
Brasse rie  Re tro      
 
Brasserie Retro heeft veel verschillende mogelijkheden. Er zijn hier meerdere verschillende ruimtes 
beschikbaar, je kunt heerlijk in de buitenlucht zitten, in de serre, de kookstudio of binnen in het 
restaurant. Er hangt een aangename huiskamerachtige sfeer in het restaurant en de jonge 
ondernemers staan voor alle opties open! 

 
  Ontvangst            

Koffie of thee met vlaai         € 4,00 p.p. 
Koffie of thee met appelgebak         € 5,00 p.p. 
Koffie of thee met cheesecake         € 6,00 p.p.  
 
Bier, wijn of fris met vlaai         € 4,00 p.p. 
Bier, wijn of fris met appelgebak        € 5,00 p.p. 
Bier, wijn of fris met cheesecake        € 6,00 p.p. 
  
Bier, wijn of fris met 2 bitterballen p.p.        € 4,00 p.p. 
      

 Lunch 
Een lunch op maat is mogelijk bij Brasserie Retro. Onderstaand lunches zijn te 
bestellen vanaf 10 personen. 

         
 Broodplankje A           € 7,95 p.p. 
  Gekookte ham met mosterdmayonaise en mesclun 
 Jong belegen kaas met tomaat en mesclun 
 Kalkoenfilet met roomkaas en rucola 
 Ossenworst, mix van zoetzuur en tartaarsaus 
 
 Broodplankje B          € 9,95 p.p. 
 Oude kaas, eiersalade, tomaat en mesclun 
 Huisgebraden rosbief, piccalilly van augurk en zilverui met tartaarsaus 
 Salami met zongedroogde tomaatjes, rucola en pestomayonaise 

Gezond met beenham, jong belegen kaas, gekookt ei, tomaat, komkommer  en 
meslcun         

 
Soepen                 

 Bospaddenstoelensoep         € 3,50 p.p. 
 Puntpaprikasoep          € 4,00 p.p. 
 Soep van het seizoen          € 5,00 p.p. 
 

Warme snacks         
 Wit kadetje met ambachtelijke kroket en Brabantse mosterd      € 2,75 p.p. 
 Brabants worstenbroodje of saucijzenbrood        € 3,25 p.p. 
 

 
 

 
 
 



Salades           € 4,95 p.st. 
Chicken Ceasar salad shaker; gemengde salade, kipblokjes, Parmezaanse kaas, 
gekookt ei en ceasardressing 
Caprese salad shaker; rucola, mozzarella, cherrytomaat, basilicum, 
balsamicodressing 
Nicolse salad shaker; gemengde salade, komkommer, tomaten, tonijn, zwarte 
olijven, gekookt ei, ui en kappertjes 
Hollandse salad shaker; gemengde salade, komkommer, cherrytomaten, gekookt 
ei, augurken, zilveruitjes, Hollandse kaas, hamblokjes 
 
Lunch Aziatisch         € 24,50 p.p. 
3 gangen lunch met diverse Aziatische invloeden, waaronder sushi, dimsum, 
noodles en andere Aziatische gerechtjes 
 
Lunch Amerikaans       € 20,00 p.p. 
3 gangen lunch me diverse Amerikaanse invloeden, waaronder mini hamburger, 
mini hautedog, onion rings, spare ribs etc. 
 
Lunch Healthy        € 15,00 p.p. 
3 gangen lunch waarbij healthy voorop staat, waaronder diverse soepjes, salades 
en heerlijke sandwiches 

 
 
 

Dinermogelijkheden 
In de open keuken bereiden de koks à la minute diverse heerlijke verse vis- en  
vleesgerechten. De gerechten worden aan de seizoenen aangepast. 
 
Dinermenu Brasserie Retro        € 27,50 p.p. 
3-gangen keuzemenu 
Verassingsmenu A        € 20,00 p.p. 
2-gangen verrassingsmenu, hoofdgerecht en soep 
Verrassingsmenu B        € 25,00 p.p. 
3-gangen verrassingsmenu 
Verrassingsmenu C       € 20,00 p.p. 
4-gangen verrassingsmenu 
Verrassingsmenu D       € 35,00 p.p. 
5-gangen verrassingsmenu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Retro’s Bar 
In de naastgelegen bar, word elke avond bijzonder! Geniet van een hapje en een 
drankje, onder een glazen dak. Bij warm weer gaat het dak eraf! Volledig 
openluchtmogelijkheden vanaf 25 personen. 
 
 
 
Dinerbuffet Mediterraans        € 27,95 p.p. 
 

Salades: 
Insalate Caprese, salade van tomaat en mozzarella 
Insalate Olives, Italiaanse olijvensalade met salami en zongedroogde tomaatjes 
Insalate Caesar, caesersalade met kip, croutons en Parmezaanse kaas 
Ensalata Catalane, Catalaanse mosselsalade met tomaat en paprika 
Ensalata Patatas, salade van rode aardappelen met rozemarijn en tijm 
Ensalata Espagnol, salade met tomaat, ui, komkommer olie en azijn 
 
Brood en dressings: Ciabattabrood, Foccaciabrood met tomaat en olijven,       
pan alioli, knoflookbrood, olie, azijn, balsamico 
 
Warme gerechten: 
Saltimbocca, dungesneden kalfslende met marsalasaus, proscuitto en salle 
Paella Espagnol, rijstschotel met kip en vis 
Grillata di Verdure, gegrilde Italiaanse groenten met tijm en rozemarijn 
Champignons al Ajillo, gebakken champignons in knoflookolie 
Patatas Bravas, geroosterde rode aardappelen met rozemarijn en tijm 
Penne Rigate al Pescatore, penne met zalm en garnalen, grote garnalen en 
kreeftensaus 
 
Extra uitbreiding           € 5,95 p.p. 
Pinchos Moruno, kleine koude spiesjes van varkenshaas 
Aceitunas, zwarte en groene olijven 
Breekbrood met 3 soorten tapenades 
 
Uitbreiding soep          € 3,95 p.p. 
Mediteraanse vissensoep 
 
Uitbreiding koude gerechten         € 6,95 p.p. 
Coppa di Parma, kleine bordjes Italiaanse ham met citroenmayonaise 
Vitello Tonato, kleine bordjes kalfslende met tonijnmayonaise en kappers 
Carpaccio Veneto, kleine bordjes dungesneden ossenhaas met rucola, pesto en 
parmezaanse kaas 
 
Uitbreiding warme gerechten        € 9,95 p.p. 
Ravioli alla Pesto Verde, ravioli met pestosaus, gedroogde tomaatjes en olijven 
Risotto al Funghi, Italiaanse rijst met gedroogde porcini en grotchampignons 
Gamba’s a la Plancha, grote garnalen in knoflook en cognacsaus 

 
 



Dinerbuffet Internationaal         € 27,95 p.p.  

Salades  
Salade de Pates, romige pastasalade met champignons en knoflook 
Salade Mediterane, mediterrane ratatouille salade met rozemarijn en tijm 
Ensalata Espagnol, salade met tomaat, ui, komkommer, olie en azijn 
Frisse Mesclun salade met twee soorten dressing 
Ensalata Patatas, salade van rode aardappelen met rozemarijn en tijm. Salade 
van rode bietjes met zoete uitjes 

 
Brood en boter  
Vloerbrood wit, vloerbrood bruin en vloerbrood meergranen. Zoute boerenboter, 
huisgemaakte kruidenboter en Limburgse roomkaas 

 
Warme gerechten  
Gebakken champignons met rode uien en paprika 
Ratatouille van aubergine, courgette, paprika en rode uien 
Patatas Bravas, geroosterde rode aardappelen met rozemarijn en tijm 
Pittige stoofschotel van kip met koriander, cashewnootjes en saté�saus 
Boeuf Bourgignon, rundvleesschotel met zilveruitjes, champignons en rode wijn 
Paella de Marisco  

 
Extra Uitbreiding            € 5,95 p.p.  
Gemengde olijven 
Gemengde kaasblokjes 
Breekbrood met 3 soorten tapenades  

 
Uitbreiding soep            € 3,95 p.p.  
Pompoensoep - Gegrilde pompoen met zure room, pompoenpitjes en kervel  

 
Uitbreiding koude gerechten           € 6,95 p.p. 
Franse Roompaté  met chutney van rode uitjes 
Salade Nicoise, tonijnsalade met boontjes en cherrytomaatjes. Noorse 
Garnalensalade met whiskeymayonnaise  

 
Uitbreiding warme gerechten         € 10,95 p.p. 
Gamba’s a la Plancha, grote garnalen in knoflook en cognacsaus 
Tortellini al Ricotta, tortellini gevuld met ricottakaas en spinazie met truffelsaus 
Gesneden varkenshaas in roomsaus met champignons en bosuitjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinerbuffet Hollands          € 27,95 p.p.  
Salades  
Brabantse aardappelsalade met kappertjes, Amsterdamse uitjes  
Salade van rode bietjes met Elstar appel 
Heezer Geitenkaas veldsla met brunoise van tomaat, Honing en noten 
Salade van witte kool met piccalilly van augurk en zilverui, Brabantse ham, en 
perenchutney Mesclunsla, Frisse Salade met komkommer en tomaat 

 
Brood en boter  
Vloerbrood wit, vloerbrood bruin en vloerbrood meergranen. Zoute boerenboter, 
huisgemaakte kruidenboter en Brabantse roomkaas.  

 
Warme gerechten  
Beenham van het spit met honing en tijmsaus.  
Hollandse stoofschotel met kip, prei en champignons.  
Gepocheerde zalm met spinazie en Hollandaisesaus.  
Gebakken krielaardappel in de schil. - Verse Worteltjes - Boerenboter - Peterselie. - 
Verse groenten van het seizoen 

 
Extra uitbreiding           € 5,95 p.p.  
Boerenbrood met Brabantse Ossenworst en truffelmayonaise 
Roggebrood met geitenkaas en honingparels  
Brabantse gerookte ham met chutney van peer en sjalotjes 

 
Uitbreiding soep            € 3,95 p.p.  
Tomatensoep met gehaktballetjes.  

 
Uitbreiding koude gerechten           € 6,95 p.p.  
Noorse (Hollandse) Garnalensalade met cocktailsaus.  
Makreelsalade met crème fraîche 
Ambachtelijke gerookte zalm.  

 
Uitbreiding warme gerechten        € 9,95 p.p.  
Sukade van kalf  
Gekookte aardappels  
Gebakken champignons met ui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinerbuffet Traditioneel         € 32,50 p.p.  
Salades 
Ceasarsalade - gegrilde kipfilet met pittige kaas, room en ansjovis 
Mescule mix van verschillende soorten sla 
Aardappelsalade - met rode ui kappertjes en fijn gehakte peterselie 
Salade Italiaan - paprika, ui, olijven, salami, oregano en een kruidendressing  
Makreelsalade - blokjes gerookte makreel, gehakte kervel in een friszure dressing  
Garnalensalade - roze garnaaltjes, knapperige rauwkost en een romige 
cocktailsaus 
Salade caprese - zongedroogde tomaten, mozzarellaballetjes, verse tomaat en 
kruidenolie 

 
Vis en vlees  
Gerookte zalm met mosterddillesaus  
Gerookte ham met kervelmayonaise 
Brabantse ossenworst met ravigotesaus 

 
Brood, boter en bijgerechten  
Vloerbrood wit, vloerbrood bruin en vloerbrood meergranen. Zoute boerenboter, 
huisgemaakte kruidenboter en Brabantse roomkaas, olijfolie, balsamico en azijn 

 
Warme gerechten 
Varkensrollade met mosterdsaus. 
Runderstoofvlees. 
Scampies a la Plancha.  
Gebakken aardappeltjes.  
Mix van verse groenten.  
Risotto met truffel  

 
 



 Pastabuffet basis                € 20,00 p.p. 
 Keuze uit één soort pasta:   

Penne – Tagliatelle – Fusilli – Spaghetti 
 
 Keuze uit twee soorten sauzen:   

Bolognese met seizoensgroente en rundergehakt 
Carbonara met spek, ui en champignons 
Arrabiata; pittige tomatensaus 
Pestosaus met zalm  
Champignon roomsaus met varkenshaas 

 
 Keuze uit 3 salades: 
 Tomatensalade met rode ui en balsamico 
 Komkommersalade met witte ui en kappertjes 
 Courgette salade met knoflook, munt en basilicum  

Spinaziesalade met gedroogde tomaten, salami en pijnboompitten 
Venkelsalade met radijs en komkommer 
Mesclun slamix 
 
Extra’s 
Croutons, geraspte kaas, gehakte kruiden en uitgebakken spekjes – 
basilimicodressing en olijfolie – vloerbrood wit, vloerbrood donker en 
roomboter. 
 
 
 
 
Rijstbuffet basis                € 20,00 p.p. 
Keuze uit één soort rijst: 
Witte rijst – Bami – Nasi – Mihoen 
 
Keuze uit twee soorten gerechten: 
Babi pangang  
Foe yong hai   
Ku lo yuk   
Koe low kai   
Tjaptjoi 
 
Keuze uit 3 salades: 
Tomatensalade – zoetzure komkommer salade – Chinese koolsalade – groene 
salade – rijst salade 
 
Extra’s: 
Atjar – kroepoek – cassave – boord – boter  

 
   
  

 
 
 
 



Hollands buffet basis       € 20,00 p.p. 
Keuze uit één soort aardappels: 
Puree - Gekookte aardappels - Gebakken aardappels - Gratin 
 
Keuze uit 2 soorten gerechten: 
Stoofpotje kip 
Stoofpotje varkenshaas 
Seizoen stoofpotje 
Groentestoofpotje 
Limburgs zuurvlees 
 
Keuze uit 3 salades: 
Tomatensalade met rode ui en balsamico 
Komkommersalade met witte ui en kappertjes 
Mesclun slamix 
Courgette salade met knoflook, munt en basilicum 
Venkelsalade met radijs en komkommer 
Spinaziesalade met gedroogde tomaten, salami en pitjes 
 
Extra’s: 
Croutons, geraspte kaas, gehakte kruiden en uitgebakken spekjes – 
Basilicodressing en olijfolie – vloerbrood wit, vloerbrood donker en roomboter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Barbecue in Retro’s Bar (vanaf 20 personen) 
In de naastgelegen bar, word elke barbecue bijzonder! Geniet van een hapje en 
een drankje, onder een glazendag. Bij warm weer gaat het dak eraf! Volledig 
openlucht mogelijk.  
De basis van de Barbecue bestaat uit diverse salades en sausen onder andere: 
 
Salades     Sauzen 
Rundvleessalade    Knoflooksaus 
Boerensalade op slabasis   Paprikasaus 
Rauwkostsalade    Barbecuesaus 
Pastasalade 
fruitsalade 

 
Brood en boter 
Stokbrood 
Kruidenboter 
 
BBQ Arrangement Luxe; 3 stuks vlees     € 15,00 p.p. 
Retro steak 
BBQ worst 
Gemarineerde speklap 
Saté 
Hamburger 
 
BBQ Arrangement Royale; 4 stuks vlees     € 18,00 p.p. 
Retro steak 
Buffalo Bill Medaillon 
Saté 
Hamburger 
Kotelet 
BBQ worst 
Gegrilde maïs 
 
BBQ Arrangement Exclusive; 4 stuks vlees    € 20,00 p.p. 
Retro steak 
Buffalo Bill Medaillon 
BBQ worst 
Saté 
Ossenhaasspies 
Kipfilet 
Gemarineerde gamba’s 
Gegrilde maïs 
 
 
 
 
 
 
 
 



Borrelmogelijkheden Retro’s Bar 
Basic borrelbites       € 5,00 p.p. 
Ontvangstplankjes    Warme hapjes 4 p.p. 
Olijven     Loempia 
Kaasstengels    Yakitori saté  
Chips     Bittergarnituur 
 
Luxe Limburgse borrelbites      € 12,50 p.p. 
Ontvangstplankje 
Olijven 
Kaasstengels 
Chips  
 
Limburgse koude hapjes: 
Salade van hutspot – gelakt livar bikspek met huisgemaakte koude hutspotsalade 
Ambachtelijke gerookte zalm met piccalilly van augurk en zilverui en zure room 
Brabantse eiersalade geserveerd in een eierdopje met imitatie kaviaar 
 
Limburgse warme hapjes: 
Zacht gegaarde rundersukade met aardappelgratin en saus van Madeira 
Mini pasteitjes met garnalen ragout en zeekraal 
Bietenrisotto met groene asperge en witte wijn saus 
 
Limburgse dessertjes 
Clevers ijspetitfours 
Limburgse hangop met roodfruit 
Kletsenbrood met Limburger kaas en noten 
 
 
 
Drankmogelijkheden Retro’s bar 
Voor groepen vanaf 20 personen hanteert Brasserie Retro speciale prijzen 
betreffend dranken. Zo geldt er een kortingsregeling van 10% op de reguliere 
drankprijzen. 
 
Bij bijeenkomsten vanaf 2 uur kun je een drankarrangement afkopen met daarin 
diverse frisdranken, Bavaria pilsener, en witte, rosé en rode huiswijn 
 
Drank afkoop per uur       € 6,00 p.p. 
 
 
 
 

 


