
Kleine kaart restaurant Sorghvliet 2019 
Geopend van 10.00 tot 15.00 uur. 
 
Dagmenu 3 gangen (vraag medewerker) € 9,80 
Voorgerecht € 1,40 
Hoofdgerecht € 7,00 
Nagerecht € 1,40 
Geserveerd tussen 12.00 en 13.30 uur  
  
Soep van de dag  € 1,40 
  
Lunch “Omring” € 5,95 
3 sneetjes brood met boter, belegd met huzarensalade, 
kroket met mosterd en gebakken ei 

 

  
Broodsoorten  
Brood (snee wit of bruin) € 0,40 
Broodvervangers € 0,35 
Pistolet (wit of bruin) € 0,95 
  
Broodjes/pistoletjes  
Pistolet gezond € 3,80 
Uitsmijter ham of kaas (wit of bruin brood) € 4,85 
Tosti € 2,45 
Tosti Hawaii (ham, kaas en ananas) € 2,70 
Broodje kroket met saus € 2,60 
  
Beleg  
Halvarine/margarine € 0,35 
Roomboter € 0,40 
Kaas 1 plak (diverse soorten) € 0,50 
Vleeswaren 1 plak (diverse soorten) € 0,50 
Vleeswaren 2 plakken (diverse soorten) € 0,90 
Zoet beleg € 0,50 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Kindermenu 

 
 
 
€ 4,65 

Kroket of frikandel met patat, appelmoes en een 
feestelijk kinderijsje 

 

  
Snacks  
Bakje rauwkost met dressing € 1,10 
Bordje patat € 1,95 
Frikandel, kaassoufflé, kroket € 1,65 
Mayonaise/ketchup € 0,45 
  
Bittergarnituur  
Voor bij een borrel of een andere gelegenheid, waarbij u graag 
een hapje geserveerd wilt hebben, kunt en een bittergarnituur 
bestellen (graag 24 uur van tevoren). 
Hieronder staan een aantal voorbeelden uit het assortiment. 
Indien u andere combinaties wilt maken, kunt u dat uiteraard met 
onze restauratief medewerkers bespreken.   
  
Portie bitterballen met mosterd (6 stuks) € 4,25 
Kaaspuntje/plakje leverworst (6 stuks) € 2,75 
  
  

Hebt u iets te vieren? Wij bieden u de mogelijkheid uw 
verjaardag of receptie bij ons te vieren. Een bittergarnituur, diner 

of buffet; aan u de keuze. 
Vraag bij onze medewerkers naar de mogelijkheden en prijzen. 

 

Voor informatie over allergenen kunt u terecht bij de restauratief medewerker. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Restaurant 
Sorghvliet 

 
Kleine kaart 

 

Warme dranken  
Cappuccino € 1,65 
Koffie verkeerd € 1,65 
Koffie  € 1,45 
Thee  € 1,45 
Warme chocomel € 1,45 
Warme chocomel met slagroom € 1,65 
  
Gebak/koek  
Heeft u iets te vieren? Dan kunt u gebak en koek bij ons 
bestellen (graag 24 uur van tevoren). 

 

  
Koude dranken  
Frisdranken 
Cola, cola zero, spa rood, 7-up en ice-tea 

€ 1,55 

Limonade (ranja) € 0,60 
Melk  € 1,30 
Karnemelk  € 1,30 
Vruchtensappen 
Appelsap, sinaasappelsap en druivensap 

€ 1,65 

  
Alcoholische dranken  
Advocaat met slagroom € 2,20 
Bier (flesje) € 1,95 
Huiswijn rood € 2,20 
Huiswijn wit (droog/zoet) € 2,20 
Rosé  € 2,20 
Port  € 3,10 
  
Gedistilleerd  
Citroenbrandewijn  € 2,45 
Jonge jenever € 2,45 
  


