NL

EAT THIS!
Na een roadtrip van 4.500 miles en 40 BBQ
joints bezocht te hebben in de States wisten
we het zeker: this is it!
De geuren, smaken en beleving die we
troffen in de authentieke restaurants van de
Amerikaanse BBQ-belt moesten we mee terug
nemen. Na de vlammende start in Antwerpen
is Black Smoke Rotterdam het vervolg op
dit avontuur. De ontdekte Amerikaanse
BBQ-tradities mixen we in het Black Smoke
restaurant met lokale culinaire invloeden voor
een rock-your-socks-off BBQ-ervaring.
Onze pitmasters temmen de vurige vlammen
in hun hell’s kitchen. Hier bereiden ze
yankee-style ‘low & slow’ BBQ-gerechten op
houtgestookte smokers en ‘hot & fast’ grill
classics op de unieke Argentijnse parrilla grill.
Het resultaat: mouthwatering good!
Enough with the BS, just come and enjoy
yourself!

CHEFS FAVORITE DISHES

Wil jij je tanden zetten in het beste dat onze
keuken uit de vlammen weet te trekken?
Geniet dan van onderstaande chefs favorites.
Los te bestellen of als een smakelijke trio voor
een hedonistisch drie-gangen diner.

VITELLO TONNATO

€ 14,00

Gerookte kalfsmuis met tonijnmayonaise,
tramezzini brood, bonito flakes en
in de houtoven gepofte cherrytomaten
met blanke aceto azijn.

CARIBBEAN HANGER STEAK
€ 29,50
(LOCALLY KNOWN AS LONGHAAS)
VAN USA PRIME BEEF
Caraïbisch gemarineerde en op de
parrilla gegrilde hanger steak met
knoflook-oregano mojoen ‘baka bana’
gelakt met Bacardi 8 Años-bruine
suiker glaze.

LEMONGRASS CRÈME BRÛLÉE

€ 11,50

French classic met een fiery twist,
Crème brûlée van citroengras
geserveerd met geroosterde
aardbeien, zwarte peper en limoenijs.

Heeft u bepaalde allergieën of dieetwensen waar we rekening mee dienen te houden?
Vraag uw kelner naar de allergenenkaart. In geval van hoge glutenintolerantie gelieve
dit te melden aan ons personeel.

FIRESTARTERS

|BS| SIGNATURE:
BONE MARROW LUGE

€ 14,75

Smoked and grilled marrow met Jack Daniel’s
Tennessee whiskey gelakt, BBQ pulled beef,
ingemaakte radijs en pork crackling.

TAKE THE SLIDE: add a shot of Jack Daniel’s Tennessee
whiskey and shoot it down along the bone.
€ 6,00.

VITELLO TONNATO

€ 14,00

Gerookte kalfsmuis met tonijnmayonaise,
tramezzini brood, bonito flakes en in de
houtoven gepofte cherrytomaten met
blanke aceto azijn.

ANTICUCHOS DE CORAZÓN

€ 10,50

Gegrilde spiesjes van gemarineerd
runderhart met Peruaanse groene saus.

SHRIMP STIX

€ 9,75

Op de hibachi gegrilde gamba-citroengras
stix geserveerd met frisse limoen-mayonaise
& Asian style ingemaakte groenten.

GEROOKTE BURRATA (V)

€ 13,75

Huisgerookte burrata met Westlands
tomaten, aceto citrus vinaigrette, waterkers
en een crostini met tomatengel.

OVERLOADED NACHO SHARING
PLATTER FOR TWO

€ 19,50

Warme tortillachips overladen met
BBQ madness bestaande uit Black
Bean & smoked BBQ beef beef mole
en slow smoked Heyde Hoeve pork
drenched in warme cheddar saus
met salsa fresca, jalapeños, avocado,
koriander en zure room. Great to share!
If you wanna go all the way over the
Mexican wall, you can top up your nacho’s
till you go “loco cabrón”:
- extra melted cheese
- extra guacamole
- extra jalapeño poppers
- extra bacon-whiskey slices
- Let’s go nuts, I want it all

BEER TIP: Tank 7
Boulevard brewery 8,5% (25 cl)

(V) VEGETARISCH

€ 2,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 14,00

€ 6,25

LOW AND SLOW BBQ
SPECIALITY PLATTERS

Onderstaande gerechten worden standaard
geserveerd met coleslaw & pickled veggies
en zijn uit te breiden met onze selectie
side dishes.

BLACK SMOKE
SIGNATURE STYLE RIBS

€ 27,50

Full rack of ribs uit de Yankee smoker
gelakt met honing-sriracha BBQ saus,
afgetopt met bacon-crackling-pecan
crunch en lente ui geserveerd met
koolsalade en pickled veggies.

KANSAS CITY
WET STYLE RIBS

€ 25,00

Full rack of ribs uit de Yankee smoker
slathered in Dewar’s whiskey spiked
BBQ-saus geserveerd met koolsalade
en pickled veggies.

BEER TIP: Goose Island IPA 5,9% (35,5cl)

€ 6,00

BLACK’S BBQ BONANZA 4.0 € 42,50 P.P.
Can’t decide? Have it all!
Chicken wings in adobo-honing-gerookte
boter glaze met ranch dressing en bosui,
een Black Smoke signature sausage, full
slab Kansas City style spare ribs en royale
servings slow smoked pulled pork en
9 to 1 style brisket op een platter to share.
Geserveerd met baked beans, coleslaw,
pickled veggies en potato wedges.
Te bestellen vanaf 2 personen.

WINE SUGGESTIONS:
Bellingham
Big Oak Red
Cabernet Sauvignon & Shiraz
South-Africa

Bottle € 29,00

Casa Ermelinda Freitas
Fat Baron Shiraz
Portugal

Bottle € 39,00

FROM THE WOOD FIRED
PARRILLA GRILL

Hell never tasted this good before.
Al deze gerechten zijn uit te breiden
met onze selectie side dishes.

BLACK SMOKE’S
SUICIDE BEEF BURGER

€ 19,00

Aberdeen Angus beenmergburger by
Meesterslager Chateaubriand, coleslaw,
Provolone cheese, Aberdeen Angus pulled
beef, pickles en bold & beefy BBQ-saus.

BEER TIP: Tripel Karmeliet 8,4% (33cl)

€ 5,20

CARIBBEAN HANGER STEAK
€ 29,50
(LOCALLY KNOWN AS LONGHAAS)
VAN USA PRIME BEEF
Caraïbisch gemarineerde en op de parrilla
gegrilde hanger steak met knoflookoregano mojoen ‘baka bana’ gelakt met
Bacardi 8 Años-bruine suiker glaze.

ABERDEEN ANGUS
FLAT IRON STEAK

€ 32,50

Een serious steak (300 g) gesneden uit
de sukade van een corn fed Aberdeen
Angus rund. Sukade is traditioneel gekend
als stoofvlees maar door de snijtechniek
waarbij de taaie zeen verwijderd wordt kan
dit heerlijke vlees ook als perfecte steak
bereid worden. Deze steak full of flavor
wordt medium rare geserveerd. Zo is hij het
lekkerst! Hij wordt gegrild op de parrilla
grill en geserveerd met saus naar keuze:
gerookte choronsaus, pepersaus, mergboter
of chimichurri.

WHERE’S THE BEEF? (V)

€ 22,50

In amandelmelk sous vide gegaarde
en gegrilde spitskool met black
smoked tahini, huisgemaakte falafel,
en crème van cashew.

CATCH OF THE DAY

DAGPRIJS

A ROUND OF BEERS
FOR THE CHEFS

€ 14,00

Let’s keep it fresh! Onze pitmasters grijpen
nooit achter het net en bieden wekelijks
wisselende visgerechten vol vurig
vertier. Check onze daily specials
voor de catch of the day.

Because it is f*cking hot so close
to the fire pit!

(V) VEGETARISCH

BIG CUTS FROM
THE BUTCHER BLOCK
True carnivores unite! We struinen onze
geliefde slagersvrienden van Nederland
en België af voor de best of the best en
bieden vol trots een assortiment van
special cuts en rare breeds. Dit zijn geen
laffe lapjes maar seriously sized protein
poetry pieces!
Check voor het frequent wisselende
aanbod het daily specials menu; hier zie
je een overzicht van de soorten die we
vandaag van het slagersblok halen. Op de
in het restaurant opgehangen butcher
block menuborden zie je de beschikbare
grammages die we per soort hebben.
Twee dingen zijn goed om te weten:

1. doorgestreept betekent #soldout dus
wees snel en...

2. deze steaks zijn perfect om te
delen maar onze crew begrijpt je
helemaal als je er solo voor gaat!
“For your cutting pleasure voorzien
wij voor de Butchers big steak
selection steaks een Forged steakmes.
You like it? No need to steal our steel,
de Forged steakmessen zijn per 4 te
koop in onze shop.”

		 HOT

SIDES
KIDS
		
(kinderen tot en met 12 jaar)
|BS| SIGNATURE:
GEGRILDE BEEF BURGER
BBQ BAKED BEANS
€ 3,95
USA style bonenschotel met 		
KIDS SIZE SPARE-RIBS
gerookt vlees.
CHICKEN WINGS
|BS| SIGNATURE: ASH BAKED
PUMPKIN-CORNBREAD (V) € 4,50
Amerikaans cornbread met IBSI
uppercut van in de as gepofte
pompoen geserveerd met cheddar
cheese saus en zoetzuur van
pompoen en jalapeño.

CORNHUB (V)

€ 4,75

Koud gerookt mais salade,
crème van mais en chilli popcorn
geserveerd met een kletskop van
Grana Padano kaas.

PORK BELLY BURNT ENDS

€ 9,50

A side of meat because you
can never have enough pork belly!
Cha Siew style low smoked buikspek
met atsina cress.

GEKRUIDE POTATO WEDGES (V) € 3,00
Met ‘Carolina’ mosterd-yoghurt-mayo.

SMOKED POTATO
& BACON SALAD

Standaard geserveerd met gebakken
aardappelwedges, coleslaw & appelmoes.

ROCKET TO THE MOON

€ 4,00

Geroosterde roseval aardappels,
gerookte mayonaise, bacon en
bieslook.

KOOLSALADE (V)

€ 2,50

€ 1,00

Waterijsje

DESSERTS

Al dat lekkers uit onze keuken smaakt
naar meer. And we all got a special
stomach for desserts! Laat je hier verleiden
door de Heart Stopper 3.0 of kies een van
de andere smokin’ sweet desserts uit.

|BS| SIGNATURE:
THE HEART STOPPER 3.0

€ 8,00

Eclair gevuld met Santa Teresa Solera
1796 rum crème suisse gegarneerd
met espresso-dulche de leche, gerookte
amandelen en bacon crumble.

BOOZE TIP: Santa Teresa Solera 1796 rum
Deze Venezuelaanse bourbon vat gerijpte rum is de
ultieme dessert pairing voor rum lovers.
€ 12,00

AMERICAN PIE

COLD SIDES

€ 10,00
€ 10,00
€ 8,00

DAGPRIJS

Frequent wisselend dessert uit
de USA BBQ region, check de
daily specials of vraag het de bediening.

LEMONGRASS CRÈME BRÛLÉE

€ 11,50

French classic met een fiery twist,
Crème brûlée van citroengras
geserveerd met geroosterde
aardbeien, zwarte peper en limoenijs.

Salade van witte kool, wortel,
groene appel en honing met
mosterd-sinaasappeldressing.

TABASCO MASH
SPICED KIMCHI (V)

€ 3,00

Koreaanse ingemaakte kool op
smaak gebracht met originele
Avery Island Tabasco peper mash.

(V) VEGETARISCH

AFTER DINNER COCKTAILS

Dessert is never the end! Na uw zoete
zonde bent u namelijk nog niet van ons af.
In de Black Smoke Bar toppen we de avond
af met after-dinner cocktails, een premium
selectie bourbons, whiskey’s en rums die
onder het genot van groovy tunes de kiss
goodnight nog even uitstellen.

MEXICAN EXPRESSO

€ 11,50

Cazadores Tequilla, Salted Caramel
Syrup, Tia Maria een stevige espresso
en een pinch of salt geven de perfecte
finishing touch voor deze twist van de
klassieke Espresso Martini.

AMERICAN COFFEE D-LUXE

€ 9,00

Vergeet die Ierse en duik deep South
met Jack Daniel’s. Stevige bak ‘zuivere
koffie’ afgemaakt met slagroom en
smoked salt caramel.

AFTER DINNERS
CHARTREUSE

€ 9,50

Een likeur uit de Franse Alpen.
Chartreuse wordt hier al gemaakt
sinds de jaren 1740 naar een geheim
recept dat ze in 1605 in bezit kregen
en toen al gezien werd als een oud recept.
Het is samengesteld uit gedistilleerde
alcohol gecombineerd met 130
kruidenextracten tijdens het rijpen.
Het is dé favoriet van onze barman.
Vraag hem eventueel naar meer info!

OTARD VSOP
CALVADOS
POIRE WILLIAMS

€ 8,00
€ 7,00
€ 6,00

BLACK SMOKE ROTTERDAM
Van Nellefabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam
www.blacksmoke.nl

HOT DRINKS

‘Zuivere Koffie’ coffee en Guiltea worden
beide in de gevangenis gemaakt en
helpen gedetineerden om een succesvolle
terugkeer in de maatschappij te maken.
Leuk verhaal maar de koffie en thee
smaken gewoon goed, hebben catchy
namen en de unieke thee verpakking zullen
alleen de naughty ones herkennen.
Uniek, een beetje provocerend en verdomd
lekker, net als de crew van Black Smoke.

ZUIVERE ” KOFFIE
KOFFIE
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO
ESPRESSO
DOUBLE ESPRESSO
AMERICAN COFFEE D-LUXE
“

TEA

GUILTEA-

€
€
€
€
€
€

2,80
3,20
3,20
2,80
4,80
9,00

€ 3,00

		
- Fifty Shades of Earl Gray
- Calm the F#ck Down (kamille)
- Naked Green (100% green tea)
- Lipstick Red (red berries)
- Spicy Ginger (100% ginger tea)

FRESH GINGER TEA
FRESH MINT TEA

€ 3,50
€ 3,50

blacksmokerotterdam
blacksmokertd
meatme@blacksmoke.nl

All our staff is dressed by Jason Denham.
Our goal is similar: Worship Tradition,
Destroy Convention. #denhamthejeanmaker

