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Menu 23 september tot 3 november 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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In de kijker !

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

vergezeld van frietjes 
en krokant slaatje

------
1 fles rode Franse huiswijn

€ 58 per 2 personen 

Niet op zaterdagavond ! 
Zondagmiddag enkel op reservatie met vermelding 

 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 



Retromenu
23/09/14 - 03/11/14

Krokantje/ Ierse wilde zalm/ warm gerookt in Green egg/
Frisheid van gember/ het zilte van zeepalm “Postelsia 

Palmeoformis”/ espuma van limoen “Yellow”
Aumonière de saumon d’Ecosse fumé tiède/ 

affiné au gingembre et goémon “Postelsia Palmeoformis”/ 
espuma de citrons verts

-----
Het malste van damhert/ eerste herfstemotie/
Spaanse saus/ baspaddestoelen/ affillacress

Filet de daim de Nouvelle-Zélande/ à la façon du chef /
 inspiré de Provence/ Sauce Espagnole 

-----
Speels creatief/ Grand Marnier “Cordon Rouge”/ 

schuim van sinas/ miserable verrijkt met gekonfijte sinasappel 
uit Venezuela

Gâteau surprise/ à base de Melocake/ mousse de melo/
Ganache de praline/ biscuit au cacao

-----
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

Moka et mignardises “ Retro “

Pico de Aneto ’13, Chardonnay-Macabeo, Somontana, Spanje
Domaine Fontarèche, Merlot-Cabernet ’12, Canet Pays d’Oc

 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 

Pekkersfestijn
23/09/14-03/11/14

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

Drie smaakbrengers van vast tot vloeibaar/ koud –warm
Cava Montesquius/ Champagne “Veuve Chabert“ (€5)/ 

amuse-bouche
-----

Krokantje/ Ierse wilde zalm/ warm gerookt in Green egg/
Frisheid van gember/ het zilte van zeepalm “Postelsia 

Palmeoformis”/ espuma van limoen “Yellow”
Aumonière de saumon d’Ecosse fumé tiède/ 

affiné au gingembre et goémon “Postelsia Palmeoformis”/ 
espuma de citrons verts

 -----
Gebakken ganzenlever/ gebakken op de teppanyaki/ 

contrast met oude port “Quinta Do Crasto”/ jonagold appel
Escalope de foie gras de canard/ poêlées sur le Teppanyaki/

Sauce de porto “Quinta Do Crasto”/ pomme Jonagolden
-----

Herfstsfeer ijskoud/ Ontdek de charme van Mandarijn uit 
Michas en de agrum van Japanse Yuzu

Dégustation de sorbet/ Mandarine de Michas et Yuzu Japonais
-----

Het malste van damhert/ eerste herfstemotie/
Spaanse saus/ baspaddestoelen/ affillacress

Filet de daim de Nouvelle-Zélande/ à la façon du chef/
 inspiré de Provence/ Sauce Espagnole

-----
De fransen achterna/ 3 kazen/ artisanaal/ chutney van 

Conférencepeer/ Salsa van selder met hazelnoot
Elonge à la France/ 3 fromages artisanaux / 

chutney de poire Conférence/ salsa de celery aux noisettes
-----

Speels creatief/ Grand Marnier “Cordon Rouge”/ 
schuim van sinas/ miserable verrijkt met gekonfijte sinasappel 

uit Venuzuela
Gâteau surprise/ à base de Melocake/ mousse d’oranges 

“Melo”/ Ganache de praliné/ biscuit au cacao
-----

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

Pico de Aneto ’13, Chardonnay-Macabeo, Somontana, Spanje
Domaine Fontarèche, Merlot-Cabernet ’12, Canet Pays d’Oc

Menu: €65
Supplement aangepaste wijnen: €13 

(Wij serveren elk menu per tafel!)

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

mits een supplement per gewijzigd gerecht per persoon.
Zo kan u toch een persoonlijk accent leggen  

in uw menukeuze!

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 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 :
voorgerecht

een klassiek hoofdgerecht
koffie

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

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 ! 
vraag vrijblijvend info telefoon: 051 30 03 06 
of bezoek onze site: www.restaurantretro.be

Uw verjaardag?
Op de dag zelf? Bij vertoon identiteitskaart 

ontvangt u een leuke attentie!
(niet cumuleerbaar met andere actie’s of kortingsbonnen)

www.restaurantretro.be
Like ons op Facebook en maak elke maand kans

op het winnen van een gratis menu !
www.facebook.com/RestaurantRetroIzegem


