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Guy Deneweth        
Restaurant Retro bvba

Meensestraat 159, 8870 Izegem - t. 051 30 03 06
WWW.RESTAURANTRETRO.BE

Traiteurdienst eindejaarsfeestenNieuwjaarsdag / St. Sylvestre
01/01/2015

Winterwandeling van Schots lekkers/ mousse van avocado/
structuren van komkommer ijskoud tot knapperig/ 

kruidensla/ bloedzuring
Tartare de saumon d’Ecosse/ crème d’avocado/ 

concombre glacé et croustillant/ salade d’épices/ oseille rouge
-----

Ouderwetse sorbet/ énige echte “Williams-peer”
uit de streek van Bavikhove/ vergezeld van zijn Eau-de-vie

Sorbet de poires “ Williams”/ accompagné de son eau-de-vie
-----

Rollade van fazantehen/ verrijkt met slangenkruid/
Brussels lof “Milandre“/ andere deugddoenertjes/ 

gefrituurde sneeuwballetjes met tuinkruiden 
Eventail de faisan/ farce à l’éstragon/ garniture de chasse/
croquettes aux fines herbes/ chicon de Bruxelles “Milandre”

-----
Verrassend schilderijtje/ the beginning of a new year/ 

opgefleurd door een kleurenweelde/
Pipette van coulis/ brandend geserveerd

Gâteau surprise/ St-Sylvestre/ façon du chef/ pipette de coulis/ 
feux d’artifice

-----
Mokka of thee/  huisgemaakte zoetigheden

Moka ou thé/ mignardises “ Retro “

C’est grandiose les Copains, Chardonnay, Pays d’Oc ‘13
Terres Fumées, Francois Lurton, Merlot, Pays d’Oc ‘13

Menu : € 52,00     Met aangepaste wijnen : € 60,00  

Gelieve tijdig te reserveren: 051/30.03.06
Bezoek onze site: www.restaurantretro.be

Feestdagen 2014 - 2015

Ontdek de Provence in Izegem!

U zoekt een verfijnd menu of gerecht voor de feestdagen bij u thuis ?
Gastronomische gerechten gemaakt met kwaliteitsproducten

die ondanks deze drukke dagen toch met veel zorg bereid worden,
eenvoudig om op te warmen en best betaalbaar, zo geniet u dubbel !

Reserveer uw traiteur voor 20 dec. en ontvang een leuke attentie !!!
24 - 25/12/14 en 31/12/14 - 01/01/15

* Tapashapjes: keuze verfijnde hapjes/ in schaaltjes geserveerd/ enkele vbn:
  - blini gerookte zalm/ wasabi-kaviaar/ tuinkruiden
  - praline van ganzenleverterrine/ granny smith’s/ aspic porto
  - cocktailgamba/ groene pesto/ toets v an knoflookroom
  - Oostends grijs goud/ tombel/ cocktail
  - Mini-carpaccio/ Angus beef / parmezaanse schilfers ... enz. €2,25/stuk
*  Assortiment van warme finger food/ makkelijk op te warmen: 
 - takiki van kip, Risotto van 3 kazen, warme oester met champagnesaus
  - Tartiflette van Reblochon …..enz…  €2,10/stuk
*  8 Zeeuwse oesters/ Creuse/  citroen / oesterbrood €15,50
*  Huisgemaakte garnaalkroketjes/ timbaaltje van krokant/ citroen (2 st.) €12,50
*  Huisgemaakte kaaskroketjes/ timbaaltje van krokant/ citroen (2 stuks) €10
a* Lasagne/ Canadese kreeft/ koningskrab/ gember en limoen/ Nantuasaus (vg/hg) €14,50/€20,00
b* Green Egg Lauw gerookte Schotse zalm/ geserveerd in zijn krokantje/ 
 sausje van limoen €14,50 
c* Specialiteit/ in hoeveboter gebakken halve Canadese kreeft/fijne tuinkruiden  €22,25
d* Halve Canadese kreeft/ in schoonzicht/ drie sausjes: Vincent, tartaar, cocktail/  
 krokantje van sla/ citroen (kreeften 600/700 gram het stuk) €22,75
e*  tartare van Ierse wilde zalm/ koriander/ structuren van komkommer/ avocado €16,25 
f*  Carpaccio van Coeur de Boeuf-tomaat/ grijze garnaal/ catafrais/ 
 huisgemaakt garnaalkroketje/ vissoepje €22,50
g* Gegratineerde visschotel/ explosie uit de zee/ duchesse/ witte wijnsaus (vg/hg)  €19,00/€23,00
h* Beursje/ hartzwezeriken/ sausje van “Gonzales Byass“ (vg/ hg) €16,50/€23,50
i* Provençaals vissoepje/ charme van rouille/ kaastoast (1/3  l.p.p.) €7,95
j* Damhertfilet uit Nieuw-Zeeland/ huisbereide sneeuwballetjes van aardappel/ 
 mixed boarder van groen / Crazy Pea €16,50
k* Haspengauwse hazenrugfilet/ wild jargon/ affilla-cress/ 
 gefrituurde sneeuwbal-aardappeltjes/ Peertje in de wijn €16,50
l* filet d’Anvers van kalf/ taurito‘s tomaatjes/ zalf van knolselder/ rockshives/
 winterboarder van groentjes  €16,50
m* Onze specialiteit/ gehele Canadese kreeft/ fijne tuinkruiden/ wintergroen €37,50
n* Australische lamsmédaillon/ peertje gegaard in wijn/ zalf van winterknol/
 erwtscheutjes  €15,50
o* Bresse-kipje/ moëlleux van tuinkruiden/ kleurenrups/amandelpoffers/ affilacress/ 
 rode wijnsaus “Bordelaise" €16,50
p* Kerstgebakje/ Santa Clau4/ chocoladecreatie/ exotisch lekkers/
 pipette van coulis/ “on fire” geserveerd   €7,35
q* Verrassingsgebakje “ 2014 -2015 “/ on fire/ fruitmozaïek en z’n coulis/ 
 bij het haardvuur ( brandend geserveerd) €7,35

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

-----------------------------------------    Aanbevolen  menu’s:    ------------------------------------------
Kerstavond en Kerstdag Oudejaarsavond en nieuwjaarsdag
* b+j+p = €35 aanrader! * b+k+q = €35 aanrader!
* c+j+p = €42 * c+k+q = €42
* b+c+l+p = €55 * b+c+o+q = €55

Volg ons via
www.facebook.com/
RestaurantRetroIzegem



 
24/12/14

Champagne “Veuve Chabert”, Epernay/ 
Chardonnay - Pinot Meunier/
feestelijke smaakbrengertjes 

Champagne ”Veuve Chabert”, Epernay/ 
Chardonnay - Pinot Meunier/ amuse-bouche

-----
Carpaccio van Sint-jacobsoester/ vleugje van walnoot/ 

salty finger/ gebakken Sint-jacobsnootjes/ 
fleur de sel uit Guérande

Exploration/ coquilles St-Jacques en duo/ 
carpaccio et poêlée/ Salty finger/ huile de noisettes/ 

fleur de sel de Guérande
-----

Gebakken ganzenleverterrine/ surf en turf/ 
Granny Smith’s appel/ crumble van Parmezaanse kaas/

affillacress/ kwarteleitje/ krokant bruin
Terrine de foie d’oie/ mer - terre/ pomme Granny Smith’s/

crumble de Parmesan/ oeuf de caille/ toast
-----

Ijskoud vruchtenijs/ frisheid van agrum/
citrusvruchtmengeling uit zonnige oorden

Sorbet d’agrumes
-----

Klassieker maar trendy gebracht/ het malse van damhert/ 
peertje vuurrood/ Brussels lof/ Pommerymosterdroom/ 

balletjes van polderaardappel
Filet de daim/ Keep on dreaming/

garniture de chasse colorée/ sauce à base de moutarde 
de Pommery

-----
Verrassend gebakje/ Santa Claus/ chocoladecreatie/

Pipette van fruit/ gezellig vurig geserveerd
Gâteau surprise/ Père Noël/ à la façon du chef/ 

Pipette de coulis/ feu d'artifice
-----

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

C’est grandiose les Copains, Chardonnay, Pays d’Oc ‘13
Janeil, Melody, Gros Manseng, Côtes de Gascogne ‘13

Terres Fumées, Francois Lurton, Merlot, Pays d’Oc ‘13

Menu : €73
Supplement geselecteerde wijnen : €12

Gelieve tijdig te reserveren: 051 30 03 06 
of info@restaurantretro.be

Bezoek ook onze site: www.restaurantretro.be

 
25/12/14

Gebakken ganzenleverterrine / surf en turf/ 
Granny Smith’s appel / 

crumble van Parmezaanse kaas/affillacress/ 
kwarteleitje/ krokant bruin

Terrine de foie d’oie/ mer - terre/ pomme Granny Smith’s/
Crumble de Parmesan/ oeuf de caille/ toast

-----
Ijskoud vruchtenijs/ frisheid van agrum/

Citrusvruchtmengeling uit zonnige oorden
Sorbet d’agrumes

-----
Klassieker maar trendy gebracht/ het malse van damhert/ 

peertje vuurrood/ Brussels lof/ Pommery mosterdroom/ 
balletjes van polderaardappel

Filet de daim/ keep on dreaming/
garniture de chasse colorée/ 

sauce à base de moutarde de Pommery
-----

Verrassend gebakje/ Santa Claus/ chocoladecreatie/
pipette van fruit/ gezellig vurig geserveerd

Gâteau surprise/ Père Noël/ à la façon du chef/ 
pipette de coulis/ feu d'artifice

-----
Mokka of thee/  huisgemaakte zoetigheden

Moka ou thé/ mignardises “ Retro “

Janeil, Melody, Gros Manseng, Côtes de Gascogne ‘13
Terres Fumées, Francois Lurton, Merlot, Pays d’Oc ‘13

Menu : €51
Met geselecteerde wijnen : €60

   
Gelieve tijdig te reserveren: 051 30 03 06

Vernieuwde website: www.restaurantretro.be

Een waardebon om eens lekker te komen tafelen,
en naar ieders budget !

31/12/14

Champagne “Veuve Chabert”, Epernay/ 
Chardonnay - Pinot Meunier/ feestelijke smaakbrengertjes 

Champagne ”Veuve Chabert”, Epernay/ 
Chardonnay - Pinot Meunier/ amuse-Bouche

-----
Winterwandeling van Schots lekkers/ mousse van avocado/

structuren van komkommer ijskoud tot knapperig/ 
kruidensla/ bloedzuring

Tartare de saumon d’Ecosse/ crème d’avocado/ 
concombre glacée et croustillant/ salade d’épices/ oseille rouge

-----
Kalfszwezeriken krokant gebakken/ 

stoemp met buikspekreepjes/ infuus van Spaanse Xérès/ 
lavas/ stroop van Balsamico di Modena

Ris de veau poêlé au Tepanyaki / stoemp flamand/ 
persil plat/ sauce au xéres espanole

-----
Ouderwetse sorbet/ énige echte “Williams-peer” 

uit de streek van Bavikhove/ vergezeld van zijn Eau-de-vie
Sorbet de poires “Williams”/ accompagné de son eau-de-vie

-----
Rollade van fazantehen/ verrijkt met slangenkruid/
Brussels lof “Milandre“/ andere deugddoenertjes/ 

gefrituurde sneeuwballetjes met tuinkruiden 
Eventail de faisan/ farce à l’éstragon/ garniture de chasse/
croquettes aux fines herbes/ chicon de Bruxelles “Milandre”

-----
Verrassend gebakje/ The End of 2014/ chocoladecreatie/

pipette van fruit/ gezellig en brandend geserveerd/ 
espuma van fruit

Gâteau surprise/ Fin d’année/ à la façon du chef/ 
pipette de coulis/ feu d'artifice/ espuma de fruits

-----
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden/ 

zakkertje naar keuze
Moka ou thé/ mignardises “ Retro “/ Pousse-Café

C’est grandiose les Copains, Chardonnay, Pays d’Oc ‘13
Terres Fumées, Francois Lurton, Merlot, Pays d’Oc ‘13

Met geselecteerde wijnen: € 120 p.p.
(waters tijdens het feestmenu inbegrepen tot aan koffie)

Oudejaarsavond 2014-'15
Réveillon de Nouvel An 2014-'15

Om middernacht heffen wij het glas op het nieuwe jaar met Champagne
aangeboden door de chef en het ganse Retro-team 

met de nodige cotillons en amusante sfeer met dansgelegenheid!
Wij wensen onze gastronoomklanten een goed begin van een nieuw jaar

en danken u voor het vertrouwen in onze zaak. We kijken uit naar een 
nieuw jaar vol aangename verrassingen. Vanwege het ganse Retro-team!

Gelieve tijdig te reserveren: 051 30 03 06


