Leuk dat je onze cateringlijst mee naar huis hebt genomen. Onze lijst staat vol
met heerlijke buﬀetten, lunches en lekkere hapjes. Alle gerechten bereiden wij
volgens Revivals bekende eigen wijze. Zo staan wij de hele week in de keuken
om zoveel mogelijk van het huis te maken.
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben wij alvast wat buﬀetten
samengesteld. Van tapas tot aan stamppotten en van Grieks eten tot eten uit
ons vertrouwde Brabant. Mocht er toch niet tussen staan wat u zoekt of heeft
u een speciale wens? Kom gerust langs om samen te overleggen. Er is meer
mogelijk dan u denkt!
Bent u vegetarisch? Of heeft u een allergie? Geef het even door zodat we ook
voor u heerlijk eten op tafel kunnen zetten.
Heeft u samen met Revival uw buﬀet, lunch of hapjes naar wens besteld
dan komt onze Gerard het met liefde bij u thuis brengen. Uiteraard komt hij
het ook weer netjes ophalen, het liefste vies zodat onze vaatwasser zich niet
hoeft te vervelen.
Een tip: Revival wil graag een week van te voren uw bestelling hebben
ontvangen. Zo kunnen wij de juiste inkopen doen.
Ook voor BBQ’s bent u bij Revival aan het juiste adres. Hiervoor hebben wij een
aparte lijst samengesteld.
Alvast bedankt en graag tot ziens!

Schaapsdijk 36
5472 PE Loosbroek
Tel: 0413 22 97 80
Fax: 0413 22 97 80
www.restariarevival.nl
Maandag gesloten
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BASIS BUFFET 1 | € 16,50
Opgemaakte vlees koude schotel
Huzarensalade met gevulde eitjes, paté, asperge in ham
en rauwkost. Op een leuke manier gegarneerd.

Varkenshaas in champignonsaus
Gemarineerde kipﬁlet in satésaus
Witte rijst
Brood, kruidenboter en rauwkosten

BASIS BUFFET 2 | € 18,50
Opgemaakte vlees koude schotel
Huzarensalade met gevulde eitjes, paté, asperge in ham
en rauwkost. Op een leuke manier gegarneerd.

Beef ketjap met grove groenten
Dun gesneden Beenham
Aardappel gratin
Gebakken aardappels
Brood, kruidenboter en rauwkosten.

Revival buffet | € 16,25
Kipcajun
Varkenshaas in pepersaus
Bonne Femme
Aardappel gratin
Witte rijst
Brood, kruidenboter en rauwkosten.

verrassings buffet | € ?
Kunt u zelf geen keuze maken? Of wilt u uzelf laten verrassen door onze koks? Dat kan!

Revival biedt u het ‘Verrassings buffet’ aan. Deze kan bestaan uit een-, twee- of drie-gangen.
En de prijs? Die bepaald u zelf! Door uw budget met ons te bespreken komen we samen
tot een smakelijke verrassing. Hoe groter het budget hoe luxer het buffet. De kwaliteit is
uiteraard altijd even goed, of u nou een klein of groot budget heeft.

Italiaans pasta buffet | € 20,25
Vanaf 10 personen
Luxe vlees koude schotel
Huzarensalade met gevulde eitjes, paté, asperge in ham en
diverse Italiaanse vleessoorten. Op een leuke manier gegarneerd.

Lasagna
Spaghetti Bolognese
Gnocchi tomaat basilicum
Caprese salade
Brood, kruidenboter en rauwkosten.

Grieks buffet | € 21,50
Vanaf 15 personen

Gyros vlees
Souvlaki varkenshaas
Griekse gehaktballetjes in tomatensaus
Knoﬂook scampi’s
Mosselen in pikant romige saus
Griekse rijst
Diverse salades
Garidesalata, tonosalata, krabsalade, koolsalade,
tomatensalade en Griekse salade.

Gemarineerde feta kaas
Tzaziki
Luxe brood en kruidenboter

Oosters buffet | € 18,00
Vanaf 10 personen

Beef ketjap
Kipsaté
Babi panggang
Vietnamese loempia
Foe Yong Hai
Nasi
Bami
Witte rijst
Atjar
Sambal
Kroepoek

Reepjesvlees buffet | € 12,50
Deze kunnen wij gebakken of ongebakken leveren

Shoarma vlees
Gyros vlees
Friet
Witte bollen
Diverse rauwkosten
Knoﬂooksaus en Cocktailsaus

Tapas buffet | € 24,00
Vanaf 15 personen

Gevuld ei
Ham met asperge
Diverse Italiaanse vleessoorten met meloen
Gehaktballetjes in tomatensaus
Gevulde champignons
Carpaccio
Knoﬂook scampi’s
Zalmrolletjes
Zalmsalade
Tonijnsalade
Eiersalade
Gemarineerde olijven
Diverse tapenades
Diverse brood dips
Kaasplank
Diverse luxe broodsoorten

Stamppot buffet | € 15,00
Onder de 10 personen twee soorten stamppot naar keuze

Wortel stamppot
Boeren moes
Zuurkool stamppot
Rookworst
Stoofvlees
Gehaktballen in de jus
Uitgebakken spek
Mosterd en piccalilly

Brabants buffet | € 16,00
Grootmoeders groentesoep
Varkensﬁlet mé juin
Kiepenpoten
Schnitzel
Champignonsaus
Gebakken piepers
Mik, kruijbotter en wa gruun

Oer buffet | € 15,00
Spareribs
Kippenpoot
Schouderkarbonade
Gebakken aardappels
Maïs
Brood, kruidenboter en rauwkosten

Friet buffet | € 6,50
District gebonden

Friet (onbeperkt)
Frikandellen
Kroketten
Gehaktballen in de jus
Diverse sauzen
Mayonaise, curry, mosterd en satésaus

Op de eieren | € 6,00
Gebakken ei
Ham en kaas
Uitgebakken spek
Wit en bruin brood
Zachte broodjes

Op de eieren Luxe | € 7,50
Gebakken ei
Ham, fricandeau en kaas
Uitgebakken spek
Rauwkosten
Wit en bruin brood
Zachte broodjes

Vis buffet | € 23,50
Russisch ei
Huzarensalade met diverse soorten vis en rauwkost.
Op een leuke manier gegarneerd.

Halve haringen
Knoﬂook scampi’s
Gegratineerde zalm met heks’n kaas
Pangasiusﬁlet met zacht romige kreeftensaus
Gebakken aardappels
Stokbrood, kruidenboter
Diverse rauwkosten

Koude voorgerechten
Carpaccio
Garnalencocktail
Gerookte kip salade
Gerookte zalm salade
Halve haring
Brood met kruidenboter
Broodmand met dips
Kruidenboter

P.P.
€ 6,80
€ 5,25
€ 6,50
€ 6,80
€ 1,75
€ 2,50
€ 3,50
€ 1,50

Soep
Tomatensoep
Champignonsoep
Groentesoep
Runderbouillon
Kippensoep
Aspergesoep (seizoensgebonden)
Erwtensoep (seizoensgebonden)

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00

Salade
Huzarensalade
Russisch ei (met div. vissoorten)

€ 5,25
€ 6,50

Koude schotels worden op een leuke
manier opgemaakt en gegarneerd.

Rauwkost
Verse salade

€ 3,00
€ 4,00

Vlees
Varkenshaas in champignonsaus
Varkenshaas in pepersaus
Varkenshaas in truﬀelsaus
Hele varkenshaas
Gemarineerde varkensﬁlet
Beenham in gebonden jus
Beef ketjap
Schnitzel
Spare-ribs
Gehaktballetjes in satésaus
Gehaktballetjes in tomatensaus

€ 4,90
€ 4,90
€ 5,10
€ 6,50
€ 5,10
€ 5,50
€ 5,80
€ 5,00
€ 5,50
€ 4,50
€ 4,50

Kip
Kip saté
Kip cajun
Hete kip
Kipkluifjes (3 p.p.)

€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 3,25

Vis
Gegratineerde vis bon bon
Zalm met heks’n kaas
Knoﬂook scampi’s
Scampi’s in roomsaus
Pangasius ﬁlet met kreeftensaus

P.P.
€ 6,50
€ 9,00
€ 7,00
€ 7,50
€ 7,50

Pasta
Lasagnette
Gnocchi tomaat basilicum
Vegetarische pasta

€ 4,50
€ 6,25
€ 5,50

Bijgerechten
Parijse aardappeltjes
Aardappelschijfjes
Aardappelpartjes
Aardappelgratin
Friet
Rijst
Nasi of bami

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 1,25
€ 1,50
€ 3,75

Groenten
Boontjes, spekjes en crème fraise
Bloemkool met saus
Erwtjes en worteltjes
Wok groenten
Witlof met ham en kaas

€ 2,75
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 3,25

Saus
Satésaus
Champignonsaus
Pepersaus
Truﬀelsaus
Stroganoﬀsaus
Zigeunersaus
Mayonaise
Uienmayonaise
Chilisaus
Appelmoes

€ 1,50
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,90
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,25

Nagerecht
Bavaroise (smaak naar keuze)
Koekenmousse
Chocolademousse
Monchou met kersen
Vers fruit
Sundae ijs (saus naar keuze)

€ 3,25
€ 3,25
€ 3,50
€ 4,25
€ 3,00
€ 1,90

Vlees | € 16,00

Vis | € 18,00

Varkenshaas
Kipsaté
Sjaslick
Hamburger
Slavink
Rundervink
Zigeunerschnitzel
Shoarma
Spekjes
Diverse groenten
Aardappels
Eieren
Pannenkoeken beslag
Diverse rauwkosten
Diverse koude sausjes
Satésaus
Brood en kruidenboter

Vanaf 10 personen

Zalm
Pangasius
Kabeljauw
Scampi’s
Diverse groenten
Aardappels
Eieren
Pannenkoeken beslag
Diverse rauwkosten
Diverse koude sausjes
Brood en kruidenboter

Geen partypan in huis?
Revival kan een partypan bij uw vlees- of visschaal leveren. Hiervoor wordt € 5,- in
rekening gebracht. Uiteraard maken wij hem voor u schoon.

Hapas buffet | € 10,50
Vanaf 10 personen
Gevulde ei
Gevulde tomaat
Kaas prikker
Worst prikker
Ham met asperge
Eiersalade
Tonijn salade
Zalm salade
Gevarieerde salade
Filet americain
Brie
Luxe brood mand
Toast

hapas buffet Luxe | € 21,00
Vanaf 10 personen
Gehaktballetjes
Kipkluifjes
Spare-ribs
Knoﬂook scampi’s
Gerookte zalm
Gevuld ei
Gevulde tomaat
Kaas en worst prikker
Ham met asperge
Salami met roomkaas
Kaasplank
Diverse salades
Diverse sauzen
Diverse brood dips
Diverse broodsoorten en toastjes

Kleine hap
Bittergarnituur bestaande uit:
Gehaktballetje
Bitterbal
Frikandel
Kaassouﬄé
Bamischijf
Nasibal
€ 0,50 p.s

Middel hap
Mini loempia
Satéstok met satésaus
Mini worstenbroodje
Mini slaatje
Gevuld ei
Gevulde tomaat
Gevulde komkommer
Kaas/worst prikker
Garnalen cocktail
Knoﬂook tiger garnaal
Wrap kip
Wrap zalm

€ 0,50
€ 1,85
€ 0,75
€ 1,25
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,50
€ 1,50

Grote hap
Kl. puntzak friet met frikandel/kroket
Gr. puntzak friet met frikandel of kroket
Klein slaatje
Groot slaatje

Toast hap
Luxe hapjes. Keuze uit:
Brie
Carpaccio
Filet American
Zalm & roomkaas
Paling
Haring
Salade
Eier-, krab-, tonijn-, kipsaté- en bouillisalade

€ 1,75 p.s.

€ 3,50 (+ mayonaise
€ 4,00 (+ mayonaise
€ 1,85
€ 2,65

€ 4,00)
€ 4,50)

