/ oesterbrood

***
Huisbereide garnaalkroketjes (2 stuks), 
timbaaltje van krokant, citroen

***
Huisbereide kaaskroketjes (2 stuks), timbaaltje 
van krokant, citroen

***
Lasagne van Canadese kreeft/ koningskrab/ 
Nantuasaus

€15,75 
voorgerecht

€22
hoofdgerecht



Herfstfestijn
Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/

Champagne “Veuve Chabert” (suppl. € 5.00)/
wandeling van 3 herfst tapas

***
In het huis gemaakte ganzenleverterrine/ peperkoek/ toetsen 

van mango/ briochebrood/ back-to-basics
***

Zeetong gebakken op de teppanyaki/ salty finger/
dobbeltjes van prei en wintergroen/ carabineros gamba à la 

plancha
***

Soepje van Thaise curry/ sorbet/ Old Tom Gin - Smoked
***

Het malse van de haas/ peertje vuurrood/ Brussels lof/
rups tri-coloré van Charlotte-aardappel/ boschampignons

***
Een stukje kaas, blauw - hard - zacht/ uitgelezen selectie 

ambachtelijke creaties/ Izegems kaasboerke/ geraffineerd 
slaatje (supplement € 10)

***
Retro-emotie van de Madeleine/crème van Conférence peer/

luchtig schuim van speculoos versus gele room
***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

08/11/16  -   12/12/16

€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. vrijdagmiddag

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 met vermelding

2 pers.

€35

€39

€29,50

€65

LADIES NIGHT

SENIORENMIDDAG

Retromenu Feestfestijn 
In het huis gemaakte ganzenleverterrine/ peperkoek/ 

toetsen van mango/
briochebrood/ back-to-basics

***
Het malse van de haas/ peertje vuurrood/ Brussels lof/

rups tri-coloré van Charlotte-aardappel/ 
boschampignons

***
Retro-emotie van de Madeleine/ crème van 

Conférence peer/ luchtig schuim van speculoos versus 
gele room

***
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/
Champagne “Veuve Chabert” (suppl. € 5)/ 

wandeling van 3 winter tapas
***

Halve Canadese kreeft / onze specialiteit/ klassiek/
kruidenboter/ om te peuzelen

***
Gebakken ganzenlever/ contrast van appel/ Affilla Cress/
emulsie van portwijn uit de Douro-vallei/ zalf van spinazie

***
Sorbet van rode wijn uit de Cahors/ gerijpt op eiken vaten

***
Parelhoender/ zwarte Italiaanse truffelroom/

peertje vuurrood/ Brussels lof/ feestweelde aan 
wintergroen

***
Een stukje kaas, blauw - hard - zacht/ uitgelezen selectie 

ambachtelijke creaties/ Izegems kaasboerke/ geraffineerd 
slaatje (supplement € 10)

***
Javanais van Pistachenoot uit Sicilië/ Texturen van de 

Rubus framboos/ luchtig schuim volgens El Bulli 
“espuma de frambuesa”

***
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

08/11/16  -   12/12/16 13/12/16  -   30/01/17

€46
Supplement passende wijnen: €15

Wij serveren elk menu per tafel.
Supplement passende wijnen: €20

Wij serveren elk menu per tafel.
Supplement passende wijnen: €20

Wij serveren elk menu per tafel.

Iets te vieren?

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

Groepsmenu’s vanaf 
50€ per persoon 

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

Verjaardag?

Komt u tafelen op uw 
verjaardag zelf, dan krijgt u een 

leuke attentie! 
(op vertoon van identiteitskaart)

Cambos, Côtes de Gascogne moëlleux, gros Manseng 2014 
Alube, Toro, Tempranillo, Roble Oaked 2013, Spanje

Terroirs Chenin Blanc 2015, Pays d’Oc
Famille Perrin, Ventoux, 2014

Retromenu
Halve Canadese kreeft / onze specialiteit/ klassiek/

kruidenboter/ om te peuzelen
***

Parelhoender/ zwarte Italiaanse truffelroom/
peertje vuurrood/ Brussels lof/ feestweelde aan 

wintergroen
***

Javanais van Pistachenoot uit Sicilië/ Texturen van de 
Rubus framboos/ luchtig schuim volgens El Bulli 

“espuma de frambuesa”
***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

13/12/16  -   30/01/17

€46
Supplement passende wijnen: €15

Wij serveren elk menu per tafel.

Terroirs Chenin Blanc 2015, Pays d’Oc
Famille Perrin, Ventoux, 2014

Cambos, Côtes de Gascogne moëlleux, gros Manseng 2014 
Naire, Catilla y Léon, verdejo 2015, Spanje

Alube, Toro, Tempranillo, Roble Oaked 2013, Spanje

Aperitief/ voorgerecht/ 
hoofdgerecht/ koffie/ 2 glazen wijn

€30 
Elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand, om 12u15 

Enkel op reservatie: T 051 300 306

Data om t e 
on th ouden

11 november
Wapenstilstand

6 december
Sinterklaas

25 december
Kerstdag

1 januari
Nieuwjaar

6 januari
Drie Koningen

Netwerkavond met diner
Aperitief/ driegangenmenu met passende wijnen en 
water tijdens de maaltijd/ koffie met versnaperingen

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

Op donderdag 24/11/16 en 26/01/17. 
Stipt om 19u30. €50 p.p. 

Enkel op reservatie met vermelding Ladies night. 


