BISTRO 29
FLAMEGRILLED RESTAURANT
FLAMEGRILLED

STARTERS
MANGO CHILI CHICKEN BITES

8

krokante kip bites met sweet mango en chili dip

GAMBA PIL A PIL

12

in hete olie met knoflook en chili

CARPACCIO

13

met parmezaanse kaas en pesto mayonaise

MOZZARELLA BRUSCHETTA

gegrilde tomaatjes, bufallo mozarella en
knoflook olie

TOSSED RIB FINGERS

7

30

500g t-bone met saus naar keuze

IRISH ANGUS STEAK

BABY BACK SPARERIBS

12

FLAMEGRILLED KIP FILET

23

Romige soep van gerookte uien en
knoflook

5

BREAD PITT

Stokbroodje met kruidenboter en aioli

16

Mix van tapas voor 2

CAESAR SALAD

8

BLACK ANGUS RIB EYE

USA grass-fed ribeye steak met saus naar
keuze

IBERICO VARKENS KOTELET

17
16

8

GRIEKSE SALADE
feta en olijf olie

12

Hollandse garnalen met een spicy cocktailsausje
en gerookte zalm

24
20
24

18
17
16

organic Scottish zalm gerookt met
kersen hout met een kruidenboter saus

PASTA PESTO MET GAMBA'S

17
19

met een romige saus van pancetta en spinazie

in roomboter gebakken met champignons en ui

EDELWEISS SCHNITZEL
HAWAII SCHNITZEL

18

ENGELSE SCHNITZEL
met peper saus

CHILI CHEESE SCHNITZEL

24
24

19

19
20

18

onze geheime 29 saus met bacon
en kaas saus

friet rijkelijk gevuld, als extra

18

6

chili con carne met kaas en chili mayo

PATATAS BRAVAS
19

5

pulled pork of kip vlees met bbq saus

CHILI CHEESE FRIET
18

5

gesmolten kaas en knoflook saus

FRIET PULLED PORK OF CHICKEN

met warme knoflook saus

29 SCHNITZEL

nachos, guacamole en salsa met kaas naar keuze

FRIET PARMEZAAN

met stroganoff saus

KNOFLOOK SCHNITZEL

15

29 FRIETEN

met champignon saus

STROGANOFF SCHNITZEL

15

met ei, en kaas naar keuze

TEX MEX BURGER
19

15

gegrilde ananas en kaas naar keuze

CRISPY CHICKEN BURGER
18

15

met groente en kaas naar keuze

HAWAII BURGER
18

17

met champignons, ui, ei en kaas naar keuze

VEGAN BURGER
18

15

met mozarella pancetta en pesto

WESTLANDSE BURGER

2 gebakken eitjes

JAEGER SCHNITZEL

in roomboter gebakken met champignons en ui

WESTLANDSE BIEFSTUK

18

16

onze geheime 29 saus met bacon en kaas saus

THE ITALIAN JOB

met gewokte gamba's

in roomboter gebakken met champignons en ui

WESTLANDSE VARKENSFILET

ITALIAANSE SCHNITZEL

GAMBA SCHNITZEL

in roomboter gebakken met champignons en ui

WESTLANDSE BAVETTE

pasta met huisgemaakte pesto en gamba

CREAMY KABELJAUW

WESTLANDSE TOURNEDOS

18

17

hout gerookte burger met ranch dressing

THE 29 BURGER

onze chili con carne mix en kaas

kippendijen saté met saté saus

in pan met roomboter gebakken
19

PARMEZAANSE SCHNITZEL

HOLSTEINER SCHNITZEL

uit Scheveningen

CHERRY WOOD ZALMFILET

18

gegrilde ananas en kaas

PAN SEARED

FISH

AMERIKAANSE SCHNITZEL

15

classic saus, sla en een eitje en kaas naar keuze

CHERRY SMOKED BURGER

met sate saus

varkenshaas saté met saté saus

KIPPENDIJEN SATE

19

pancetta, mozarella en pesto

angus steak saté met saté saus

VARKENSSATE

WESTLANDSE SCHNITZEL

15

pulled pork bacon,bbq saus en kaas naar keuze

JUST A CLASSIC

gebakken champignons

kaas en knoflook

australische graangevoerde bavette met saus
naar keuze

STEAK SATE

classic caesar met bacon en kip

18

cheddar pulled pork en bacon

mals kotelet van het beroemde spaanse
varken met saus naar keuze

FLAMEGRILLED BAVETTE

BOEREN SCHNITZEL

kaas keuze: Cheddar, Mozarella, of 4 kazen saus

FLAMEGRILLED BBQ BURGER

met champignons, ui en gesmolten kaas

malse kipfilet met saus naar keuze

7

17

met citroentje

sweet/garlic/spicy of bbq saus

HONGAARSE UIENSOEP

29 GARNALEN COCKTAIL

WIENER SCHNITZEL

malse Ierse steak met saus naar keuze

iberico rib vingers in teriyaki saus gebakken
op een bedje van frisse salade

SHARING IS CARING

saus keuze: champignon, peper,
stroganoff,knoflook,
kruidenboter,port,4kazen, of bbq saus,

TEXAS STYLE T-BONE

BURGERS

SCHNITZELS XXL

4

met aioli en spaanse saus

AARDAPPEL KROKETTEN
met bakje mayonaise

4

