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DE OPEN VUUR LUNCH
PRESENTEREN

Elke zaterdag van 16 juli tot en met 27 augustus bieden we tijdens de
lunch in Black Smoke (12 tot 14.30u) hand in hand met de chefs uit
het programma ‘Open Vuur’ op njam! een uniek drie gangen menu aan
als eerbetoon aan het het koken op vuur en als knipoog naar de gerechten uit deze mooie programmareeks.
Vier chefs, twee teams en één passie: barbecueën.
Dat zijn de ingrediënten van het njam!-programma ‘Open Vuur’.
BBQ-koning Jord Althuizen en master of pasta Sarah Puozzo zetten ons
hart in vuur en vlam met hun barbecuecreaties terwijl onze smokey
bourgondiër Dominique Persoone en vleeslover Tom Degroote
verwennen met nog meer geroosterd lekkers.

DE OPEN VUUR LUNCH
€ 49 PER PERSOON / MENU ALTIJD TE BESTELLEN PER TAFEL

Reserveer nu snel je tafel voor deze zalige lunch en vermeld bij je digitale
of telefonische reservering altijd OPEN VUUR LUNCH bij de opmerkingen aub.
www.blacksmoke.nl - +31(0)10-311 83 00

FIRESTARTER

Two men, one dish ...
Dominique en Jord slaan de vlammende handen ineen
en bieden een tweetal BBQ bites:
Dominique’s Badass Barbacoa Taco
Barbacoa Beef met Mexican attitude op een zachte maistortilla
Jord’s Porchetta Perfection
Geroosterde bruschetta overloaded met Italiaans geroosterd buikspek.

MAGNIFICENT MAINCOURSE

Proteine power door Tom (de vleesconnaisseur van Belgische topslagerij
Dierendonck) en Sarah (de grand dame van de Italiaanse cucina ardente):
Bistecca alla Sarah & Tom’s Drunk tomatoes
Italian-style vuurgeroosterde, Rock & Roll butcher Hendrick Dierendonck’s 8 weken
gerijpte Oedslach entrecôte, met in wodka gemarineerde en vuurgeroosterde
tomatensalade. Geserveerd met gebrande artisjokkenharten en salsa verde.

HARDSHAKE ON FIRE

Met deze milkshake on steroids van Jord
sluit je de maaltijd in true ‘Open Vuur’-style af.
Bananarama Hardshake
Liquor loving combinatie van gebrande en gekarameliseerde banaan,
Santa Teresa 1796 Solera rum en Jitsk vanille-ijs maken dit een milkshake voor vuurfreaks.

