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Guy Deneweth - Mathieu Matton       
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.)

Volg ons via

Menu 9 juni t.e.m. 20 juli 2015  

OPEN GANS HET BOUWVERLOF !
Gesloten van 24 augustus t.e.m. 14 september ‘15

De zon heeft ons nu al enkele dagen kunnen bekoren 
met haar zonnestralen. Een reden om u met genoegen 
aan te kondigen dat wij traditiegetrouw starten met ons 

Kreeftenkriebelmenu
Van 12 mei t.e.m. 28 september 2015

Naast onze andere menu’s 
of tijdens de week ook onze kaart, 

kan u genieten van dit uitzonderlijk festijn.
U kunt tafelen in onze tuin, 

een oase van groen en rust.

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 lentegroentjes en aardappel

Verrassend ijsgebakje van de chef 
in aardbeiballonnetjes 

geserveerd met bijpassend sausje

1/2 fles fruitige Coastline, 
Chenin blanc '14, South-Africa

Menu: € 60 per pers.

Dit menu is enkel te verkrijgen mits voorafgaande 
reservatie met vermelding "kreeftenkriebelmenu".

Tel. 051 30 03 06 of info@restaurantretro.be

Alle kreeftenkriebelklanten ontvangen een 
gepersonaliseerd kreefteslabbetje van Restaurant Retro 

als aandenken!
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Retromenu
 09/06/15-20/07/15

Oostends grijs goud/ infuus van heilbot, licht gerookt/ 
maatjesharing/ pequino/ rode ui/ 

Agoursis-komkommer
—

Zomerkriebels troef/ Royale kabeljauw/ 
explosie uit de tuin/ 

venusschelpjes/ kruidenolie/ 
kroepoek van saffraan

—
Ijsdessert summervibes/ torentje van Jonagold-appel/ 

Krokantje van amandel/ Engelse room/ 
crumble van brésiliennenootjes summervibes/

—
Mokka of thee/ 

huisgemaakte zoetigheden

Coastline, Chenin Blanc, ’14, South Africa

Pico de Aneto, Somontano, ’14, Chardonnay-
Gewurztraminer en Macabeo-druif, Spanje

 Menu : 46 €
Supplement aangepaste wijnen : 12 € 

(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

Menu: € 34

Zakenlunch
Onze specialiteit (iedere werkdagmiddag):

Een snelle bediening, verfijnd drie-gangenmenu 
en aangepaste wijnen inbegrepen

Lunch: € 39

Visfestijn
09/06/15-20/07/15

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

Gazpacho/ visfantasie met tarwekorreltjes/ 
tonijn met pesto

—
Oostends grijs goud/ infuus van heilbot, licht gerookt/ 

maatjesharing/ pequino/ rode ui/ 
Agoursis-komkommer

—
Rode poon/ bazielkruid/ toets van limoen/ 

fleur de sel uit Guérande/ olijfolie Arbequina/ 
witte Quinoa uit Bolivië

—
Ijskoud citrusvruchtmengeling 

uit zonnige oorden
—

Zomerkriebels troef/ royale kabeljauw/ 
explosie uit de tuin/ venusschelpjes/ kruidenolie/ 

kroepoek van saffraan
—

Soepje van fruit/ kruismunt/ sinas uit Andalusië
—

Ijsdessert summervibes/ torentje van Jonagold-appel/ 
krokantje van amandel/ Engelse room/ 

crumble van brésiliennenootjes summervibes/ 
 —

Mokka of thee/ 
huisgemaakte zoetigheden

Coastline, Chenin Blanc, ’14, South Africa

Pico de Aneto, Somontano, ’14, Chardonnay-
Gewurztraminer en Macabeo-druif, Spanje

Menu : 65 €
Supplement aangepaste wijnen : 15 € 

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.

De tuin staat ter beschikking voor het aperitief en de koffie. 

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

Apéro, voorgerecht, hoofdgerecht, 
koffie en 2 glazen wijn 

voor € 27,50 per persoon stipt om 12.15 uur 
Enkel op reservatie: 051 30 03 06 

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

------
1 fles rode franse huiswijn

€ 60 per 2 personen 
Niet op zaterdagavond ! Zondagmiddag enkel op reservatie 

met vermelding

Betaalbaar feestje ?
Wij beschikken reeds over groepsmenu’s 

vanaf € 49,50 per persoon. 
Zo maken wij het mogelijk om als een ware gastronoom  

te genieten van een familie-, huwelijks- of vriendenfeestje 
voor 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:
een geraffineerd voorgerecht

gevolgd door een klassiek hoofdgerecht
koffie met versnaperingen

glas witte en rode wijn inbegrepen
€ 27,50


