
HOOFDGERECHTEN

VOORAF

(vanaf 2pers.)  

Ossenhaas, truffelmayonaise, brokkelkaas, eendenlever, 
macadamia noten, granaatappel en rucola.

Gebraden kalfsvlees, tonijn mayonaise, kapper appeltjes en 
krokantje van brioche brood.

€ 12,50

€ 16,50

€ 18,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 5,50

€ 12,50

€ 18,50

€ 17,50

€ 19,50

€ 14,50

€ 11,50

€ 13,50

Carpaccio Grandcafé 2Jongens 

VitellO

Gerookte zalm, coppa, pâté, aioli, kruidenboter, breekbrood en 
diverse huisgemaakte specialiteiten.

Met kruidenboter en aioli.

plankje 2jongens

Beefburger (250 gram)

PortiE BREEKBROOD

€ 11,50
Carpaccio zoals deze bedacht is in 1950 door Harry’s bar 
in Venetië.

Carpaccio “Harry’s bar”

Gerookte zalm, mierikswortel saus, kapper appeltjes en rode ui.
Gerookte zalm uit onze rookoven 

Kipsate, satesaus, atjar, kroepoek, verse frites en 
brander mayonaise.

Curry van kikkererwten, zoete aardappelen, groenten,
koriander, kokos en naanbrood.

Wrap, groenten, koriander, kaas, quacamole, crème fraîche en
jalapeno pepers.

Beefburger, mango, rode peper, cheddar, uienringen, sla,
verse frites en brander mayonaise.

Kipsate 

curry

Quesadilla

Bietenburger, hummus, tomaat ,komkommer, feta, rode bieten 
broodje, verse frites en brander mayonaise.

Varkenshaas gevuld met boerenbrie in rauwe ham, dragonjus, 
gegrilde groenten, verse frites en brander mayonaise.

Bietburger

Varkenshaas

Kabeljauw, kreeften saus, krabkoekje, engelenhaar, 
gegratineerde roseval aardappel, parmesan en room.

Kabeljauw

Op lage temperatuur gegaarde eendenborst, jus van zwarte 
bessen en pure chocolade, krokantje van knol’s koek en 
stamppotje van knolselderij.

Eendenborst 

Do you like it sweet or hot, koolsalade, verse frites en
brander mayonaise.

Spareribs xxl 

Biefstuk voor bikkels, madeirajus, gegrilde groenten, 
gegratineerde roseval aardappel, parmesan en room.

Biefstuk van de ossenhaas

Biefstuk voor bikkels, madeirajus, gebakken eendelever, 
gegrilde groenten, roseval aardappel, parmesan en room.

Brood €2,50

= ook vegan

Salade €3,00Friet met brander mayo €2,75

Bijgerechten

Biefstuk van de ossenhaas “2jongens” € 22,50

€ 27,50“Alles bie mekoar”
Een variatie aan voor-, hoofd- en nagerechten van onze menukaart.



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.

NAGERECHT

KIDS

Gepocheerde peer in beaumes de venise, caramelsaus en
vanilleijs.

peer

Bavarois met een saus van vanille en crème de menthe.

GrandCafé 2Jongens
UIT GRONINGEN

Butterscotch bavarois 

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 13,50

Appelstrudel, vanillesaus en kaneelijs.

Appelstrudel 

Parfait van knol’s koek 

Dessert van de 2Jongens 
        

(vanaf 2pers.)  

OPENINGSTIJDEN KEUKEN
VAN 12.00 TOT 22.00
DAMSTERPLEIN 2
9711 SX GRONINGEN

T: (050) 364 66 74
E: INFO@GRANDCAFE2JONGENS.NL
W: GRANDCAFE2JONGENS.NL
FB: @GRANDCAFE2JONGENS

Met de keuze uit kipnuggets,  frikandelletjes, kroket of een 
hamburger.

FRIET MET MAYONAISE EN APPELMOES

Met patatjes.
Halve sparerib met appelmoes

Pannekoek met stroop en poedersuiker

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50


