
Brasserie Retro      
 
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                  € 5,00 p.p. 
Koffie of thee met appelgebak        € 6,00 p.p. 
Koffie of thee met cheesecake       € 7,00 p.p.  
 
Bier, wijn of fris met vlaai        € 5,00 p.p. 
Bier, wijn of fris met appelgebak       € 6,00 p.p. 
Bier, wijn of fris met cheesecake       € 7,00 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 8 personen. 

             
Diversiteit aan belegde broodjes, drie soorten salades, twee soorten    € 12,95 p.p. 
soepjes, warme snack, oude kaas, eiersalade, tomaat en mesclum 

 
 Bospaddenstoelensoep         € 4,50 p.p. 
 Puntpaprikasoep         € 5,00 p.p. 
 Soep van het seizoen         € 6,00 p.p. 
 
 Wit kadetje met ambachtelijke kroket en Brabantse mosterd     € 3,75 p.p.
 Brabantse worstenbroodje of saucijzenbroodje      € 3,25 p.p. 

 
Chicken caeser salad shaker         € 4,95 p.p. 

 Gemengde salade, kipblokjes, parmezaanse kaas, gekook ei en caesardressing 
 Caprese salad shaker           € 4,95 p.p. 
 Rucola, mozzarella, cherrytomaat, basilicum, balsamicodressing 
 Nicoise salad shaker          € 4,95 p.p. 
 Gemengde salade, komkommer, tomaten, tonijn, zwarte olijven, gekookt ei, ui en  

kappertjes 
 Hollandse salad shaker          € 4,95 p.p. 
 Gemengde salade, komkommer, cherrytomaten, gekookt ei, augurken, zilveruitjes,  

Hollandse kaas, hamblokjes 
 

   
 
 
 
 
       



Diner 
Dinermenu Brasserie Retro       € 29,00 p.p. 
3-gangen keuzemenu 
Verassingsmenu A       € 22,00 p.p. 
2-gangen verrassingsmenu, hoofdgerecht en soep 
Verrassingsmenu B        € 27,00 p.p. 
3-gangen verrassingsmenu 
Verrassingsmenu C       € 32,00 p.p. 
4-gangen verrassingsmenu 
Verrassingsmenu D       € 39,00 p.p. 
5-gangen verrassingsmenu 

 
 BBQ         € 22,00 p.p. 
 Mogelijk vanaf 20 personen 

Salades 
Komkommersalade in roomsaus  Pastasalade 
Gemengde rauwkost    Huzarensalade 

 Duitse kartoffelsalade    Vers gesneden fruit 
Perziken     Diverse sausjes 

 Brood met smeersels 
 
 4 stuks vlees p.p. 
 Retro Steak     Buffalo medallion 
 BBQ Worst     Kip saté 
 Gemarineerde varkenshaasmedaillons  Gegrilde mais 
 Kalkoentournedos omwikkeld met ontbijtspek Angus beefburger  

Gemarineerde biefstuk    Italiaanse vleesspies 
Gemarineerde visspiezen    

 
  Drankarrangement mogelijk vanaf 20 personen  € 8,00 p.p.p.u. 
  Minimale afname 2 uur 

Diverse frisdranken, Bavaria pilsener, witte en rode wijnhuis 
 
 
 

 


