
€ 25,00“Alles bie mekoar”
Een variatie aan voor-, hoofd- en nagerechten van onze menukaart.

HOOFDGERECHTEN

VOORAF

(vanaf 2pers.)  

(vanaf 2pers.)  

Met geitenkaas, gerookte kip, zalm of vegan.

Satesaus, atjar, kroepoek, verse frites en brander mayonaise.

€ 16,50

€ 15,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 14,50p.p

€ 13,50

€ 12,50

€ 5,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 18,50

€ 17,50

€ 15,50

Maaltijdsalade 

KIpsate

Breekbrood, kruidenboter, aioli, coppa, gerookte zalm en
diverse huisgemaakte specialiteiten.

Met kruidenboter en aioli.

plankje 2jongens

plankje 2jongens XXXXL

PortiE BREEKBROOD

Sweet of hot.

SPARERIBS XXL

Gegrilde groenten, peper-room saus, krachtige jus, frites en 
brander mayonaise.

Spek, brokkelkaas, tomaat, komkommer, rode ui, sla, truffelmayonaise 
frites en brander mayonaise.

Salade, krachtige jus, gegrilde groenten, gecarameliseerde uitjes,
frites en brander mayonaise.

Hamburger, kippendij, spareribs, geroosterd varkensvlees, loempia,
uienringen, nacho’s, verse frites en brander mayonaise.

Biefstuk VAN DE OSSENHAAS

BEEFBURGER XL (250 GRAM)

biefstuk van de diamanthaas

Varkenshaas gevuld met boer’n brie in rauwe ham, dragonjus, 
verse frites en brander mayonaise.

Gehakt, kaas, guacamole en cheesedip.
* Optioneel vegetarisch

Varkenshaas

nachos todos

Zalmfilet met saffraansaus, risotto en groenten.
Zalmfilet

Bietenburger, bietenchips, gerookte ketchup, verse frites en
mayonaise.

Bietenburger

Zoete aardappel, kikkererwten, kokosmelk, paprika, jasmijnrijst,
koriander en naanbrood (vegan).

CURRY

Falafel 2jongens style, hummus, salade, brood en zwarte 
knoflookdip.

Falafel  

Naanbrood gevuld met diverse groentes en tahoe(vegan).

Brood €2,50 Salade €3,00 Friet met brander mayo €2,75
Bijgerechten

Naanbrood € 12,50



Geldig vanaf 4 personen of meer.

BEN JE JARIG?

GRATIS HOOFDGERECHT
Dit vieren wij graag met je mee. 
Je krijgt van ons je hoofdgerecht helemaal gratis.

KIDS

NAGERECHT

Fruitsoep van het seizoen met yoghurtijs.
Fruitsoepje

Met de keuze uit hamburger, kroket of biefstukje*( +€2,00)
FRIET MET MAYONAISE EN APPELMOES

Gevulde nachos uit de oven.
MINI NACHOS UIT DE OVEN

Sabayon van passiefruit met vanilleijs.
KOUDE Sabayon 

€ 5,00

€ 6,00

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 6,00

€ 12,50

Zoals het hoort met kaneelijs en cassissaus.
Tarte tatin

Voor bij de koffie.
Klein dessertje van de 2Jongens

Dessert van de 2Jongens 
        

(vanaf 2pers.)  

OPENINGSTIJDEN KEUKEN
VAN 17.00 TOT 22.00
SCHUITENDIEP 56
9711 RE GRONINGEN

T: (050) 321 50 24
E: INFO@2JONGENSUITGRONINGEN.NL
W: 2JONGENSUITGRONINGEN.NL
FB: @2JONGENSUITGRONINGEN


