Cafetaria

Restaurant

-Vooraf-

Huisgemaakte soep

€ 5.60

(wordt geserveerd met een vers afgebakken broodje en kruidenboter)
Keuze uit: Tomaten-, Champignon-, Groente-, kippen- of Seizoenssoep

-Hoofdgerecht-

( Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en salade)

Schnitzel

Geserveerd met saus naar keuze:

€ 12.65

(Champignonsaus, pepersaus, zigeunersaus of stroganoffsaus)

Varkenshaas

-Uitsmijters-

Geserveerd met saus naar keuze:

( keuze uit wit of bruin brood)

€ 15,65

(Champignonsaus, pepersaus, zigeunersaus of stroganoffsaus)

Ham kaas

€ 7.20

American Burger € 17.85

Revival

€ 8.25

Met kaas, ui, sla, bacon en bijpassende sauzen

3 sneetjes brood, 3 gebakken eieren en rauwkost

3 sneetjes brood, 3 gebakken eieren, ham, kaas
gebakken spek-champignons-ui en rauwkost

Reuze uitsmijter

€ 8.50

4 sneetjes brood, 4 gebakken eieren, ham, kaas en rauwkost

½ uitsmijter

€ 5.70

2 sneetjes brood, 2 gebakken eieren, ham, kaas en rauwkost

½ Revival

2 sneetjes brood, 2 gebakken eieren, ham, kaas
gebakken spek-champignons-ui en rauwkost

€ 4.65

Spare-ribs

€ 13.00

Grieks

€ 13.00

Shoarma

€ 11.35

Gemarineerde spare-ribs met bijpassende saus

Gyros, souflaki, huisgemaakte tzatziki en paarse ui

Shoarma in een vers afgebakken broodje met sla en
Met saus naar keuze: wiskey- of knoflooksaus

Kipsaté

€ 11.50

Kipcajun

€ 11.55

Hete kip

€ 10.95

Malse stukjes kipsaté met huisgemaakte satésaus

-Maaltijdsalades-

(Alle salades worden geserveerd met brood, kruidenboter en dressing)

Gerookte kip
Carpaccio
Argentijns vlees
Vis
Tonijn
Geitenkaas

Big burger gebakken op de bakplaat op en vers afgebakken bol

Gekruide kipfilet in heerlijke cajunsaus

stukjes kippendijen in pikante saus, met champignons,
€ 9.50 Malse
ui en paprika
€ 11.55 Halve haan
€ 10.65
€ 9.50 Heerlijke halve haan geserveerd met appelmoes
€ 11.50
€ 11.95 Nasi
Met malse stukjes kipsaté met huisgemaakte satésaus en kroepoek
€ 9.50
Bami
€ 11.50
€ 10.95 Met malse stukjes kipsaté met huisgemaakte satésaus en kroepoek

-BurgersHamburger speciaal
Cheeseburger
Eggburger
Hawaï burger
Champignonburger
Kipburger

€
€
€
€
€
€

3.75
3.75
3.95
3.75
4.25
4.20

-Dessert-

Koekenmousse

€ 6.80

Wafels v.a

€ 2.50

Softijs v.a

€ 1.30

Huisgemaakte mousse van Bastogne op Revivals eigenwijze bereid

Keuze uit div. toppings v.a € 0.50

Keuze uit div. dippings v.a € 0.40

