
Menu februari - mei

Jaarlijks verlof van dinsdagavond 

08/03/16 t.e.m. 18/03/16

Meensestraat 159  |  8870 Izegem

T 051 30 03 06  |  info@restaurantretro.be

Open: dinsdagmiddag t.e.m. zondagmiddag

www.restaurantretro.be

Van harte welkom,
GUY &  MATHIEU

Guy Deneweth - Mathieu Matton 

Candle light dinner

Cupido schiet opnieuw raak! Glunderend kijkt hij uit om u en uw geliefde 
te verwennen. U geniet van een gezellig etentje bij kaarslicht met 

romantische achtergrondmuziek. 

Tijdens het Valentijn-weekend serveren wij enkel het Retro- of 
Winterfestijnmenu. 

Reserveer tijdig online of 051/30.03.06

(Wij aanvaarden geen waardebonnen tijdens dit weekend)

vrijdagavond 12 februari 2016 | 19-19u30
zaterdagavond 13 februari 2016 | 19-19u30 
zondagavond 14 februari 2016 | 19-19u30 

En, wat staat er met Pasen bij u op het menu? 

Wij zorgen voor een heerlijk paasmaal bij u thuis!

Restaurant Retro biedt met Pasen een culinair driegangen afhaalmenu aan. Zo 
geniet u aan uw eigen familietafel van het lekkerste wat Retro u te bieden heeft!

In het restaurant serveren wij op Pasen enkel ons Retromenu en Lentefestijn.

Afhaalmenu Pasen
26/03 - 27/03 - 28/03

menu met hapjes
€30 menu zonder 

hapjes

€35

Smaakbrengertjes bij het aperitief
Carpaccio van Blauw-wit/ Parmezaanse schilfers

Tartare van Schots Lekkers/ Koriander
Praline van eendenmousse/ Granny Smith’s appel

Voorgerecht
Cœur de Boeuf tomaat/ Grijze garnaal handgepeld/ 

Huisgemaakt garnaalkroketje/ Atsina/ Sisho rood

Hoofdgerecht
Kakelende Bresse-kip/ Vulsel van tuinkruiden/ 
Zalfje van doperwt/ Crazy Pea/ Rode wijn-saus

Dessert
Moelleux van chocolade/ On fire/ Torentje van aardbei

www.restaurantretro.be | Reserveren kan tot 23 maart 2016 | info@restaurantretro.be | T 051 30 03 06

Uitzonderlijk 

open op 

zondagavond 

14 februari 

2016!
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Winterfestijn
Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/ 

Champagne “Veuve Chabert” (suppl. € 5.00)/
winterhapjes

***
Polderaardappel/ Oostendse grijze garnaal/
karnemelkstampers met gerookt buikspek/ 

mousseline/ rucola

***
Carpaccio van gerookte eendenborst mi-cuit/ texturen 

van mango/ mosterdsla/ toetsen van Xéres de la 
Frontera

***
Sorbet van de cavaillon uit de Provence/ emulsie van 

witte wijn/ Vin doux Naturel/ Gascogne

***
Duke of Berkshire met mousseline van pickles/

structuur van jonge wortel en koolraap/ crème van 
erwt/ gesauteerde krieltjes

***
Een bordje van ambachtelijke kaas/ geraffineerd slaatje 

(supplement 10€)

***
Krokante biscuit/ Remi martin Fine Champagne/ 
schuim van melkchocolade/ macaron pistache

***
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

02/02/16  -   21/03/16

€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 Retromenu Lentefestijn
Polderaardappel/ Oostendse grijze garnaal/
karnemelkstampers met gerookt buikspek/ 

mousseline/ rucola

***
Duke of Berkshire met mousseline van pickles/

structuur van jonge wortel en koolraap/ crème van 
erwt/ gesauteerde krieltjes

***
Krokante biscuit/ Remi martin Fine Champagne/ 
schuim van melkchocolade/ macaron pistache

***
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

Bevallige Mechelse asperges/ op Vlaamse wijze/ 
hemels lekker/ verrijkt met huisgerookte zalm extra 

doux 

***
Gebakken Zeebrugse zeetong ‘meunière’/ kappertjes/ 

blanke botersaus/ sneppegras frietjes

***
Amandelcake in een nieuwe dimensie/ 3 gezellen/
ananas - passievrucht - kiwai/ merengue van limoen

***
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

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

Lentehapjes

***
Bevallige Mechelse asperges/ op Vlaamse wijze/

hemels lekker/ verrijkt met huisgerookte zalm extra 
doux 

***
Hartzwezerik/ gebakken/ Spaanse xéres/ even anders/ 

jonge spinazie ‘Montrueux de Viroflay

***
Granité van witte wijn/ parfum van rozenwater uit 

Versailles

***
Gebakken Zeebrugse zeetong ‘meunière’/ kappertjes/ 

blanke botersaus/ sneppegras frietjes

***
Een bordje van ambachtelijke kaas/ geraffineerd slaatje 

(supplement 10€)

***
Amandelcake in een nieuwe dimensie/ 3 gezellen/
ananas - passievrucht - kiwai/ merengue van limoen

***
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

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...

Elke 4e donderdag van de maand 
(28/01, 24/03, 26/05). Stipt om 19u30. €50 p.p. 

Enkel op reservatie met vermelding Ladies night. 

02/02/16  -   21/03/16 22/03/16  -   02/05/16 22/03/16  -   02/05/16

€46 €46
Supplement passende wijnen: €15

Wij serveren elk menu per tafel.
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)

Mission Royale, Chardonnay - Viognier, Sud France ‘14
Château Corneilla, Côtes de Rousillon, Carignan - 

Grenache- Syrah ‘13 

Nairé, Tierra de Castilla y Léon, Verdejo, Spanje, ‘14
Casa Valduga, Vale dos Vinhedos, Chardonnay, Brazillië, ‘13 

Nairé, Tierra de Castilla y Léon, Verdejo, Spanje, ‘14
Casa Valduga, Vale dos Vinhedos, Chardonnay, Brazillië, ‘13

Mission Royale, Chardonnay - Viognier, Sud France ‘14
Château Corneilla, Côtes de Rousillon, Carignan - 

Grenache- Syrah ‘13

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

27 maart
Paaszondag

21 april
Secretaressedag

5 mei
O.L.H. Hemelvaart

8 mei
Moederdag
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