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Menu 22 juli tot 22 september 2014  

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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Kreeftekriebelmenu 2014  
                        van 13 mei t.e.m. 29 september

 
De zon heeft ons al enkele dagen kunnen bekoren 

met haar zonnestralen. 
Een reden om u met genoegen aan te kondigen 

dat wij traditiegetrouw terug starten met onze 
kreeftekriebelmenu !

Naast onze andere menu’s of tijdens de week ook 
onze kaart, kan u genieten van dit uitzonderlijk festijn.

Wat is er nu aangenamer dan in onze tuin 
te tafelen in een oase van groen en rust 

met verwarmde eetterras, en te genieten 
van een lichte menu met een gekoeld glaasje 

fruitige witte wijn in de hand !

 Verwelkomingswachtbordje van smaakbrengertjes/
-----

Halve Canadese kreeft/ in schoonzicht/
geserveerd met z’n drie sausjes

-----
Gehele Canadese kreeft/ in hoeveboter gebakken/ 

geparfumeerd met Provençaals lekkers/ 
vergezeld van zijn lentegroentjes en aardappel

-----
Verrassend ijsgebakje van de Chef/ 
geserveerd met bijpassend sausje

1/2 fles fruitige Albada Macabeo 2012 
Vinas Viejas, Zaragoza  

€ 58 per persoon

→  Alle kreeftekriebelklanten ontvangen elk 
een gepersonaliseerd kreefteslabbetje 
van Restaurant Retro als aandenken !

Deze menu is enkel te verkrijgen op voorafgaande 
reservatie met vermelding "kreeftekriebelmenu" !

Tel. 051 30 03 06
 

"kom tafelen op uw verjaardag en ontvang 
een waardevol geschenk!"



Retromenu
22/07/14-22/09/14

Zomerwandeling 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
-----

Het malste van tussenrib “Angus beef”/ à la plancha met 
Maldon’s smoked zoutvlokjes/ kruiden-aardappel “Belle de 

Fontenais”/ mixted boarder van zomers groen
Ribeye à la façon du chef/ Angus Beef/ inspiré de Provence/ 

Maldon sel de mer fumé/ Pomme de terre “Belle de 
Fontenais/ arlequin coloré de légumes

-----
Texturen van Cascade Délight/ Amandelframboos/ 

Gelei van framboos/ latje van chocolade-framboos/ 
frambozenijs met sponsbiscuit Pistache

Textures de Cascade Délight/ amande framboise/ 
gelée des framboises/ lamelle de chocolat-framboise/ 

crème glacé des framboises/ biscuits d’éponge pistache
-----

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden
Moka et mignardises “Retro“

Marqués de Puerta Vella ’13, Macabeo, Carinena, Spanje
Villa D’Oc, Domitia, Les centiers Romains ’13, Cabernet-Sauvignon

 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 

Zomerfestijn
22/07/14-22/09/14

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

Cappuccino van groen/ viscreatie/ luchtig zomers fantasietje
Cava Montesquius/ Champagne  “Veuve Chabert“ (+€5)/ 

amuse-bouche
-----

Zomerwandeling 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
-----

Vuurrood van kreeft/ gebakken zeeduivel/ asperges uit Pertuis/
het luchtige van limoen/ Tijgergarnaal

Homard canadien/ Lotte/ Asperges de Pertuis /
sauce mousseline/ crevettes Tigrées 

-----
Ontdek de Salsa van braziliaanse Caipirinha/ 

ijskoud geserveerd
Dégustation de sorbet/ Caipirinha de Brasil

-----
Het malste van tussenrib “Angus beef”/ à la plancha met 

Maldon’s smoked zoutvlokjes/ kruiden-aardappel “Belle de 
Fontenais”/ mixted boarder van zomers groen

Ribeye à la façon du chef/ Angus Beef/ inspiré de Provence/ 
Maldon sel de mer fumé/ Pomme de terre “Belle de 

Fontenais/ arlequin coloré de légumes
-----

Soepje van rood fruit/ Tahitiaanse vanilleroom/ kruizemunt
Soupe de fruits rouge/ Crème vanille de Tahiti/ 

menthe verte
-----

Texturen van Cascade Délight/ Amandelframboos/ 
Gelei van framboos/ latje van chocolade-framboos/ 

frambozenijs met sponsbiscuit Pistache
Textures de Cascade Délight/ amande framboise/ gelée de 
framboises/ lamelle de chocolat-framboise/ Crème glacé 

des framboises / biscuits d’éponge pistache
-----

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden
Moka et mignardises “Retro“

Marqués de Puerta Vella ’13, Macabeo, Carinena, Spanje
Villa D’Oc, Domitia, Les centiers Romains ’13, Cabernet-Sauvignon

 Wij serveren elk menu per tafel!
Menu: € 65

Supplement aangepaste wijnen: € 13 

Open gans het bouwverlof !
Wij gaan pas in verlof van maandag 25 augustus 

t.e.m. maandag 15 september 2014.
Wij ontvangen u ook graag binnen of in onze tuin 

voor 1 gerecht op weekdagen tot een gans uitgebreid menu!
(weekend serveren wij enkel 1 van onze menu’s)

Côte-à-l’os-menu
Gegrilde côte-à-l’os met verse bearnaise, vergezeld van 

frietjes en krokant slaatje
------

inclusief 1 fles rode huiswijn
 € 58 voor 2 personen

Niet op zaterdagavond! Zondagmiddag enkel op reservatie met vermelding 

Steeds tot uw dienst !
Wanneer u een menu wilt veranderen is dit steeds mogelijk 

mits een supplement per veranderend gerecht per persoon.
Zo kan u toch een persoonlijk accent leggen in uw menukeuze!

Zomers tuinfeestje ?
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 ! 
vraag vrijblijvend info telefoon: 051 30 03 06 
of bezoek onze site: 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)

Ons verwarmd eetterras in de kijker!
Ontdek op ons eetterras een oase van groen en rust op de 

stadsrand van Izegem met zicht op de vijver.

Seniorenmiddag
Elke 2de en 4de dinsdag van de maand:

Aperitief met hapjes, voorgerecht, hoofdgrecht, 
koffie en 2 glazen wijn voor slechts € 27,50  

(enkel op reservatie met vermelding seniorenmenu)
 


