
 

 

LUNCHFORMULES 
 

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 sandwiches, smokin’ sausage  
of een carnivoresque menu? (13 tot 29 personen) 

Geniet in BLACK SMOKE van straight forward BBQ flavours. 
 

We horen graag wat u het meest aanspreekt. 

 

SANDWICH GALORE € 18 PP 

Weinig tijd? Kies voor deze Snack attack! 
De keuzes van de sandwiches horen we graag vooraf.  

 

PULLED PORK BRIOCHE 
Getoaste brioche bun, Apple-coleslaw, 

16 uur traag gegaarde varkensschouder, 
augurk en De Koninck beer infused BBQ-saus 

OF 

THE SUBMISSIVE CHICK BLT BUN 
Getoaste brioche bun, romig slaatje van BBQ chicken uit de Yankee smoker, gekookt ei, rode 

ui en augurk met little gem sla, tomaat en krokante bacon strips.  
+++ 

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

glaze van dulce de leche en bacon-pecannoten crumble 
 
 

 

 

 



 

 

 

SAUSAGE FEST € 24 PP 

 

OVERLOAD NACHOS 
Warme Tortilla chips  

overladen met BBQ pulled pork salsa fresca, jalapeños,  

cheddar, guacamole en zure room.  

Great to share! 
+++ 

THE NO-BULLSH#T SAUSAGE  
De Smakelijke samenwerking tussen de City Brewery finest craftsman:  

Wild Jo bier van de Koninck stadsbrouwerij, het slagers vakmanschap van Luc de Laet van 
The Butcher Store & de vuurzucht van BLACK SMOKE maken dit een ‘one of a kind’  

smoked & grilled ‘texas style’ worst (200 gram). 
Served with 

ovengeroosterde aardappelsalade met augurk, bleekselderij, ei en peterselie 
Apple-coleslaw 

 

F#CK SALAD MENU € 27,50 PP 
COLD SMOKED SALMON  

Op cederhout koud gerookte zalmzijde, garnituur van ingemaakte venkel, gegrilde citrus, 
dragon en appel.   

+++ 

THE LOADED MEXICAN 
Smoked Mexican salade rijkelijk bestrooid met BBQ chicken 

 

 

GRANNY-SLAPPIN’ GOOD MENU € 32 PP 

 

RUBIA GALLEGA PICANHA STEAK (250 GRAM) 

de Picanha (staartstuk) van het verfijnde Spaanse Rubia Gallega ras.  
Gegrild op de Parrilla en geserveerd met pepersaus,  

little gem salade met ranch dressing, 
Krokante-aardappelwedges 

met kruidenzout en frisse ranch dip 

+++ 

TWISTED COUPE COLONEL 
Limoen-bergamot sorbet van Jitsk en Ketel One vodka. 

 
 

→  Deze menu’s worden gecombineerd  
met een drankenformule naar uw keuze 

 



 

 

 

 

 


