MOUSSERENDE WIJN
Barza, Cava Brut

THE BLACK FOX STORY

Glas

Fles

5

25

MACABEO, PARELLADA, XAREL-LO, CHARDONNAY | PENEDES, SPANJE
het vlees
we |serveren
van Hollandse dieren. Ons rundvlees komt van Dubbeldoel koeien.
fijne mousse | frisAl
droog
| citrusdat
| peer
gedroogdkomt
fruit				
Deze runderen hebben minstens drie keer gekalfd en minimaal 5 jaar melk gegeven. Voor een duur van 120 dagen zijn
								

ze op een speciaal dieet van gras en maïs waardoor het vlees extra veel smaak krijgt en goed gemarmerd wordt.

Louis Roederer Champagne

PINOT NOIR, CHARDONNAY, PINOT MEUNIER | CHAMPAGNE, FRANKRIJK
Onze slager
Joshua,
snijdt
jouw
steak
precies| citroen
zoals ‘ie het lekkerst is. Wist je dat het vlees van The Black Fox ook te koop is
harmonieus
| elegant
| vanille
| toast
| perzik
| banaan

60

voor thuis? Kijk eens in de vitrine, zoek een mooi stukje vlees uit, en laat jouw familie en vrienden eens het verschil proeven!
Bij The Black Fox vinden we het belangrijk dat goed vlees een podium krijgt en dat er een bewuste vleeskeuze
WITTE WIJN
wordt gemaakt. Wij kiezen voor diervriendelijk en alleen voor het beste vlees.

Glory Wit

CHARDONNAY, SAUVIGNON BLANC BLEND | BIOLOGISCH | RHÔNE, FRANKRIJK
sappig | fris zuur | wit fruit | abrikoos | mineralen

SNACKS

Steitz Weiss
Brood
5
RIESLING, SILVANER | BIOLOGISCH | RHEINHESSEN, DUITSLAND

Scotch egg

Chicken wings
botermelk
en jalapeno mayonaise
La Villette

Pata negra

kaantjesboter
gegrilde
groenten
dip
levendig | geleen
appel
| peer
| honingmeloen
| mineralen

Glas

Fles

4

(0,5l) 12,50
(1l) 25

5,50

27,50
3,50

4,50

11
22,50
6

Glory dragonmosterd

7

Bitterballen van shortrib

CHARDONNAY | LANGUEDOC, FRANKRIJK
Smoked
complex | ribs
houtgerijpt | banaan | citrus | toast | vanille | 9
noten | sur lie
kimchii en bosuisalsa

gochujang mayonaise en bloemkoolpickle

PER FLES
VOORGERECHTEN
9
25

Carpaccio
Vasallo

pesto,
parmezaan,
en pijnboompitten
VERDEJO
| RUEDA,rucola
SPANJE
vol | tropisch | kruidig | balsamico | zacht zuur

9

Steak tartaar

eidooier,
aardappelchips en gerookte knoflookmayonaise
									

Sainte Cecile, La Symphonie
Vleesplank
van de slager
VIOGNIER | LANGUEDOC,
FRANKRIJK

38,50
10 p.p.

verschillende
vleeswaren
met pickles
enbloesem
toast
rijk | verfijnd | steenfruit
| meloen
| frisse
| rozemarijn

8
42,50

Pulled pork
crackling,
ajo blanco, kervel, koriander en spicy bloemkool
Les Faïsses

CHARDONNAY | BIODYNAMISCH | LIMOUX, LANGUEDOC, FRANKRIJK
Makreel
vol | elegant | houtgerijpt | tropisch fruit | citroen | hazelnoot | vanille
geroosterd met zwarte knoflookmayonaise, mierikswortel en radijs

Aubergine van de grill

munt, peterselie, tahini, gedroogde gojibessen en sesamzaad
ROSE

8,50
7,50

WIJN

Steitz Rose

SPÄTBURGUNDER | BIOLOGISCH | RHEINHESSEN, DUITSLAND
fruitig | stuivend | framboos | cranberry | hibiscus HOOFDGERECHTEN

Glas

Fles

5,50

27,50

Belly on the bone

15

Bloemkool van de grill

15

Kabeljauwfilet

15

gerookte en gegrilde courgette, romesco en gepofte rode ui
granen, gedroogde bosbessen, ricotta en paddestoelenketchup
gerookte palingsaus, spinazie en ingelegde citroen

The Black Fox grillplank

Belly on the bone, malse rosé gebakken rumpsteak en luxe huisgemaakte worst
met venkelzaad en truffel. Geserveerd met friet, salade en diverse sauzen.

O N L I NE RE S E RVE RE N

vanaf 2 personen 23,- p.p.

RODE WIJN
Glory Rood

THE BLACK FOX STORY

Glas

Fles

4

(0,5l) 12,50

CABERNET FRANC, MERLOT BLEND | BIOLOGISCH | RHÔNE, FRANKRIJK
(1l) 25
Al zwart
het vlees
we
serveren komt van Hollandse dieren. Ons rundvlees komt van Dubbeldoel koeien.
sappig | fris | zacht
fruit dat
| licht
kruidig
Deze
runderen
hebben
minstens
drie
keer
gekalfd
en
minimaal
5
jaar
melk
gegeven.
Voor
een
duur
van
120
dagen
zijn
								

ze op een speciaal dieet van gras en maïs waardoor het vlees extra veel smaak krijgt en goed gemarmerd wordt.

Stemmari

4,50

22,50

PINOT NOIR | SICILIË, ITALIË
Onze| bramen
slager Joshua,
snijdt jouw
steak precies
zoals
‘ie het lekkerst
is. Wist je dat het vlees van The Black Fox ook te koop is
fris fruitig
| wilde aardbeien
| specerijen
| zachte
tannines
| zachte zuren

voor thuis? Kijk eens in de vitrine, zoek een mooi stukje vlees uit, en laat jouw familie en vrienden eens het verschil proeven!

Irreverente
5
Bij The Black Fox vinden we het belangrijk dat goed vlees een podium krijgt en dat er een bewuste vleeskeuze

25

Delas Frères, Ventoux

6

30

5,50

27,50
3,50

6

11
30
6

TOURIGA NACIONAL BLEND | DAO, PORTUGAL
Wij kiezen
voor diervriendelijk en alleen voor het beste vlees.
complex | fris vol | pruimen | wordt
zwartegemaakt.
bessen | zoete
specerijen

GRENACHE, SYRAH | RHÔNE, FRANKRIJK
aromatisch | smeuïg | rijpe bessen | kersen | zoete kruiden | aangename zuren

SNACKS

Habla de la Tierra
Brood
5 SPANJE
TEMPRANILLO BLEND | BIOLOGISCH | EXTREMADURA,

Scotch egg

Chicken wings
botermelk
jalapeno mayonaise
Domaine en
Dusseau

Pata negra

kaantjesboter
en gegrilde
dip | kamille | lange afdronk
warm | houtgerijpt
| vijgengroenten
| chocolade

SYRAH, MOUVEDRE | LANGUEDOC, FRANKRIJK
Smoked
ribs | zwart fruit | peper | tanninerijk
stevig | kruidig
kimchii en bosuisalsa

7

Glory dragonmosterd

Bitterballen van shortrib

9

gochujang mayonaise en bloemkoolpickle

PER FLES
VOORGERECHTEN
Carpaccio
Esporäo Monte Velho Tinto

pesto,
parmezaan,
rucola enBLEND
pijnboompitten
ARAGONÊS,
TRINCADEIRA
| BIOLOGISCH | ALENTEJO, PORTUGAL
zacht kruidig | rijp rood fruit | bosvruchten | houtgerijpt
Steak
tartaar
									
eidooier, aardappelchips en gerookte knoflookmayonaise

Zolla Primitivo Di Manduria
Vleesplank
van deITALIË
slager
PRIMITIVO | PUGLIA,

verschillende
met pickles
en toast
fluweel | warmvleeswaren
| kersen | bramen
| vanille
| cacao

Pulled pork
crackling,
blanco,
kervel, koriander en spicy bloemkool
Mas Des ajo
Mas
Pézenas

SYRAH | BIODYNAMISCH | LANGUEDOC, FRANKRIJK
Makreel
aards | zwart fruit | olijven | zoethout | zachte tannines
geroosterd met zwarte knoflookmayonaise, mierikswortel en radijs

Aubergine
van de
grill
Prinz Zur Lippe
Friederike

munt,
peterselie,
tahini, gedroogde|gojibessen
en sesamzaad
DORNFELDER,
SPÄTBURGUNDER
SAKSEN, DUITSLAND
verfijnd | rood fruit | cassis | dadels | toast | toffee

9
35
9
37,50
10 p.p.
8
40
8,50
7,50
42,50

Fattoi Brunello Di Montalcino

65

Belly on the bone

15

SANGIOVESE | TOSCANE, ITALIË
elegant | harmonieus | ronde tannines | specerijenHOOFDGERECHTEN
| rood fruit | rozen | tabak
gerookte en gegrilde courgette, romesco en gepofte rode ui

Bloemkool van de grill

DESSERTWIJN

granen, gedroogde bosbessen, ricotta en paddestoelenketchup

Kabeljauwfilet
Abuelo Rafael

gerookte
palingsaus,
spinazieSPANJE
en ingelegde citroen
PEDRO XIMENEZ
| SEVILLE,
donkere sherry | romig | rozijnen | noten | honing | toast

The Black Fox grillplank

Belly on the bone, malse rosé gebakken rumpsteak en luxe huisgemaakte worst
met
venkelzaad
en truffel.
Geserveerd
met friet, salade en diverse sauzen.
Chateau
Montifaud
‘Pineau
de Charentes’
CHAMPAGNE, FRANKRIJK
blend van congnac en most | appel | peer | amandel | vanille | kaneel

15
15
5,50
vanaf 2 personen 23,- p.p.
7

