
Menu februari - mei

Jaarlijks verlof van dinsdagavond 

14/03/17 t.e.m. 24/03/17

Van harte welkom,
GUY,MATHIEU EN HUN TEAM

Candle light 
dinner

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. 

Tijdens het Valentijn-weekend serveren wij enkel het Retro- of 
Winterfestijnmenu. 

Reserveer tijdig online of 051/30.03.06

(Wij aanvaarden geen waardebonnen op de gelegenheidsdagen)

zaterdagavond 11 februari 2017 | 19-19u30
dinsdagavond 14 februari 2017 | 19-19u30 
zaterdagavond 18 februari 2017 | 19-19u30 

En, wat staat er met Pasen bij u op het menu? 

Wij zorgen voor een heerlijk paasmaal bij u thuis!

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.

Afhaalmenu Pasen
15/04 - 16/04 - 17/04

menu met hapjes
€35 menu zonder 

hapjes

€39

Smaakbrengertjes bij het aperitief
Carpaccio van Blauw-wit / Parmezaanse schilfers

Tartare van Schots Lekkers / Koriander
Praline van eendenmousse / Granny Smith’s appel

Voorgerecht
Cœur de Boeuf tomaat / Grijze garnaal handgepeld / 

Huisgemaakt garnaalkroketje / Atsina / Sisho rood

Hoofdgerecht
Kakelende Bresse-kip / Vulsel van tuinkruiden / 
Zalfje van doperwt / Crazy Pea / Rode wijn-saus

Dessert
Moelleux van chocolade / On fire / Torentje van aardbei

www.restaurantretro.be | Reserveren kan tot 13 april 2017 | info@restaurantretro.be | T 051 30 03 06

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

Guy Deneweth - Mathieu Matton 



Winterfestijn
Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/Champagne “Veuve 

Chabert” (suppl. € 5.00) / 3 wintertapas

***
Sint-Jacobsmossel even anders / warm gebakken op 
Teppanyaki / tartaar - hazelnoot - Maldon’s gerookte 

zoutschilfers / parel van basilicum / krispy Fregula / Affilla Cress

***
Oester Creuses - Fines de Bretagne / champagnesaus / 

knapperig broodkruim

***
Sorbet van olijfolie - Mascarpone / Arbequina - Virgin Extra - 

Coosur / versus zijn textuur volgens grootmeester Ferran Adrià 
van El Bulli / amandelcrumble

***
Duke of Berkshire kruidenkorst / nieuwe wereld keuken / 

Kumar’s butter chicken curry / Italiaanse parels van pasta / 
Bel sherry star tomaatjes

***
3 Regionale smaken / Izegemse kaasmeesteres  t’Kaasboerke / 

frivool slaatje (supplement € 10)

***
Implosie / in het huis gedraaid stracciatella ijs / crumble van 

chocolade uit Madagaskar 

***
Mokka of Mighty Leaf thee / zoetigheden

31/01/17 -  14/03/17

€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 Retromenu Lentefestijn
Sint-Jacobsmossel even anders  / warm gebakken op 
Teppanyaki / tartaar - hazelnoot - Maldon’s gerookte 

zoutschilfers / parel van basilicum / krispy quinoa / Affilla 
Cress

***
Duke of Berkshire kruidenkorst / nieuwe wereld keuken / 

Kumar’s butter chicken curry / Italiaanse parels van pasta / Bel 
sherry star -tomaatjes

***
Implosie / in het huis gedraaid stracciatella ijs / crumble van 

chocolade uit Madagaskar 

***
Mokka of Mighty Leaf thee / hartig zoet

Contrast Mechelse asperges versus rund “Black 
Angus” / toetsen van bazielkruid / zalf van pickels / 

hemels lekker / krokantje van aardappel

***
Het maltse van het rund “Limousin” / smaakbom 

van groentjes / schuim van groene peper uit Java/
Steppegras frietjes

***

Explosie van exotische lekkers / curuba contra 
ananas uit de Filipijnen  / amandelbiscuit verrijkt met 

boerenboter

***
Mokka of thee / huisgemaakte zoetigheden

Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia / Champagne “Veuve 
Chabert” (suppl. € 5.00) / 3 Lentetapas

***
Contrast Mechelse asperges versus rund “Black Angus” / toetsen 

van bazielkruid / zalf van pickels / 
hemels lekker / krokantje van aardappel 

***
Omega baars - puur Belgisch / de witte Mechelse en groene 

asperge uit Pertuis/mousseline van Cedrat citroenen / knapperig 
gebakken Perzische Freekeh / In het huis gerookte zalm

***
Sorbet van Captain Morgan Original Spiced Rhum / 

Tijger citroen / gember

***
Het malste van het rund “Limousin” / smaakbom van groentjes / 

schuim van groene peper uit Java / Steppegras frietjes

***
3 Italiaanse smaken / Izegemse kaasmeesteres t’Kaasboerke / 

frivool slaatje (supplement € 10)

***

Texturen van Conférence-peer / Rodenbach anno 1821/ 
op eiken foeders gerijpt in gebakvorm en verrijkt met  

Sao Thomé chocoladesaus

***
Mokka of thee / zoetigheden

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...
Donderdagavond 19u15 stipt!

23 februari, 27 april, 22 juni, 
28september en 23 november

31/01/17 -  14/03/17 24/03/17 -  8/05/17 24/03/17 -  8/05/17

€46 €46
Supplement passende wijnen: €15

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

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

Wij serveren elk menu per tafel.
Supplement passende 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)

Coastline, Chenin Blanc, 2015, South Africa
Don Laurindo, Reserva 2010, Malbec, Brasil

Patriarche, Sauvignon Blanc, 2014, Pays d’Oc, France
Valdivieso, Cabernet Sauvignon, 2014, Chile

Patriarche, Sauvignon Blanc, 2014, Pays d’Oc, France
Valdivieso, Cabernet Sauvignon, 2014, Chile

Coastline, Chenin Blanc, 2015, South Africa
Don Laurindo, Reserva 2010, Malbec, Brasil

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

14 februari  
St-Valentijn

16 april 
Pasen

1 mei 
Dag van de arbeid

 14 mei 
Moederdag

25  mei 
Hemelvaartdag


