
Menu februari - mei

Jaarlijks verlof van dinsdagavond 

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

Van harte welkom,
GUY & MATHIEU

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 tijdens dit weekend)

vrijdagavond 12 februari 2016 | 19-19u30
zaterdagavond 13 februari 2016 | 19-19u30 
zondagavond 14 februari 2016 | 19-19u30 

Afhaalmenu Pasen
26/03 - 27/03 - 28/03

menu met hapjes
€30 menu zonder 

hapjes

€35

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 23 maart 2016 | info@restaurantretro.be | T 051 30 03 06

Uitzonderlijk 

open op 

zondagavond 

14 februari 

2016!
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restaurant
restaurant

Van harte welkom
GUY & MATHIEU

www.restaurantretro.be 

Meensestraat 159 | 8870 Izegem
T 051 30 03 06 | info@restaurantretro.be

Open: dinsdagmiddag t.e.m. zondagmiddag

Guy Deneweth - Mathieu Matton

Menu december - maart
Feestdagen - traiteur

2018/2019

Traiteurdienst feestdagen ‘18-’19
24 en 25 december ‘18 | 31 december ‘18 en 1 januari ‘19

U zoekt een verfijnd menu of gerecht voor de feestdagen bij u thuis? Gastronomische gerechten gemaakt met kwaliteitsproducten die tijdens deze  
drukke dagen met veel zorg bereid worden, eenvoudig op te warmen en best betaalbaar, zo geniet u dubbel! Bij reservatie vÓÓr 20 december ‘18  

ontvangt u een leuke attentie! Elk koud gerecht serveren wij op uw borden, zo kan u een persoonlijke touch geven aan uw feesttafel.

Verfijnde tapashapjes, in schaaltjes geserveerd, 
keuze uit:

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

Tapashapjes
Assortiment van warme fingerfood, makkelijk 
op te warmen, keuze uit:

Twister van scampi met pesto (frituur)

***

Stick van oriëntaalse kip/ zoetzuur (frituur)

***

Gegratineerde oester/ champagnesaus/ 
groentedobbeltjes

***

Oostends grijs goud/ feta/ tombel/ bazielkruid

***

Cappuccino van groentjes...

***

Mini coquille Saint-Jacques, wittewijnsaus, 
gegratineerd

Finger Food

Voor- en hoofdgerechten
8 Zeeuwse Creuses/ Gelei van Calamansi/ parels van 
peper/ zeevenkel

***

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

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

***

Lasagne van Canadese kreeft/ koningskrab/ 
Nantuasaus

***

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

***

Onze specialiteit/ in hoeveboter 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/st)

***

Lauw gerookte kwartel/ infuus van hazelnoot/ 
krokant slaatje/ Eendenborst/ kwartelei (voorgerecht)

***
 
Carpaccio van Blauw – Wit/ Parmezaanse kaas/ 
Italiaanse truffelolie/ Podi Tartuffo

***

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

***

Soepje van knolselder/ gerookte vis/ mierikswortel/ 
zure room (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/ sneeuwballetjes van aardappel/ 
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 (kreeften 600/700 g/st)

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

***

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

Kerstcreatie Merry Christmas/ exotisch lekkers/ 
pipette van coulis/ “ Fire-stars”

***

Verrassingsgebakje 2018 - 2019/ fruitmozaïek/  
coulis/ “Fire-stars”

Desserts
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Aanbevolen | Kerstavond en Kerstdag: b  o  p  = €39 (aanrader!) f  l  p  = €45 f  c  n  p  = €58 | Oudejaarsavond & Nieuwjaarsdag: e  j  q  = €38 (aanrader!) c  l  g  = €45 b  c  k  q  = €62

Maandagavond 24 december 2018

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

feestelijk trio van tapas

***

Gebakken St-Jacobsoester/ kroketjes van varkenspoot en grijze 
garnaal/ truffelstroop/ zalf van peterseliewortel

***

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

***

Ijskoud van Revita perzik/ le Couchon - Prosecco Rosé

***

Duke of Birkshire - kruidenkorst/ boerenkool/ toets van 
slangenkruid/ cranberry’s/ peertje vuurrood/ Brussels lof/ 

goudgeel van dauphinois aardappeltjes.

***
Gebakje Merry Christmas/ chocoladecreatie/ infuus van rood 

fruit/ crumble

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

Finca La Estacada, Sauvignon Blanc ’16, Espana 
Haut de Belloc, Réserve, Pays d’Oc, Merlot, ‘16

€ 80
Supplement passende wijnen/ alcoholvrije wijnen: €20

Wij serveren elk menu per tafel!

Dinsdagmiddag 25 december 2018

Kerstdag
Halve Canadese kreeft/ onze specialiteit/ klassiek/  

kruidenboter/ om te peuzelen

***

Ijskoud van Revita perzik/ le Couchon - Prosecco Rosé

***

Duke of Birkshire - kruidenkorst/ boerenkool/ toets van 
slangenkruid/ cranberry’s/ peertje vuurrood/ Brussels lof/ 

goudgeel van dauphinois aardappeltjes

***

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

***

Mokka of Mighty Leaf thee/ marshmallow/ hartig zoet.

Finca La Estacada, Sauvignon Blanc ’16, Espana
Haut de Belloc, Réserve, Pays d’Oc, Merlot, ‘16

€ 55
Supplement passende wijnen/ alcoholvrije wijnen: €15

Wij serveren elk menu per tafel!

Maandagavond 31 december 2018

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

***
A la minute gerookte en gepekelde Ierse wilde zalm /  

Green Egg/ soepje van waterkers/ Italiaanse pasta

***
Zeeduivel/ groene asperge uit Pertuis/ morieltjes/  

schuim van witte wijn/ zeevenkel/
Crispy van inktvis

***
Sorbet van de Vylmer/ zoet – bitter/ Lavendel en oranjebloesem

***
Klassieker maar trendy gebracht/ het malse van damhert/ 

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

***
The End of 2018/ gebak - chocolade/ pipette van fruit/  

explosie van smaken

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

Finca La Estacada, Sauvignon Blanc ’16, Espana 
Haut de Belloc, Réserve, Pays d’Oc, Merlot, ‘16

€ 125
Menu met geselecteerde wijnen

Water inbegrepen tot aan de koffie

Om middernacht heffen we het glas op het nieuwe jaar met bubbels 
aangeboden door de chef en het ganse Retro-team

Maandagmiddag 1 januari 2019

Nieuwjaarsdag
Halve Canadese kreeft/ onze specialiteit/ klassiek/ kruidenboter/ 

om te peuzelen

***

Sorbet van de Vylmer/ zoet – bitter/ 
Lavendel en oranjebloesem

***

Filet Mignon Blauw - Wit / Choron saus/ 
winterboarder van groentjes/ frietjes van bij ons

***

Happy 2019/ hartig - zoet - chocolade/ pipette van fruit/  
explosie van smaken

***

Mokka of Mighty Leaf thee/ marshmallow/ hartig zoet

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

€ 55
Supplement passende wijnen/ alcoholvrije wijnen: €15

Wij serveren elk menu per tafel!

€ 2,50
per stuk

€ 2,35
per stuk

€ 22,95

€ 15,50

€ 11

€ 16,75
voorgerecht

€ 23
hoofdgerecht

€ 11

€ 17,95

€ 25,50

€ 18,95

€ 23,50

€ 21
voorgerecht

€ 25
hoofdgerecht

€ 24

€ 8,95

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

€ 40,50

€ 17,95

€ 17,95

€ 8,50

€ 8,50

Gelieve tijdig te reserveren: 051/30.03.06 of info@restaurantretro.be
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Menu februari - mei

Jaarlijks verlof van dinsdagavond 

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

Van harte welkom,
GUY & MATHIEU

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 tijdens dit weekend)

vrijdagavond 12 februari 2016 | 19-19u30
zaterdagavond 13 februari 2016 | 19-19u30 
zondagavond 14 februari 2016 | 19-19u30 

Afhaalmenu Pasen
26/03 - 27/03 - 28/03

menu met hapjes
€30 menu zonder 

hapjes

€35

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
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14 februari 

2016!
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11 november
Wapenstilstand

6 december
Sinterklaas

25 december
Kerstdag

1 januari
Nieuwjaar

9, 14 & 16 februari
Valentine candlelight dinner

Feestdagen -’18-’19 
Wij zijn open op alle feestdagen!

Tevens verzorgen wij uw traiteurdienst  
voor bij u thuis.

Steeds tot uw dienst 
Wanneer u een menu wilt veranderen

is dit steeds mogelijk mits een supplement
per aangepast gerecht per persoon.

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

Betaalbaar feestje?
Wij beschikken reeds over groepsmenu’s
vanaf €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

Marktmenu  €37
De Chef zal u verwennen, hij stelt zelf een menu 
samen, volgens marktaanvoer:

verfijnd voorgerecht
smaakvol hoofdgerecht
verrassend nagerecht

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

Côté-à-los menu €65
Gegrilde côté-à-los met verse
bearnaise, frietjes en krokant slaatje
1 fles rode huiswijn

Niet op zaterdagavond 
Zondagmiddag enkel op reservatie met vermelding

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

Zakenlunch  €39
Onze specialiteit (iedere werkdagmiddag):
 
Een snelle bediening,  
verfijnd driegangenmenu 
aangepaste wijnen inbegrepen

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

Classic lunch  €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

29/01/2019 - 18/03/2019

Retromenu
Halve Canadese kreeft/ onze specialiteit/ klassiek geserveerd/ 

kruidenboter/ om te peuzelen

***

Rollade van Mechelse koekoek/ Italiaanse truffel Podi tartuffo/ 
zalf van Pastinaak/ wintergroen

***

Pina Colada/ microbiscuit cake/ poeder van
witte chocolade/ crèmeux van limoen/

structuur van pina

***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

Finca La Estacada ‘16
Chardonnay - Sauvignon Blanc, Spanje 

Haut Belhoc ‘16, Pays d’Oc, Merlot

€ 46
Supplement passende wijnen/ alcoholvrije wijnen: €15

Wij serveren elk menu per tafel

29/01/2019 - 18/03/2019

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

Wandeling van 3 winter tapas

***

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

***

Geelvin tonijn Mi-cuit/ pijnboompitten/ groene tuinkruiden

***

Sorbet van de Nederlandse Duindoornbes

***

Rollade van Mechelse koekoek/ Italiaanse truffel Podi tartuffo/ 
zalf van Pastinaak/ wintergroen 

***

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

(supplement € 10). 
 

***

Pina Colada/ microbiscuit cake/ poeder van 
witte chocolade/ crèmeux van limoen/ 

structuur van pina

***

Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

2 pers.

03/12/2018 - 28/01/2019

Retromenu
St-Jacobsoester/ Broccoli/ Oostendse grijze garnalen/ 

krokantje van pijlinktvis/ jus van garnaal

***

Op lage temperatuur gegaarde Fazantehen/ Boerenkool/ toets 
van slangenkruid/ cranberry’s/ goudgeel van Panko-aardappel

***

Chocolade zanddeeg/ hazelnoot uit Piëmonte/ 
Mexicaanse Ganache/ cacaoroomijs

***

Mokka of mighty Leaf thee/ zoetigheden

La Voliera, Puglia ‘17, Italië 
Château Fontareche, Cuvée Pierre Mignard ‘16, Corbières

€ 46
Supplement passende wijnen/ alcoholvrije wijnen: €15

Wij serveren elk menu per tafel

Finca La Estacada ‘16
Chardonnay - Sauvignon Blanc, Spanje 

Haut Belhoc ‘16, Pays d’Oc, Merlot

€ 65
Supplement passende wijnen/ alcoholvrije wijnen: €20

Wij serveren elk menu per tafel

03/12/2018 - 28/01/2019

Feestfestijn
Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/

Champagne Jean-Pierre Marniquet (suppl. € 5.00)/
wandeling van 3 winter tapas

***

St-Jacobsoester/ Broccoli/ Oostendse grijze garnalen/
krokantje van pijlinktvis/ jus van garnaal

***

Traag gegaard Buikspek/ Hérétique-bier uit Heule/ wortel/ 
nieroogkreeftje kort gebakken/ espuma van Wynendalekaas

***

Ijskoud van Gin Tonic/ The original Gordons – Schweppes  
Indian Tonic

***

Op lage temperatuur gegaarde Fazantehen/ Boerenkool/ toets 
van slangenkruid/ cranberry’s/ goudgeel van Panko-aardappel 

***

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

geraffineerd slaatje (supplement € 10)
 

***

Chocolade zanddeeg/ hazelnoot uit Piëmonte/
Mexicaanse Ganache/ cacaoroomijs

***

Mokka of mighty Leaf thee/ zoetigheden

La Voliera, Puglia ‘17, Italië 
Hérétique-bier, Brouwerij de Feniks, Heule 

Château Fontareche, Cuvée Pierre Mignard ‘16, Corbières

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

Apéro, voorgerecht, hoofdgerecht, koffie en 2 glazen wijn 
voor slechts €30 per persoon 

Stipt om 12.15uur

Enkel op reservatie: T 051/30.03.06

CADEAUBON
Leuk eindejaarsgeschenk

€ 65
Supplement passende wijnen/ alcoholvrije wijnen: €20

Wij serveren elk menu per tafel

LADIES NIGHT
Netwerkavond met diner
Aperitief/ driegangenmenu met passende wijnen en 
water tijdens de maaltijd/ koffie met versnaperingen
Elke keer een centraal thema: cosmetica, mode, 
juwelen, badmode ...

Donderdagavond 19u15 stipt! €50
 22 november 2018

Agenda ladies night 2019
21 februari
25 april
13 juni
26 september
21 november

Telkens op donderdagavond 19u15 stipt

Enkel op reservatie met vermelding Ladies Night.

VALENTINE
CANDLELIGHT 

DINNER
Romantisch tafelen 

bij de sfeer van enkel kaarslicht 
en love songs.

Donderdagavond 14 februari 
en

zaterdagavond 9 en 16 februari


