26/03 - 27/03 - 28/03

Guy Deneweth - Mathieu Matton

Afhaalmenu Pasen

menu met hapjes
€30 menu zonder

€35

Meensestraat 159 | 8870 Izegem
T 051 30 03 06 | info@restaurantretro.be
Open: dinsdagmiddag t.e.m. zondagmiddag

vrijdagavond 14 februari 2020
zaterdagavond 15 februari 2020

En wat staat er met Pasen bij u op het menu?
Wij zorgen voor een heerlijk paasmaaltijd bij u thuis!

www.restaurantretro.be

Valentine
Candle-light Dinner

Restaurant Retro biedt met Pasen een culinair driegangen afhaalmenu aan.
Zo geniet u aan uw eigen familietafel van het lekkerste wat Retro u te bieden heeft !
In het restaurant serveren wij op Pasen enkel ons Retromenu en Lentefestijn.

restaurant

€ 40

menu met hapjes
€35 menu zonder
hapjes

Afhaalmenu Pasen

Onze folder
voor bij u thuis !

zaterdag 11 en zondag 12 april 2020
Cupido schiet opnieuw raak!
Glunderend kijkt hij uit om u en uw geliefde te verwennen.
U geniet van een gezellig etentje bij kaarslicht
met romantische achtergrondmuziek.
Vrijdagavond 14 en zaterdagavond 15 februari 2020
serveren wij enkel het Retromenu of Voorjaarsfestijn.
Reserveer tijdig online of telefonisch.
051 30 03 06

(wij aanvaarden geen waardebonnen op de gelegenheidsdagen)

Smaakbrengertjes bij het aperitief
Carpaccio van Blauw-wit/ Parmezaanse schilfers
Tartaar van Schots lekkers/ Koriander
Praline van eendenmousse/ Granny Smith’s appel
Voorgerecht
Vitello tonnato uit Piemonte/ een creatie van Peppe Giacomazza
Hoofdgerecht
Duke of Berkshire - varken/ taurito’s tomaatjes/ zalf van knolselder/
rockshives/ boarder van groentjes

restaurant

Menu’s januari - april 2020

Dessert
Moelleux van chocolade/ On fire/ Torentje van aardbei

www.restaurantretro.be | reserveren kan tot 7 april 2020 | info@restaurantretro.be | T 051 30 03 06

Van harte welkom
Guy, Mathieu
en hun team

Of
Duo hartzwezerik/ gebakken – kroket/ jonge spinazie/
Spaanse Xérès
***
Rumpsteak “blauw – wit”/ Straganoff/
kroketjes van polderaardappel/ wintergroen
Of

***

Halve Canadese kreeft/ onze specialiteit/ klassiek geserveerd/
kruidenboter/ om te peuzelen
Of

***

Waaier van eendenborst/ salsa van 3 pepers/
fun-tomatoes/ eerste lentegroen/ grof zout from Ibiza

Gepocheerde tongfilets/ à l’Ostendoise/
mossel – Parijse champignons – grijze garnalen

Moment of Barcelona/ patatas Bravas/ pittig dipsausje

***

Rumpsteak “blauw – wit”/ Straganoff/
kroketjes van polderaardappel/ wintergroen

Verrassingsbol/streusel matcha/ biscuit/ citrus colli/
crèmeux matcha/ bolletjes witte melkchocolademousse
***
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden.

***

Of

Gepocheerde tongfilets/ à l’Ostendoise/
mossel – Parijse champignons – grijze garnalen
***

Een stukje kaas/ blauw - hard - zacht/ uitgelezen selectie
ambachtelijke creaties / Kaashuisje - Dierickx Visschers (suppl. € 10).

St-Jacobsoester/ zalf van pastinaak/ krokantje van varkenspoot/
jus van garnaal/ crumble van hazelnoot

Karnemelkstampers/grijze garnalen/
wijtingfilet Butterfly/ 2.0 versie
***

***

***

of

Duo hartzwezerik/ gebakken – kroket/ jonge spinazie/
Spaanse Xérès
Gamba’s à la plancha/ citroengras/ koriander /
Kikkoman’s vissaus/ Oosters getint

Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/ Champagne
“Marniquet” (suppl. € 5.00)/ Wandeling van 3 lente tapas

of

Karnemelkstampers/ grijze garnalen/
wijtingfilet Butterfly/ 2.0 versie
***

Hamburger/ Crispy duc/ gebakken ganzenlever/
Montrueux de Viroflay/ oude port

Of

***

Ijskoud/ Mechelse asperges

Royale kabeljauw/ geprakte Polderaardappel/ preisnippers/
witte Mechelse asperges gebakken met Parmigiano Reggiano

***

Waaier van eendenborst/ salsa van 3 pepers/
fun-tomatoes/ eerste lentegroen/ grof zout from Ibiza

***
Finger/ gebakje Mascarpone/ karamel van passievrucht/
Biscuit van olijfolie/ spiegel van melkchocolade

Of

Royale kabeljauw/ geprakte Polderaardappel/ preisnippers/
witte Mechelse asperges gebakken met Parmigiano Reggiano

***

***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden.

Een stukje kaas/ blauw - hard - zacht/ uitgelezen selectie
ambachtelijke creaties / kaashuisje Dierickx Visschers (suppl. € 10).
***

***

Finger/ gebakje Mascarpone/ karamel van passievrucht/
Biscuit van olijfolie/ spiegel van melkchocolade

Verrassingsbol/streusel matcha/ biscuit/ citrus colli/ crèmeux
matcha/ bolletjes witte melkchocolademousse
Borgo del Trulli “ Vermentino “, Puglia - ,Italiê, ‘18
La Marotte, Bordeaux, Familie Thienpont,
Dominant Merlot, ‘15

***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden.
Borgo del Trulli “ Vermentino “, Puglia - ,Italiê, ‘18
Tre Fiori “Greco di Tufo, Campina – Italiê,’17
La Marotte, Bordeaux, Familie Thienpont, Dominant Merlot, ‘15

La Grande Crevette, Sud de France, Sauvignon Blanc, ‘18
Grand Bateau (cfr Chât. Beychevelle), Bordeaux, ‘16

AFHAALMENU PASEN
Zie ommezijde.

***
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden.
La Grande Crevette, Sud de France, Sauvignon Blanc, ‘18
Finca Bacara YEYA, Chardonnay – Moscatel de Alejandria ’18, Spanje
Grand Bateau (cfr Chât. Beychevelle), Bordeaux, ‘16

€ 50

€ 70

€ 50

€ 70

Supplement passende wijnen/ alcoholvrije wijnen: €15
Wij serveren elk menu per tafel

Supplement passende wijnen/ alcoholvrije wijnen: €20
Wij serveren elk menu per tafel

Supplement passende wijnen/ alcoholvrije wijnen: €15
Wij serveren elk menu per tafel

Supplement passende wijnen/ alcoholvrije wijnen: €20
Wij serveren elk menu per tafel

Marktmenu		
verfijnd voorgerecht
smaakvol hoofdgerecht
verrassend nagerecht

Steeds tot uw dienst
Wanneer u een menu wilt veranderen
is dit steeds mogelijk mits een supplement
van €5 per aangepast gerecht per persoon.

........................................................................................................

€70

2 pers.

Gegrilde côte-à-l’os met verse Béarnaise,
vergezeld van frietjes en krokant slaatje
Inclusief 1 fles rode huiswijn
Niet op zaterdagavond
Zondagmiddag enkel op reservatie

........................................................................................................

Zakenlunch

€39

Onze specialiteit (iedere werkdagmiddag):

ONZE TUIN
Vanaf het weer het ons toelaat kan u terug genieten van
het eetterras. Ontdek de sfeer van gezellig tafelen in een
oase van groen en rust met zicht op de vijver, tussen
sierlijke pauwen, eendjes, konijntjes en zoveel meer...

Zo kan u toch een persoonlijk accent
leggen in uw menu-keuze!

MOEDERDAG
GESCHENKTIP!

Betaalbaar feestje?

Een waardebon van onze zaak.

Een snelle bediening,
verfijnd driegangenmenu
aangepaste wijnen inbegrepen

“Retro-waardebon”
Een bedrag naar keuze.

........................................................................................................

Classic lunch

Romantisch tafelen
bij de sfeer van enkel kaarslicht
en love songs.
vrijdag 14 en zaterdag 15 februari
Meer info: zie ommezijde

€37

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

Côte-à-l’os menu

VALENTINE
CANDLE-LIGHT
DINNER
€35

St-Jacobsoester/ zalf van pastinaak/ krokantje van varkenspoot/
jus van garnaal/ crumble van hazelnoot

menu met hapjes
€30 menu zonder
hapjes

Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/ Champagne
“Marniquet” (suppl. € 5.00)/ Wandeling van 3 winter tapas

€30

Het zakenleven vraagt democratische prijzen.
Daar spelen wij graag op in:
voorgerecht, klassiek hoofdgerecht en koffie
glas witte en rode wijn is inbegrepen
Dinsdagmiddag tot en met vrijdagavond

SENIORENMIDDAG
Elke 2de en 4de dinsdagmiddag van de maand:
Aperitief met hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht,
koffie en 2 glazen wijn voor slechts €30 per persoon
Stipt om 12.15uur
Enkel op reservatie met vermelding Seniorenmenu
T 051/30.03.06

Wij beschikken reeds over groepsmenu’s
vanaf €56,50 per persoon, zo maken wij
het mogelijk om als een ware gastronoom
te genieten van familie-, huwelijks- of
vriendenfeestje aan een
budgetvriendelijke prijs!
Vraag vrijblijvend info: T 051/30.03.06
of bezoek onze site: www.restaurantretro.be
en klik op groepmenu’s

Data om te
onthouden
13 - 23 januari
Verlof
14 - 15 februari
Candle-light dinner
12 april
Paaszondag
1 mei
Feest van de arbeid
10 mei
Moederdag

l

Halve Canadese kreeft/ onze specialiteit/ klassiek geserveerd/
kruidenboter/ om te peuzelen

Lentefestijn

/

Retromenu

Menu februari - mei

Voorjaarsfestijn

Jaarlijks verlof van dinsdagavond

Retromenu

10/03/2020 - 27/04/2020

bei

10/03/2020 - 27/04/2020

08/03/16 t.e.m. 18/03/16

07/01/2020 - 09/03/2020

ntretro.be | T 051 30 03 06

07/01/2020 - 09/03/2020

