
Menu november - februari 

Feestdagen - traiteur

2017/2018

Meensestraat 159  |  8870 Izegem

T 051 30 03 06  |  info@restaurantretro.be

Open: dinsdagmiddag t.e.m. zondagmiddag

zaterdagmiddag open voor groepen vanaf 8 personen

www.restaurantretro.be

Van harte welkom,
GUY &  MATHIEU

Guy Deneweth - Mathieu Matton 

Kerstavond
Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/ feestelijk 

trio van tapas
***

Ganzenleverterrine/ huisgerookte Oosterschelde 
paling/ structuren van Granny Smith’s -appel/ lauw 

brioche broodje
***

Gebakken coquilles/ crème van pastinaak/ crumble van 
Paleta Ibérica Bellato Reserva/

jus van Oostends grijs goud
***

Sorbet van Torino’s Ruby Dry Vermouth Martini Rosso/ 
toets van Sinas

***
Op lage temperatuur gegaarde fazantenhen/ 

boerenkool/ toets van slangenkruid/ cranberry’s/ 
peertje vuurrood/ Brussels lof/ goudgeel van Panko-

aardappel
***

Gebakje Merry Christmas/ chocoladecreatie/ infuusvan 
rood fruit/ crumble

***
Mokka of Mighty Leaf thee/ marshmallow/ hartig zoet

Ganzenleverterrine/ huisgerookte Oosterschelde 
paling/ structuren van Granny Smith’s -appel/ lauw 

brioche broodje
***

Sorbet van Torino’s Ruby Dry Vermouth Martini Rosso/ 
toets van Sinas

***
Op lage temperatuur gegaarde fazantenhen/ 

boerenkool/ toets van slangenkruid/ cranberry’s/ 
peertje vuurrood/ Brussels lof/ goudgeel van Panko-

aardappel
***

Gebakje Merry Christmas/ chocoladecreatie/ infuus 
van rood fruit/ crumble

***
Mokka of Mighty Leaf thee/ marshmallow/ hartig zoet

Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/ feestelijk 
trio van tapas

***
Gravad Laks/ Scandinavisch lekkers op onze wijze/ 

hovmästarsås/ schuim van citrus en tuinkruiden/ kaviaar 
van zalmforel

***
Gebakken ganzenlever/ Granny Smith’s -appel/ 

kwartelei/ Oosterscheldepaling/ jus van Quita Do 
Crasto Port - Late Bottled Vintage 2006

***
Ijskoud van Revita perzik/ le Couchon - Prosecco Rosé

***
Klassieker maar trendy gebracht/ het malse van 

damhert/ peertje vuurrood/ Brussels lof/ wildjus peer - 
appel - dadel/ sneeuwballetjes van amandel

***
The End of 2017/ gebak - chocolade/ pipette van fruit/ 

explosie van smaken
***

Mokka of Mighty Leaf thee/ marshmallow/ hartig zoet

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

***
Ijskoud van le Couchon - Prosecco Rosé/ Revita perzik

***
Genoeg gefeest? / Zeebrugse zeetong - gefileerd/ zalf 
van aardappel/ venusschelpjes/ wintergroen/ Nantua-

saus
***

Happy 2018/ hartig - zoet - chocolade/ pipette van 
fruit/ explosie van smaken

***
Mokka of Mighty Leaf thee/ marshmallow/ hartig zoet

zondagavond 24 december 2017

Château Haut de Groux, Bordeaux moëlleux, ‘15
Labrune & Fils, Loire, Sauvignon Blanc, ‘14

Côtes-du-Rhone, Perrin & Fils, Ventoux rouge, ‘15

Labrune & Fils, Loire, Sauvignon Blanc, ‘14
Château Haut de Groux, Bordeaux moëlleux, ‘15

Château de L’Horte, Corbieres, Cuvée Speciale, ‘11

€80
Passende wijnen of alcoholvrije wijnen: €20

Gelieve tijdig te reserveren: 051/30.03.06 of info@restaurantretro.be

Aanbevolen menu’s  |  Kerstavond en Kerstdag:    = €38 (aanrader!)    = €45     = €58  |  Ouderjaarsavond en Nieuwjaarsdag:    = €38 (aanrader!)    = €45     = €62

Château Haut de Groux, Bordeaux moëlleux, ‘15
Côtes-du-Rhone, Perrin & Fils, Ventoux rouge, ‘15

Kerstdag

maandagmiddag 25 december 2017

€55
Supplement passende wijnen: €15

Mission Royale, Chardonnay - Viognier, Sud de France, ‘16
Labrune & Fils, Loire, Sauvignon Blanc, ‘14

Nieuwjaarsdag

maandagmiddag 1 januar i  2018

€55
Passende wijnen of alcoholvrije wijnen: €15

Oudejaarsavond

zondagavond 31 december 2017

€130
Menu met geselecteerde wijnen

alcoholvrije wijnen en water inbegrepen tot aan de koffie

Om middernacht heffen we het glas op het nieuwe jaar met cava aangeboden 
door de chef en het ganse Retro-team. In een amusante sfeer zetten we het jaar 

meteen goed in met de nodige cotillons!

Traiteurdienst feestdagen ‘17-’18

Green Egg lauw gerookte Schotse zalm/ soepje 
van waterkers/ Italiaanse pasta

***
Onze specialiteit/ in hoeveboer gebakken halve 
Canadese kreeft/ boerenboter/ fijne tuinkruiden

***
Halve Canadese kreeft in schoonzicht/ drie sausjes 
(Vincent, tartaar, cocktail)/ krokantje van sla/ 
citroen
(kreeften 600/700 g per stuk)

***
Vitello Tonnato uit Piemonte/ een creatie van 
Peppe Giacomazza

***
Carpaccio van wilde eend/ mi-cuit/ toets van 
aardbei - mango - perzik en Braziliaanse ananas

***
Gegratineerde rolletjes van tong/ duchesse/ 
Dugleré/ dobbels van tomaat/ Oostends grijs goud

***
Winterwandeling van Paleta Ibérica Bellota 
Reserva/ 26 à 28 maanden gerijpt/ rucola/ extra 
vièrge olijfolie/ 
Ciabatta met zongedroogde Romanesco-tomaat 
met Griekse tzatziki/ kruidensla/ rucola

Provençaalse geurende vissoep/ charme van 
rouille/ kaastoast (1/3 l per pers.)

***
Damhertfilet uit Nieuw-Zeeland/ huisbereide 
sneeuwballetjes van aardappel/ mixed border 
van groen/ Crazy Pea

***
Haspengouwse hazenrugfilet/ wild jargon/ 
affilla cress/ sneeuwbal-aardappeltjes/ peertje 
in de wijn

***
Duke of Berkshire - varken/ taurito‘s tomaatjes/ 
zalf van knolselder/ rockshives/ winterboarder 
van groentjes

***
Onze specialiteit: gehele Canadese kreeft/ fijne 
tuinkruiden/ wintergroen 600/700 gr.

***
Australische lamsmédaillon/ peertje gegaard in 
de wijn/ zalf van winterknol/ erwtscheutjes

***
Parelhoender/ crémeux van tuinkruiden/ sausje 
van zwarte Italiaanse truffel/ wintergroentjes/ 
amandelpoffers/ affilla cress

€24

€21
voorgerecht

€25
hoofdgerecht

€17,95

€8,95

€25,50

€17,95

€17,95

€8,50

€8,50

€23,50

€40,50

€25,50

€17,95

€16,95

€17,95

€17,95

Desserts
Kerstcreatie Merry Christmas/ exotisch lekkers/ 
pipette van coulis/ “on fire” geserveerd

***
Verrassingsgebakje 2017 - 2018/ fruitmozaïek/ 
coulis/ bij het haardvuur (brandend geserveerd)

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

24 en 25 december ‘17  |  31 december ‘17 en 1 januari ‘18
U viert de feestdagen bij u thuis en u wilt graag genieten van een verfijnd menu of enkele smaakvolle gerechten? 

Geen probleem, Restaurant Retro biedt u een ruime keuze aan betaalbare, gastronomische gerechten, gemaakt met kwaliteitsproducten. Alle maaltijden worden 
met veel zorg bereid en zijn eenvoudig op te warmen. Met de traiteurservice van Restaurant Retro geniet u zonder zorgen van culinaire feestdagen. Elk koud gerecht 

serveren wij op uw borden, zo kan u een persoonlijke touch geven aan uw feesttafel.Bij reservatie vóór 20 december ontvangt u een leuke attentie!

Gravad laks/ espuma tuinkruiden/ zalmkaviaar

***
Mousse van eendenlever/ Granny Smith’s/ 
aspic porto/ aperostick

***
Cocktailgamba/ groene pesto/ toets van knoflook

***
Oostends grijs goud/ feta/ tombel/ bazielkruid

***
Mini-carpaccio/ angus beef/ parmezaanschilfers...

***
Carpaccio van sint-jacobsoester/ hazelnoot/ 
roze bes

***
Pata negra/ tzatziki/ ciabatta

Twister van scampi met pesto (frituur)

***
Stick van oriëntaalse kip/ zoetzuur (frituur)

***
Gegratineerde oester/ champagnesaus/ 
groentedobbeltjes/ gegratineerd

***
Cappuccino van groentjes...

***
Mini coquille saint-jacques, wittewijnsaus, 
gegratineerd

Tapashapjes
Keuze verfijnde hapjes, in schaaltjes 
geserveerd, bijv.:

Finger food
Assortiment van warme fingerfood, makkelijk 
op te warmen, bijv.:

Voor- en hoofdgerechten

€2,50 
per stuk

€18,95

€15,50

€11

8 Zeeuwse oesters/ classic/ citroen/ oesterbrood

***
Huisgemaakte garnaalkroketjes, timbaaltje van 
krokant, citroen (2 stuks)

***
Huisgemaakte kaaskroketjes, timbaaltje van 
krokant, citroen (2 stuks)

***
Lasagne van Canadese kreeft/ koningskrab/ 
Nantuasaus

€16,75 
voorgerecht

€23
hoofdgerecht

€2,35
per stuk
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Winterfestijn

14/11/2017 -  08/01/2018

€65 €65

Marktmenu
Verfijnd driegangenmenu
Samengesteld volgens marktaanbod

Zakenlunch
Verfijnd driegangenmenu op weekdagmiddagen
Samengesteld volgens marktaanbod
Met passende wijnen

Classic lunch
Voorgerecht/ hoofdgerecht/ koffie/ 
2 glazen wijn
Dinsdagmiddag t.e.m. vrijdagmiddag

Côte-à-l’os menu
Gegrilde côte-à-l’os met verse 
bearnaise, frietjes en krokant slaatje
1 fles rode huiswijn
Niet op zaterdagavond - 
zondagmiddag enkel op reservatie met vermelding

2 pers.

€35

€39

€29,50

€65

LADIES NIGHT

SENIORENMIDDAG

Retromenu Feestfestijn 

14/11/2017 -  08/01/2018 09/01/2018 -  19/02/2018

€46
Passende wijnen of alcoholvrije wijnen: €15

Wij serveren elk menu per tafel.
Passende wijnen of alcoholvrije wijnen: €20

Wij serveren elk menu per tafel.

Iets te vieren?

Familie-, huwelijks- of 
vriendenfeestje aan een 
budgetvriendelijke prijs!

Groepsmenu’s vanaf 
50€ per persoon 

Vrijblijvende info: T 051 300 306 
of www.restaurantretro.be

Verjaardag?

Komt u tafelen op uw 
verjaardag zelf, dan krijgt u een 

leuke attentie! 
(op vertoon van identiteitskaart)

Château Haut de Groux, Bordeaux moëlleux, ‘15
Côtes-du-Rhone, Perrin & Fils, Ventoux rouge, ‘15

Mission Royale, Chardonnay - Viognier, Sud de France, ‘16
Labrune & Fils, Sauvignon Blanc, Loire, ‘14

Retromenu

09/01/2018 -  19/02/2018

€46
Passende wijnen of alcoholvrije wijnen: €15

Wij serveren elk menu per tafel.
Passende wijnen of alcoholvrije wijnen: €20

Wij serveren elk menu per tafel.

Mission Royale, Chardonnay - Viognier, Sud de France, ‘16
Labrune & Fils, Loire, Sauvignon Blanc, ‘14

Château Haut de Groux, Bordeaux moëlleux, ‘15
Coast Line, Chenin Blanc, Zuid- Afrika, ‘16

Côtes-du-Rhone, Perrin & Fils, Ventoux rouge, ‘15

Aperitief/ voorgerecht/ 
hoofdgerecht/ koffie/ 2 glazen wijn

€30 
Elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand, om 12u15 

Enkel op reservatie: T 051 300 306

Data om t e 
on th ouden

11 november
Wapenstilstand

6 december
Sinterklaas

25 december
Kerstdag

1 januari
Nieuwjaar

6 januari
Drie Koningen

Netwerkavond met diner
Aperitief/ driegangenmenu met passende wijnen en 
water tijdens de maaltijd/ koffie met versnaperingen

Elke maand een centraal thema: cosmetica, mode, 
juwelen, badmode...

Op donderdag 23/11/17 en 23/02/18. 
Stipt om 19u30. €50 p.p. 

Enkel op reservatie met vermelding Ladies night. 

Gebakken ganzenlever/ Granny Smith’s -appel/ 
kwartelei/ Oosterscheldepaling/ jus van Quita Do 

Crasto Port - Late Bottled Vintage 2006
***

Op lage temperatuur gegaarde fazantenhen/ 
boerenkool/ toets van slangenkruid/ cranberry’s/ 

peertje vuurrood/ Brussels lof/ goudgeel van Panko-
aardappel

***
Retro-emotie versus Parfait/ chocolade uit 

Madagaskar/crème vanille Bourbon/ krokante 
boerencaramel/ Engelse roomsaus geparfumeerd met 

sinas
***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/
Champagne “Veuve Chabert” (suppl. € 5.00)/

Wandeling van 3 herfst tapas
***

Gebakken ganzenlever/ Granny Smith’s -appel/ 
kwartelei/ Oosterscheldepaling/ jus van Quita Do 

Crasto Port - Late Bottled Vintage 2006
***

Zeetong gebakken op de teppanyaki/ salty finger/ 
dobbeltjes van prei en wintergroen/ carabineros 

gamba à la plancha
***

Ijskoud van le Couchon - Prosecco Rosé/ Revita perzik
***

Op lage temperatuur gegaarde fazantenhen/ 
boerenkool/ toets van slangenkruid/ cranberry’s/ 

peertje vuurrood/ Brussels lof/ goudgeel van Panko-
aardappel

***
Een stukje kaas/ blauw - hard - zacht/ uitgelezen 

selectie ambachtelijke creaties
/Izegems kaasboerke/ geraffineerd slaatje (supplement 

€ 10)
***

Retro-emotie versus Parfait/ chocolade uit 
Madagaskar/crème vanille Bourbon/ krokante 

boerencaramel/ Engelse roomsaus geparfumeerd met 
sinas
***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

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

***
Origineel uit de context getrokken/ Valenciaanse 
paëlla/ vis - schaal- en schelpdieren/ kippenbout/ 

rouille/ mousseline
***

Origineel uit de context getrokken/ amandeltaart 
“Misérable”/ Jonagold-appel/ crème brûlée/ toets van 

boterroom
***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/
Champagne “Veuve Chabert” (suppl. € 5.00)/ 

Wandeling van 3 winter tapas
***

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

***
Filet van kwartel/ “smokerd” in een Green Egg/ 

crumble van hazelnoot/ compote van Williams-peer en 
Jonagold-appel

***
Sorbet van Torino’s Ruby Dry Vermouth Martini Rosso/ 

toets van Sinas
***

Origineel uit de context getrokken/ Valenciaanse 
Paëlla/ vis - schaal- en schelpdieren/ kippenbout/ 

rouille/ Mousseline
***

Een stukje kaas/ blauw - hard - zacht/ uitgelezen 
selectie ambachtelijke creaties

/Izegems kaasboerke/ geraffineerd slaatje (supplement 
€ 10).

***
Origineel uit de context gehaald/ amandeltaart 

“Misérable”/ Jonagold-appel/ crème brûlée/ toets van 
boterroom

***
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden.
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