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

HOOFDGERECHTEN

VOORAF

(vanaf 2pers.)  

Indonesische runderstoof met rijst, atjar en bosui

€ 17.50

€ 17.50

€ 20.00

€ 15.00

€ 17.50 P.p

€ 17.50

€ 6.50

€ 10.00

€ 7.50

€ 7.50

€ 15.00

€ 17.50

€ 20.00

€ 17.50

€ 20.00

Rendang

Met wisselende huisgemaakte specialiteiten

Met pestoboter en limoenaioli

plankje 2jongens

Met pulled chicken, kaas, guacamole en pico di gallo 
(Vega met bloemkool i.p.v. kip)

Nachos Vooraf

Crème fraîche, spek, ui, paprika en rucola 
(Vega met feta i.p.v. spek)

Flammkuchen

Plankje 2Jongens XXXXL

PortiE BREEKBROOD

Tijgerbol, 2jongenssaus, sla, cheddar en gekarameliseerde ui
burger 180g

Met coleslaw, limoenaioli en chilisaus
Keuze uit zoet of pittig

Pompoen, zoete aardappel, paprika, champignons, ui, kokosmelk, 
kikkererwten en naan

Kabeljauw in bierbeslag, remoulade en patat

Plank gevuld met nacho’s pulled chicken, spareribs, biefstuk, kippendij, 
red roasted pork, snacks en sauzen

Spareribs (XL portie + €3.00) 

Rode curry 

Fish and chips 

Biefstuk van de vang, aardappeltoren, eekhoorntjesbrood jus en 
geglaceerde mini wortels

Diamanthaas, gamba’s, pestoboter, jus en brood

Bavette 

Surf en turf 

- Falafel burger, tzatziki, sla en feta
- Mexicaanse bloemkoolburger, guacamole, sla, nacho’s en pico di gallo 
- Gele wortel burger, dille crème fraîche en sla

Vega sliders 

Guacamole, gepickelde radijs, crème fraîche, kaas en pico di gallo 
(vega met bloemkool i.p.v. kip)

Nacho’s pulled chicken 

Satésaus, atjar, seroendeng, gefrituurde ui en kroepoek
Kipsaté

Brood €2.50 Salade €3.00 Friet met Brander mayo €3.00
Bijgerechten



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

Witte chocolade ganache, frambozenijs en merengue
Cheesecake

Met keuze uit een kleine portie ribs of kipsaté
Friet, appelmoes en mayonaise  

Pompoen, zoete aardappel, paprika, champignons, ui, kokosmelk, 
kikkererwten en naan

kleine portie curry

Karamelsaus, kaneelsuiker en vanille ijs
Gefrituurde appeltaart 

€ 8.50

€ 8.50

€ 5.50

€ 5.50

€ 8.50

€ 8.50
Met wisselende huisgemaakte specialiteiten

Gemarineerde banaan, monchou, bastogne crumble en 
chocolade saus

Dessert 2 jongens 

Monchou split 

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


