
2JONGENS SPECIALS

HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN

€ 18.50

€ 18.50

€ 22.50

€ 19.50

€ 17.50

€ 38.00 P.p

€ 7.00
€ 5.50
€ 5.50
€ 7.00

€ 8.50

€ 7.50

€ 8.50

€ 21.50

Soep van het seizoen 
Groninger mosterdsoep 
Rundercarpaccio

3 gangen proeverij menu 

Broodplankje 2Jongens

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

Alle 2jongens specials op een plank? Dat kan! € 19.50 p.p.

Zoet of pittig? 

Van de dubbeldoelkoe met chimmichurry, spek, jalapeno, en 
Cheddarkaas op een laugen bol 

Plankje 2jongens voorgerecht, proeverij 2jongens als hoofdgerecht
en plankje 2jongens als nagerecht

Spareribs 24 uur gegaard

Saté van gemarineerde kippendijen met huisgemaakte atjar, 
gebakken ui, seroendeng en kroepoek 

Truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, noten en rucola

Gembermayonaise en chips van biet 

In verschillende smaken 

Saté 2Jongens 

De lekkerste runderburger

Vraag de bediening naar de vangst van de dag

Diamanthaas met knoflook aardappelpuree en jus de veau 

Vangst van de dag 

diamanthaas

Kikkererwtenburger op een rustiek bolletje met pittige crème 
fraîche, artisjokharten curry, geitenkaas met tomaat en tahoe 

Vegetarische proeverij

Diamanthaas met onze jus, vangst van de dag, kipsaté met kroepoek, 
runderburger met Cheddar op een rustiek bolletje en spareribs 

Proeverij 2Jongens

Coquilles 2 stuks 

Risotto bitterballen 5 stuks

Wasabi mayonaise en gerookte paprika 
Oosterse tartaar 

€ 6.50
Gerookte zalm en mierikswortel 
Crostini’s 2 stuks 

Onze eigen gedroogde ham en pesto 

Crème fraîche, blauwe kaas en peer 

Mozzarella

Flammkuchen

€ 6.50

€ 7.50

Proeverij van diverse voorgerechten (coquille € 1.50 extra)
Plankje 2Jongens € 11.50 p.p

€ 22.50 p.p



NAGERECHTEN

Bosvruchten, slagroom en mint siroop 
Yoghurtijs

Geserveerd met boeren vanille-ijs
Apfelstrudel

Honing en rum 
Vanille Panna cotta

€ 7.50

€ 9.50

€ 7.50

Onze huisgemaakte brownie, glaasje koffielikeur en slagroom 
Lekker voor bij de koffie

Cheesecake, pure chocolademousse, crème brulee en huisgemaakt ijs
2Jongens chef’s special

€ 5.50

€ 10.00


