
Plezant 
                          Terras          

L o!e borrelhapjes 
Broodplank             €5.50 
Foccaccia | dips         
Gemarineerde olijven        €3.50 
Portie kaas             €4.50 
Portie worst             €4.50  
Bruschetta             €6.00 
Gepofte tomaat | pesto 

W arme snacks per stuk

Uiteraard geserveerd met een sausje 
Bitterballen             €0.90  
Vegan bitterballen          €0.90 
Kaastengels             €0.80  
Bospaddestoel kroketjes      €1.00 

K offie

Espresso | Koffie           €2.50 
Cappuccino | Koffie verkeerd     €3.00 
Latte Machiatto           €3.75 

T h$

Mr. Jones organic losse thee     €3.00 
Black rose | rooibos | groen | earl grey  
Verse thee munt | gember      €3.50 

B ij de koffie

Appeltaart | Brownie         €3.50 
 Met vanilleroom         €0.50 

P lanken voor 2 personen 
Vraag gerust naar vegetarische opties 

Warme plank            €15 .00 
Bitterballen | kaastengels | kroketjes | nacho’s 

Borrelplank              €15.00 
Olijven | nootjes | toast | kaas en vleessoorten 
 Met broodplank          €20.00 

Borrelplank deluxe          €30.00 
De Borrelplank, Warme plank en Broodplank 

Nachos               €8.50 
Salsa | zure room | gesmolten kaas 

V oorgerechten

Als ‘lunch’-gerechten bieden wij een aantal 
voorgerechten die je, in combinatie met een 
broodplank, als lunch kunt bestellen. 

Buikspek | cranberry | witlof     €7.50 

Zalm | appel | avocado        €7.50 

Biet  |  geitenkaas | appel       €7.50 

Soep | tomaat | zure room      €5.00 



Plezant 
                           Take away  

T ake away 

Plezante burger           €15.50 
Gebakken spek | ui | Cheddar | sla | tomaat 

Plezante vega burger        €15.50 
Paddestoelen | ui | Cheddar | sla | tomaat  

Spareribs              €15.50 
Ribs | sausjes 

Shakshuka             €15.50 
Tomaat | paprika | ei | geitenkaas | brood 

Comfort bijgerechten        €6.00 
Friet | Salade 

P lezant's webshop

ZIjn onze webshop vind je nog meer 
heerlijke gerechten en dranken die je kunt 
afhalen.  
 
Als tip: %ijn's menu

Het verrassingsmenu van de chef.  

Thuis uitgebreid dineren, met maar heel 
weinig handelingen en afwas 

Een voorproefje op wat Plezant doet als we 
weer helemaal open mogen! 

V olg je ons al?


www.plezantgroningen.nl 

facebook.nl/plezantgroningen 

instagram.com/plezantgroningen  

W at $t jij vanavond?

Zit je heerlijk op het terras, en wil je ook 
onbezorgd de avond tegemoet? 

Bestel dan vóór 17.30, dan zorgen wij dat je 
het om 18.00 direct warm mee naar huis 
kunt nemen. 

Naast deze comfortgerechten hebben we 
natuurlijk nog veel meer items in onze 
webshop.  

Voor alles geldt: bestel op tijd, zodat we de 
voorbereidingen kunnen treffen.  

http://www.plezantgroningen.nl
http://facebook.nl/plezantgroningen
http://instagram.com/plezantgroningen


Plezant 
                          Wijnen per glas 

W it 
Haut de Mourier | Viognier | Frankrijk          €4.50 | €24.50 
Bloemig | medium vol | fris | verrassend   

Weinwurm’s | Gruner Veltliner | Oostenrijk      €4.75 | €25.50 
Fris | prikkelend | licht-kruidig     

Wisselende open wijn                   v.a. €4.25  
Vraag de bediening 

R ose

Principato Rosado | Pinot Grigio Blush | Italië       €4.25 | €19.50 
Fris-fruitig, licht-kruidig    

BIO Esprit | Cinsault-Grenache Noir | Frankrijk    €5.00 | €26.50 
Intens, fris, kruidig 

R ood

BIO La Traca | Bobal | Spanje             €4.75 | €24.50 
Licht kruidig | pittig | redelijk licht | bittertje   

Passo del Sud | Appassimento o.a. Primitivo | Italie    €5.50 | €29.50 
Rijk | vol | zondoorstoofd | fluweel 
Wisselende open rode wijn                v.a. €4.25 
Vraag de bediening 
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B ubbels

    

S pecials 

Liever een speciale fles? 
Vraag de bediening of kom koekeloeren in ons winkeltje.

O pen wijnen

Bij Plezant wisselen de open wijnen heel regelmatig. Zie je hieronder niet 
iets naar je wens, spreek ons gerust aan en we kijken wat er mogelijk is. 



Plezant 
                           Bier en Fris 

B ieren van de tap 

Brand | 0,2 | 0,3 | 0,5             €2.85 | €3.85 | €5.00 
Affligem | Wit 0,3                 €4.50 

S peciaalbieren op fles

Brand Weizen                   €3.85 
De Koninck | Bolleke              €4.50 
Affligem | Blond | Dubbel | Tripel      €4.80 
Solt uit Zoutkamp | Seerrat Blond     €5.00 
Bird Brewery  | Fuut fieuw Saison      €4.50  
Lagunitas | Daytime IPA             €4.80 
Brouwerij ’t IJ | IJwit               €4.80 
Lowlander | IPA                  €5.00 
Oedipus                        €4.80 
Thai Thai Tripel | Mannenliefde IPA  
Gebrouwen door vrouwen           €5.00 
Gin Weizen | Bloesem Blond | Gember Goud 

A lcoholvrij  
Heineken 0,0                   €2.75 
Amstel Radler 0,0                €2.75 
Brand Weizen 0,0                €4.00 
Vandestreek Non-IPA 0,0           €4.80 

F risdranken

Coca Cola | regular | zero        €2.40  
Fanta orange              €2.40 
Sprite                 €2.40 
Finley                 €2.40 
bitter lemon | tonic | ginger ale  
Fuze tea                €2.70 
mango chamomile | sparkling black 
Rivella                 €2.70 
Chaudfontaine blauw | rood   0,25l  €2.20  
               0,50l    €3.50 

F risdrank specials

Huisgemaakte icetea met ijs en citroen    
met plat water             €3.00 
met bruisend water          €3.50 

Pimento Spicy Gingerbeer       €4.80 
Thomas Henry Premiums       €4.00 
tonic | elderflower tonic | ginger ale 
Arizona icetea 0,5l          €5.00 

Schulp sappen            €3.00 
appelsap troebel | sinaasappelsap 

K offie

Espresso | Koffie                  €2.50 
Cappuccino | Koffie verkeerd | Doppio  €3.00 
Latte Machiatto                  €3.75 

T h$

Mr. Jones organic losse thee        €3.00 
Black rose | rooibos | groen | earl grey   
Verse thee munt | gember         €3.50 


