
Plankje 2Jongens, Plank 2Jongens XXL en Dessert van de 2Jongens.

HOOFDGERECHTEN

VOORAF

(vanaf 2pers.)  

(XL portie +3.00€)  

(vanaf 2pers.)  

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

€ 18.50

€ 15.50

€ 12.50

€ 12.50

€ 14.00 P.p

€ 14.50

€ 5.50

€ 13.50

€ 5.50

€ 12.50

€ 12.50

€ 15.00

€ 17.00

€ 16.50

Kipsaté

Breekbrood, kruidenboter, huisgemaakte vlees-, vis- en 
vegetarische specialiteiten.

Met kruidenboter en aïoli.

plankje 2jongens

Kleine portie nacho’s met gehakt, salsa, crème fraîche, kaas 
en guacamole. 

Nacho’s 

Plankje 2Jongens XXL

PortiE BREEKBROOD

Zoet of pittig met frites, sla en brander mayonaise.  

SPARERIBS

8 chicken wings, red curry, knoflook, citroengras en 
jasmijnrijst.

Rijk gevulde salade met naar keuze: gerookte kip, 
gerookte zalm of geitenkaas.

Rode pepers, knoflook, olie, sla, frites brander mayonaise.

Burger, kippendij, spareribs, geroosterd varkensvlees, loempiaatjes, 
uienringen, nacho’s met frites, sla en brander mayonaise.

Chicken wings

Maaltijdsalade 2 Jongens

Gamba’s

Varkenshaas gevuld met boer’n brie omwikkeld met rauwe 
ham met jus, frites, sla en brander mayonaise.

Nacho’s, gehakt, salsa, crème fraîche, kaas en guacamole.
* Ook vegetarische optie mogelijk.

* Ook vegetarische optie mogelijk.

Gevulde Varkenshaas

nachos todos

Met stukjes sukade, ui, spekjes, tijm, rode wijn en rijst.
Runder stoofschotel

Met tomaat, komkommer, spek, ui, mayonaise en ketchup, frites 
en brander mayonaise.

Hamburger op sesambrood

Bietenburger, sla, groentechips, humus, frites en brander 
mayonaise.

Rode Bietenburger

Zoete aardappel, kokosmelk, paprika, champignons, ui, koriander,
kikkererwten, rode peper curry, rijst en naanbrood.

Brood €2.50 Salade €3.00 Friet met brander mayo €2.75
Bijgerechten

Groenten Curry € 13.50



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

NAGERECHTEN

Amaretto cake, vanille-ijs, witte chocomousse en chocoladesaus.
Dame Blanche van de 2Jongens

Met keuze uit kidshamburger of kipdijfilet.
Friet, appelmoes, mayonaise en ketchup 

Kleine portie nacho’s met gehakt, salsa en kaas.
Kids Nacho’s 

Zelfgemaakte Roomkaastaart met frambozen sorbetijs.
Cheesecake 2Jongens 

€ 6.50

€ 6.50

€ 5.50

€ 5.50

€ 6.50
Crème Brûllée met Hooghoudt bruine jenever.
Crème Brûllée 2Jongens

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


