
HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN

Geserveerd op een laugenbol met sla, tomaat en pittige crème fraîche 

€ 23.50

€ 25.00

€ 17.50

€ 17.50

€ 22.50

€ 20.50 P.p

€ 6.50

€ 11.50

€ 6.50

€ 10.50

€ 10.50

€ 7.00

€ 15.50

€ 21.50

€ 21.50

€ 15.50

€ 16.50

Truffel kikkererwtenburgers  

Coquilles met zacht gegaarde buikspek, gekarameliseerde zilverui 
en zoetzure rode kool 

Diverse broodsoorten met paprika-ricottaspread en boter van 
tomaat en peterselie

coquilles

Groninger mosterdsoep met droge worst

Steak légume van biet, venkel, komkommer met daarop salade van 
kwartelei en truffel 

Groninger mosterdsoep

Steak légumes

Proeverij 2Jongens

Broodplankje 2Jongens

Gevulde courgette met in gember en citroengras gemarineerde groenten 
met daarop geitenkaas 

gevulde courgette

Zeewolffilet met gamba’s en een romige witte wijnsaus 

Zalmfilet op parpadelle met een saus van dille, courgette, aubergine en 
zongedroogde tomaat 

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

24 uur gegaarde spareribs. Keuze uit zoet of pittig 

Rosé gebakken eendenborstfilet en in ganzenvet gegaarde poot op 
zuurkool met eigen jus 

Diamanthaas met bospaddestoelenjus, zalmfilet met citroen 
dillesaus, kipsaté met kroepoek en een broodje met runderburger 
van de dubbeldoelkoe

zeewolffilet

zalmfilet

spareribs

Entrecôte met bospaddestoelenjus op een knoflook 
knolselderijpuree 

Entrecôte

duo van eend

Runderburger van de dubbeldoelkoe met chimmichurry, spek, 
jalapeño en cheddarkaas op een laugenbol 

Kipsaté met eigen ingemaakte atjar, gebakken ui, seroendeng 
en kroepoek 

runderburger

Saté 2Jongens 

Tournedos met bearnaisesaus 
tournedos

Crostini’s met huisgerookte zalm en grove mosterd, ambachtelijk 
gedroogde ham en geitenkaas met vijgen 

Crostini’s

Biologische pompoensoep met kastanje en crème fraîche 
Biologische pompoensoep

Proeverij van de chef
Proeverij 2Jongens € 10.50 p.p



OPENINGSTIJDEN KEUKEN
VAN DI T/M ZA 12 TOT 21
DAMSTERPLEIN 2
9711 SX GRONINGEN

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

GrandCafé 2Jongens
UIT GRONINGEN

NAGERECHTEN

Crème brûlée met saus van rode bessen 
Crème brûlée

Met daarop gebrande noten, warme karamelsaus en krokantje van 
Groninger koek 

kaneelijs

Onze huisgemaakte brownie en een glaasje Hooghoudt cacao 
koffielikeur met slagroom

lekker voor bij de koffie

€ 7.50

€ 7.50

€ 5.50

€ 9.50

€ 8.50
Drie soorten kaas, druiven, stroop en een glaasje port 

Uit de oven; bladerdeeg met appel, rozijnen, kaneel en 
amandelspijs geserveerd met boeren vanille-ijs 

Kaasplank 2Jongens 

2Jongens Chef’s Special


