
 

 

 

DINERFORMULES  

Voor grote gezelschappen biedt BLACK SMOKE u graag de  
Chainsaw chef’s table aan(tot max 18 personen)  

 
Je zit vlak naast hell’s kitchen!  

Dit is waar de BLACK SMOKE pitmasters werken met de hot en fast technieken:  
loeiheet grillen, schroeien en braden van de beste steaks, chops, vis en groenten.  

Hell never tasted this good before. 
 

++++++++++++++++++++++++ 
 

Heb je a hankerin’ for some great Texas Style meat, 
stoere ribs of een hartstoppend menu?  

(13 tot 29 personen) 
Geniet in BLACK SMOKE van straight forward BBQ flavours. 

We horen graag wat u het meest aanspreekt. 

 
 

OINKY-TONK RIBS MENU € 25 pp 

 

OVERLOAD NACHOS 

Warme Tortilla chips  

overladen met BBQ pulled pork salsa fresca,  

jalapeños, cheddar, guacamole en zure room.  

Great to share! 
+++ 

STYLISH RIBS  
Full rack of ribs(700 gr)uit de Yankee smoker,  

Kansas City wet style:  
slathered in De Koninck beer infused BBQ-saus 

served with apple-coleslaw 
Krokante-aardappelwedges 

met kruidenzout en frisse ranch dip 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

SHANIA TWAIN MENU € 34 pp 

 

THE SMOKED GOAT (V) 

Bruschetta van op kersenhout gerookte Saint-Maurin Geitenkaas van Van Tricht,   
microsalade en sinaasappel-peterselie vinaigrette 

+++ 

BAKED TUSCAN FISH SKILLET 
In de gietijzeren skillet warm gerookte kabeljauw met citroen-thijmboter, gearomatiseerde 

tomaten concassée en gefrituurde basilicum.   
Served with 

Ovengeroosterde aardappelsalade 
met augurk, bleekselderij, ei en peterselie 

 

LOW AND SLOW MENU € 43 pp 

Can’t decide? Have it all with this menu.  
 

OVERLOAD NACHOS 

Warme Tortilla chips  

overladen met BBQ pulled pork salsa fresca,  

jalapeno’s, cheddar, guacamole en zure room.  
Great to share! 

+++ 

BLACK’S BBQ BONANZA  
½ smoked chicken, full rack of ribs, beer sausage, 

pulled pork & brisket op een platter to share.  
served with 

apple-coleslaw 
Krokante-aardappelwedges 

met kruidenzout en frisse ranch dip 

+++ 

THE HEART STOPPER 
Eclair gevuld met Bulleit Bourbon-crème suisse, 

glaze van dulce de leche en bacon-pecannoten crumble 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HEART ATTACK MENU € 49 pp 
 

OVERLOAD NACHOS 

Warme Tortilla chips  

overladen met BBQ pulled pork salsa fresca,  

jalapeno’s, cheddar, guacamole en zure room. 
Great to share! 

+++ 

BLACK ABERDEEN COTE A L’OS  (2 PERSONEN, 800 GRAM) 
Uit de premium Luc de Laet’s The Butcher’s Store selectie: een aan het bot gegaarde 

dubbele entrecote van het fameuze Black 
Aberdeen Angus ras. Gegrild op de parrilla 

en geserveerd met pepersaus  
Served with  

apple-coleslaw 
Krokante-aardappelwedges 

met kruidenzout en frisse ranch dip 
+++ 

Twisted Coupe Colonel 
Limoen-bergamot sorbet van Jitsk en Ketel One vodka. 

 

BIG BOY MENU € 69 PP 

 

STEAMED PORK BUNS  
2 steamed buns gevuld met gerookt 5 spice buikspek met Liefmans Yell’oh mayonaise, 

ingelegde komkommer met rode peper en bacon-pindacrumble. 
+++ 

THE BIG BASTARD, RIB ROAST STEAK (500 GRAM)  
For the protein lover that hates to share. Rib roast van Oostenrijkse Simmenthaler uit Luc de 

Laet’s Butcher Store. Gegrild op de Parrilla en geserveerd met chimichurri. 
Served with  

apple-coleslaw 
Krokante-aardappelwedges 

met kruidenzout en frisse ranch dip 
+++ 

SAY CHEESE   

Door Van Tricht met Liefmans Goudenband geaffineerde kaasterkaas uit Rumbeke met 
Liefmans kriek brut-vijgenjam en The Bakery notenbrood 

 

→ 1 menu per tafel   
Deze menu’s worden gecombineerd  

met een drankenformule naar uw keuze 

 



 

 

 
 

 


