
HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN

(per stuk)  

Malse kippendij geserveerd met satésaus, kroepoek, brood en atjar. 

€ 24.50

€ 20.50

€ 19.50

€ 19.50

€ 20.50 P.p

€ 6.50

€ 12.50

€ 2.25

€ 10.50

€ 9.50

€ 6.50

€ 15.50

€ 15.50

€ 14.50

€ 17.50

€ 17.50

Saté 2Jongens 

Carpaccio van Iers rund met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, 
gezouten noten, rucola en kroepoek van truffel. 
Geserveerd met boerenbrood.

Verschillende broodsoorten geserveerd met huisgemaakte smeersels.

Carpaccio 2Jongens

Zeeuwse oesters. Geserveerd met gember-rode wijn dressing. 

Gevuld met groene aspergesalade en veldsla. Geserveerd met 
boerenbrood.

OESTERS

Bonbon van huisgerookte zalm

Proeverij 2Jongens

Broodplankje

Kikkererwten fetaburger op een Laugenbol met gemarineerde courgette 
en sla. 

Vegetarische burger 

Gevuld met tahoe, ratatouille en geitenkaas. 

Runderburger met zoet zuur van komkommer, cheddarkaas en chilisaus.

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet, Brander 
mayonaise en een frisse salade. 

Gevuld met noten en roomkaas. 
Geserveerd met ratatouille en jus.

Geserveerd met jus de veau en brood.

Runderhaas, zalmfilet, spareribs, kipsaté, breekbrood en kroepoek.

Gevulde paprika

Laugen bol (Duits geloogd brood) 

Parelhoen

Tournedos

24 uur gegaarde spareribs, keuze uit zoet of pittig. 
Keuze uit zoet of pittig

Met venkel, aardappelpuree en een romige saus van Hooghoudt 
Sweet Spiced Genever. 

Spareribs 2Jongens 

Snoekbaarsfilet

In braadzak met groenten, roomboter en witte wijn. 
Zalmfilet

Burrata met tomatensalsa en pesto. 
Geserveerd met Mediterraans brood.

Romige burrata 

Groninger mosterdsoep met uitgebakken spekjes. 
mosterdsoep

Zoutkamper garnalenbisque met gamba's en rode peper.

Proeverij van de chef.

Bisque 

Proeverij 2Jongens

€ 7.50

€ 10.50 p.p



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

GrandCafé 2Jongens
UIT GRONINGEN

NAGERECHTEN

Verse aardbeien, munt, geslagen room en yoghurtijs. 
Coupe “Romanoff”

Huisgemaakte brownie met karamel-zeezoutsaus. 
Brownie 

€ 7.50

€ 6.50

€ 9.50

€ 8.50
3 soorten kaas met Kletzenbrood, appelstroop en druiven. 

Huisgemaakte kokosmakroon met boerenvanille-ijs en warme Bel-
gische chocoladesaus.

Kaasplank 2Jongens 

Bounty 2Jongens 


