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

HOOFDGERECHTEN

VOORAF

(vanaf 2pers.)  

Aardappelpuree, runderstoof, zuurkool, kaas en zuur

€ 21.50

€ 17.50

€ 24.50

€ 17.50

€ 21.50 P.p

€ 19.50

€ 8.00

€ 12.50

€ 10.00

€ 12.50

€ 21.50

€ 21.50

€ 24.50

€ 19.50

€ 24.50

2jongens stoofschotel 

Met wisselende huisgemaakte specialiteiten

Met kruidenboter en aioli

plankje 2jongens

Met pulled pork, kaas, verse tomatensalsa en zure room
Nachos Vooraf

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

Flammkuchen

Plankje 2Jongens XXXXL

PortiE BREEKBROOD

Brioche broodje, ijsbergsla, 2 runderburgers, cheddar, augurk, saus en ui
Dubbele cheeseburger 

Coleslaw, aioli, chilisaus en bosui
Keuze uit zoet of pittig

Bonen, mais, kikkererwten, paprika, tomaat, ui, knoflook, chipotle chili,
rijst, tortilla chips, zure room, ijsbergsla en ingelegde radijs

Tagliatelle, rode peper, knoflook, peterselie en brood

Plank gevuld met nachós pulled pork, spareribs, biefstuk, kippendij, red 
roasted pork, snacks en sauzen

Spareribs (XL portie + €4.50) 

Chili sin carne 

Gamba’s 

Entrecôte met aardappeltoren, truffeljus en gekarameliseerde 
wortel

Diamanthaas, gamba, kruidenboter, jus en brood

Entrecôte

Surf en turf 

Brioche broodje, dille crème fraiche, ijsbergsla, tomaat en feta
Gele wortelburger 

Tortilla chips, pulled pork, kaassaus, tomatensalsa, zure room, olijf, 
gepickelde radijs en jalapeno

Nacho’s pulled pork 

Malse kippendij, satesaus, atjar, seroendeng, gefrituurde ui en 
kroepoek

Kipsaté

Alle hoofdgerechten worden geservereed met een portie patat en salade



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

Vanille ijs en karamelsaus
Appel kruimeltaart 

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

Bonen, mais, kikkererwten, paprika, tomaat, ui, knoflook, chipotle chili, 
rijst, tortilla chips, zure room, ijsbergsla en ingelegde radijs

kleine portie chili sin carne

Merengue, gemarineerd rood fruit en monchou
Pavlova

€ 10.00

€ 10.00

€ 5.50

€ 5.50

€ 10.00

€ 10.00
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
IG: @2JONGENS_UITGRONINGEN


