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Menu 4 maart tot 28 april 2014  

Elke 2de en 4de dinsdagmiddag van de maand:

Apéro, voorgerecht, hoofdgerecht, 
koffie en 2 glazen wijn

voor € 27,50 per persoon

Aanvang stipt om 12.15 uur

Enkel op reservatie: 051 30 03 06

Ontdek de Provence in Izegem!

Guy Deneweth        
Restaurant Retro bvba

Meensestraat 159, 8870 Izegem
Tel. 051 30 03 06

www.restaurantretro.be
info@restaurantretro.be

Gesloten zondagavond en maandag
(zaterdagmiddag enkel voor groepjes vanaf 8 pers.)
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Pasen 2014

Seniorenmiddag

De klokken uit Rome staan te popelen
om over enkele weken terug in ons

landje neer te strijken !
Inderdaad, een jaartje vliegt snel 

en daarom kan u bij ons nu reeds boeken  
om u gastronomisch te laten verwennen 
op één van onze PAASWEEKEND-DAGEN, 

STILLE ZATERDAG 19 EN PAASZONDAG 20 APRIL 2014.
(paasmaandag gesloten)



Retromenu
04/03/14-28/04/14

Bevallige Mechelse witte asperges/ hemels lekker/ toetsen van 
Canadese kreeft/ schuim van limoen/ tapenade van tomaat/ 

parels van pesto/ rucola
Asperges de Malines/ homard canadien/ sauce mousseline/

tapenade de tomates/ caviar de pesto/ rucola
-----

Het malste van rund/ gebakken op de teppanyaki/
explosie van groentjes/ back-to-basics/ béarnaise-saus

Filet pur grillé béarnaise/ spirelli frité/ garniture printanière colorée/ 
back-to-basics

-----
De lente is in zicht/ fake-ei/ dooier van mango/ parfait van witte 

chocolade en citrus/ meringue van limoen
En attendant le printemps/ faux oeuf/ jaune de oeuf de mangue/

parfait au chocolat blanc et agrumes/ meringue au citron vert
----

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden
Moka ou thé/mignardises “Retro“

Famille Perrin, Luberon, ‘12
Luc Pirlet, Cabernet Sauvignon, Classique, Pay’s d’Oc ‘12

        Menu: €46
Supplement aangepaste wijnen: €10

(Wij serveren elk menu per tafel!)

Marktmenu 

De Chef zal u verwennen, hij stelt zelf een menu samen,
volgens marktaanvoer:

verfijnd voorgerecht
smaakvol hoofdgerecht

verrassend nagerecht                           €34

 Zakenlunch 
 

Onze specialiteit: (iedere werkdagmiddag)
Een snelle bediening, 

verfijnd driegangenmenu
  en aangepaste wijnen inbegrepen.                €39 

Lentefestijn
04/03/14-28/04/14

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

3 smaken: lentefris/ verrassende blini/ soepje
Cava Motesquius/ Champagne “Jobert Guirardin“ (€5,00)/

amuse-bouche
-----

Bevallige Mechelse witte asperges/ hemels lekker/ toetsen van 
Canadese kreeft/ schuim van limoen/ tapenade van tomaat/ 

parels van pesto/ rucola
Asperges de Malines/ homard canadien/ sauce mousseline/

tapenade de tomates/ caviar de pesto/ rucola
-----

Op z’n vel gebakken zeebaars/ kruidenolie/ snippers van zacht 
gerookte Schotse zalm/ zeeuwse oester ‘fine Champagne’

Filet de bar/ l’huile d’olives aux fines herbes/ julienne de saumon fumé 
extra doux/ huître creuse ‘Fines Champagne’

-----
Ijskoud van Italiaanse passie/ Elisir di Limoncello/

Maurizio Russo
Sorbet italien/ Limoncello

-----
Het malste van rund/ gebakken op de teppanyaki/

explosie van groentjes/ back-to-basics / béarnaise-saus
Filet pur grillé béarnaise/ spirelli frité/ garniture printanière colorée/ 

back-to-basics
-----

Gebakken flensje/ geflambeerd/ Grand Marnier/
oude traditie van warm zoet

Crèpe flambée/ Mandarine Napoléon
-----

De lente is in zicht/ fake-ei/ dooier van mango/ parfait van witte 
chocolade en citrus/ meringue van limoen

En attendant le printemps/ faux oeuf/ jaune de oeuf de mangue/
parfait au chocolat Blanc et agrumes/ meringue au citron vert

-----
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

Moka ou thé/ mignardises “Retro“

Famille Perrin, Luberon, ‘12
Luc Pirlet, Cabernet Sauvignon, Classique, Pay’s d’Oc ‘12

(Wij serveren elk menu per tafel!)

Menu: €65
Supplement aangepaste wijnen: €13

Gegrilde côte-à-l’os met verse bearnaise,
vergezeld van frietjes en krokant slaatje

------
inclusief 1 fles rode huiswijn - €58 per 2 personen

Niet op zaterdagavond! 
Zondagmiddag enkel op reservatie met vermelding.

Steeds tot uw dienst !
is dit steeds mogelijk mits een supplement 

per veranderend gerecht per persoon.
Zo kan u toch een persoonlijk accent leggen 

in uw menukeuze!
(Wij serveren elk menu per tafel!)

Aan de kaart, 1 gerecht !
Tijdens de weekdagen kan u steeds aan de kaart tafelen of genieten 

van een suggestie van de chef.
(dinsdagmiddag tot en met vrijdagmiddag)

Betaalbaar feestje ?
Wij beschikken reeds over groepsmenu’s vanaf €47,50

per persoon, zo maken wij het mogelijk om als een ware 
gastronoom te genieten van een familie-, huwelijks- of 

vriendenfeestje aan een budgetvriendelijke prijs!
Info: 051 30 03 06 of www.restaurantretro.be

Classic-lunch
Het zakenleven vraagt democratische prijzen !

Daar spelen wij graag op in:
voorgerecht / een klassiek hoofdgerecht / koffie

                       glas witte en rode wijn inbegrepen               €25
(van dinsdagmiddag tot en met vrijdagavond)

Uw verjaardag ?
Op de dag zelf? Bij vertoon identiteitskaart 

ontvangt u een leuke attentie!
Niet cumuleerbaar met andere acties


