Guy, Mathieu
en hun team

Van harte welkom
Afhaalmenu Pasen
26/03 - 27/03 - 28/03

dinner

€35

menu met hapjes
€30 menu zonder
hapjes

€40

Jaarlijks verlof van dinsdag
18 juni t.e.m. maandag 24 juni 2019
en van maandag 2 september t.e.m.
maandag 16 september

Menu’s juni - september 2019
Smaakbrengertjes bij het aperitief
Carpaccio van Blauw-wit/ Parmezaanse schilfers
Tartare van Schots Lekkers/ Koriander
Praline van eendenmousse/ Granny Smith’s appel

| 19-19u30
6 | 19-19u30
6 | 19-19u30

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

hij uit om u en uw geliefde
tentje bij kaarslicht met
uziek.

***
IJscreatie/ fruitsmaken op z’n best/ pipette van coulis/
crumble

re staurant
ij enkel het Retro- of

Open tijdens
het bouwverlof!
Wij gaan pas in verlof
van maandag 2/9
t.e.m. maandag
16/9

***
Lamsmedaillon uit Nieuw-Zeeland/ explosie van groentjes/
tijmroom

***
Gravad lax van Ierse wilde zalm/
espuma van tuinkruiden geparfumeerd met limoen Fuengirola/ zalmforelkaviaar
Assortiment van 3 (h)eerlijke tapas
06/08/2019 - 30/09/2019

@Home menu
Menu februari - mei

Dessert
Moelleux van chocolade/ On fire/ Torentje van aardbei

Jaarlijks verlof van dinsdagavond

/30.03.06
ijdens dit weekend)

www.restaurantretro.be | Reserveren kan tot 23 maart 2016 | info@restaurantretro.be | T 051 30 03 06

1/2 fles Sauvignon Blanc
***
Trio van roomsoesjes gevuld/ agrumes ijs/
bloedsinaas uit Michas/ limoen Feungirola
***
Gehele Canadese kreeft/ in hoeveboter gebakken/
geparfumeerd met Provençaals lekkers/
vergezeld van lentegroentjes en aardappel
***
Halve Canadese kreeft/ in schoonzicht/
met z’n drie sausjes
3 zomerse tapas
met smaakbrengertjes

Kreeftenkriebelmenu

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

Van harte welkom,
G U Y & M AT H I E U

7/01/16 11:30

€40

***
Warm appeltaartje/ Granny Smith’s/
huisgemaakt vanilleroomijs

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

t dinner
Afhaalmenu Pasen
i 2016 | 19-19u30
ri 2016 | 19-19u30
i 2016 | 19-19u30

dinner

26/03 - 27/03 - 28/03

re staurant

€35

menu met hapjes
€30 menu zonder
hapjes

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

menu met hapjes
€30 menu zonder
hapjes

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
Menu februari - mei
Kakelende Bresse-kip/ Vulsel van tuinkruiden/
Zalfje van doperwt/ Crazy Pea/ Rode wijn-saus

Hoofdgerecht
hij uit om u en uw geliefde
kijkt
hijmetuit om u en uw geliefde
tentje
bij kaarslicht
Kakelende Bresse-kip/ Vulsel van tuinkruiden/
uziek.
Zalfje van doperwt/ Crazy Pea/ Rode wijn-saus
llig etentje bij kaarslicht met
ij enkel het Retro- of
Dessert
rondmuziek.
Moelleux van chocolade/ On fire/ Torentje van aardbei
www.restaurantretro.be

Menu februari - mei

Jaarlijks verlof van dinsdagavond

/30.03.06

ijdens dit weekend)
eren
wij enkel het Retro- of www.restaurantretro.be | Reserveren kan tot 23 maart 2016 | info@restaurantretro.be | T 051 30 03 06
enu.

of 051/30.03.06

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

Dessert
Van harte welkom,
Moelleux van chocolade/ On fire/ Torentje van aardbei

Wat als...
we nu eens niet naar restaurant Retro gingen ?

| 19-19u30
6 | 19-19u30
6 | 19-19u30

Assortiment van 3 (h)eerlijke tapas

G U Y & M AT H I E U

7/01/16 11:30

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

www.restaurantretro.be | Reserveren kan tot 23 maart 2016 | info@restaurantretro.be | T 051 30 03 06

Jaarlijks verlof van dinsdagavond
08/03/16 t.e.m. 18/03/16

van 14/05 tot 30/09/2019

nen

€35

***
Duke of Birkshire/ Mediterraanse kruidenkorst/ krielaardappel/
smaakbom van groentjes
***
Carpaccio van tomaat/ Grijze garnaal/ koud – warm/
Golden Heritage olijfolie

per persoon
met passende
wijn

€70

25/06/2019 - 05/08/2019

@Home menu

Kreeftenkriebels

Van harte welkom,
G U Y & M AT H I E U

Guy Deneweth - Mathieu Matton

***
Noordzeetong knapperig geserveerd/ tartaar/
Pontneuf aardappel/ zeekraal
of
Steak Rubia Galega/ 3-pepersroom/ friet/ fris zomerslaatje

of

of
Grijze garnaal/ maatjes haring/ licht gerookt/ tuinkruidendressing
***
Carpaccio van St-Jacobsoester/ Wonton champignons/ spelt/
ficoïde glaciale

***

***

Royale kabeljauw/ groene asperges/ frégula/
yumbo - mossel/ Vongolé/ postelein/ kruidenolie

Ijskoud/ koriander - citroen - gember/ exotisch lekker
***

***

Noordzee tong knapperig geserveerd/ tartaar/
Pontneuf aardappel/ zeekraal

Profiterole/ sorbet Belgische aardbei/ in het rond/
bolletjes van bergamot

Steak Rubia Galega/ 3-pepersroom/ friet/ fris zomerslaatje

***
Mokka of Mighty Leaf thee/ zoetigheden

Carpaccio blauw – wit/ extra vierge olijfolie Golden Héritage/
rucola/ fromage parmigiano reggiano
(indien met verse Italiaanse truffel + 5 €)

of

NIEUW
Bij Retromenu en Zomerfestijn heb je nu steeds KEUZE
uit 2 VOORGERECHTEN
én 2 HOOFDGERECHTEN
Je kan telkens kiezen uit vis of vlees.

***
Royale kabeljauw/ groene asperges/ frégula/
yumbo - mossel/ Vongolé/ postelein/ kruidenolie
of
Dunne lende Hereford/ bearnaise à la minute/ friet/ zomerslaatje
met dressing
***
Afkoeling/ Rabarber "Frambozenrood/
eigenwijze interpretatie/ Sangria de Cava Montesquius (suppl. 10 €)
***
Bloem van ananas/ limoensorbet/ meringuebolletjes/ coulis
***
Mokka of thee/ huisgemaakte zoetigheden

Dunne lende Hereford/ bearnaise à la minute/ friet/
zomerslaatje met dressing
***

Uitgelezen selectie kazen/ Izegems Kaasboerke/
geraffineerd slaatje/ chutney van kweepeer (suppl. 10 €)

Bloem van ananas/ limoensorbet/ meringuebolletjes/ coulis

***

***

Profiterole/ sorbet Belgische aardbei/ in het rond/
bolletjes van bergamot
***

Mokka of Mighty Leaf thee/ zoetigheden

Mokka of Mighty Leaf thee/ zoetigheden

Carrasvinas, Rueda, Verdejo, ’18, Spanje
Premitivo, Masseria Borgo De Trulli, ’17 Italië

Carrasvinas, Rueda, Verdejo, ’18, Spanje
Premitivo, Masseria Borgo De Trulli, ’17 Italië

Estimulo, Mendoza, Sauvignon Blanc, ’18, Argentinië
Fontareche Pierre Mignard, Corbières, ’17, Frankrijk

€ 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

€37

De Chef zal u verwennen, hij stelt zelf een menu
samen, volgens marktaanvoer:
verfijnd voorgerecht
smaakvol hoofdgerecht
verrassend nagerecht
........................................................................................................

Côte-à-los menu
Gegrilde côté-à-los met verse béarnaise,
vergezeld van frietjes en krokant slaatje
1 fles rode huiswijn inbegrepen

€70

Estimulo, Mendoza, Sauvignon Blanc, ’18, Argentinië
Fontareche Pierre Mignard, Corbières, ’17, Frankrijk

LEUK
GESCHENKIDEE ?

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

Een waardebon van onze zaak.

2 pers.

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

Niet op zaterdagavond
Zondagmiddag enkel op reservatie met vermelding
........................................................................................................

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...

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 ...

Een snelle bediening,
verfijnd driegangenmenu
2 glazen aangepaste wijnen inbegrepen
........................................................................................................

Donderdagavond 19u15 stipt! €50

€30

Agenda ladies night 2019
13 juni
26 september
21 november

Classic lunch

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

14/05/2019 - 30/09/2019
€70 per persoon
zie ommezijde

Vylmer Spritz/ ijskoud geserveerd/ De Hype uit de Provence 2019

of

***

Marktmenu

KREEFTENKRIEBELS

Enkel op reservatie met vermelding Ladies Night.

€35

Grijze garnaal/ maatjes haring/ licht gerookt/
tuinkruidendressing

Paleta Ibérica Bellota Reserva/ 26 à 28 maanden gerijpt/ rucola/
parels van Golden Heritage olijfolie/ bruschetta

Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/
Champagne “Veuve Chabert” (suppl. € 5)/
3 zomertapas
***
Gravad Laks/ Scandinavisch lekkers op onze wijze/
hovmästarsås/ schuim van citras en tuinkruiden/ zalmkaviaar
of
Carpaccio blauw – wit/ extra vierge olijfolie Golden Héritage/
rucola/ fromage parmigiano reggiano
(indien met verse Italiaanse Truffel + 5 €)
***
6 warme zeeuwse creuse/ fine champagne
***

menu met hapjes
€30 menu zonder
hapjes

of

***

Gravad Laks/ Scandinavisch lekkers op onze wijze/
hovmästarsås/ schuim van citras en tuinkruiden/ zalmkaviaar

l

Paleta Ibérica Bellota Reserva/ 26 à 28 maanden gerijpt/ rucola/
parels van Golden Heritage olijfolie/ bruschetta

Cava “Montesquius”, Sant Sadurni d’Anoia/
Champagne “Veuve Chabert” (suppl. € 5)/ 3 zomertapas

Zomerfestijn

/

Retromenu

Menu februari - mei

Zomerfestijn

Jaarlijks verlof van dinsdagavond

Retromenu

06/08/2019 - 30/09/2019

bei

06/08/2019 - 30/09/2019

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

25/06/2019 - 05/08/2019

ntretro.be | T 051 30 03 06

25/06/2019 - 05/08/2019

Feestje?

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

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

Data om te
onthouden
13 juni
Ladies night
18 juni - 24 juni
Verlof
11 juli
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
21 juli
Nationale feestdag
15 augustus
O.L.Vr. Hemelvaart
2 september - 16 september
Verlof
26 september
Ladies night

