BIEREN

HOMEMADE DRINKS

BIER VAN DE TAP

THE BLACK FOX STORY

Bavaria

2,95

ice-tea
van Dubbeldoel
koeien.
Witte TrappistAl het vlees dat we serveren komt van Hollandse
4,50 dieren. Ons rundvlees komtHomemade
Deze runderen hebben minstens drie keer gekalfd en minimaal 5 jaar melk gegeven. Voor een duur van 120 dagen zijn
Homemade ginger beer
Oersoep Hopfather
5,25
ze op een speciaal dieet van gras en maïs waardoor
het vlees extra veel smaak krijgt en goed gemarmerd wordt.
Wisselend bier van brouwerij La Trappe

v.a. 5,00

Onze slager Joshua, snijdt jouw steak precies zoals ‘ie het lekkerst is. Wist je dat het vlees van The Black Fox ook te koop is
voor thuis?
in de vitrine,
zoek een mooi stukje
vlees uit, en laat jouw familie en vrienden eens het verschil proeven!
Wisselend
bierKijk
vaneens
brouwerij
de Hemel
v.a. 5,00

3,75

Wisselend
bierFox vinden we het belangrijk dat
v.a.goed
5,00
Bijlokaal
The Black
vlees een podium krijgt en dat er een bewuste vleeskeuze
wordt gemaakt. Wij kiezen voor diervriendelijk en alleen voor het beste vlees.

BIER OP FLES

Weihenstephaner 0,33 L

5,00

Vedett IPA

GIN TONICS

5,00

SNACKS
6,00

Chouffe Houblon
Brood
Rochefort 8

5

Radler lemon
Chicken wings
botermelk
en jalapeno mayonaise
Bavaria 0,0%

7

Smoked
ribs0,0%
Bavaria wit

9

kaantjesboter en gegrilde groenten dip

kimchii en bosuisalsa

6,00
3,25
3,25
3,25

Radler lemon 0,0%

Scotch
egg
Bulldog
Gin

8,50

Pata
negra
Monkey
47 Gin

10,50

Glory dragonmosterd

Bitterballen van shortrib
gochujang
mayonaise
Dutch Courage
Ginen bloemkoolpickle
8,50

3,50
11
6

3,25

Wisselend bier van brouwerij La Trappe

v.a. 5,00

VOORGERECHTEN

Carpaccio

9

Steak tartaar

9

pesto, parmezaan, rucola en pijnboompitten
eidooier, aardappelchips en gerookte knoflookmayonaise

Vleesplank van de slager

10 p.p.

UITGELICHT

verschillende vleeswaren met pickles en toast

Pulled pork

Wij schenken
Caleb’s
recept dat bestaat uit een mix van duurzame Fair Trade rietsuiker,
crackling, ajo blanco,
kervel, koriander
enKola,
spicyeen
bloemkool

Makreel

kolanoten uit Afrika, een speciale mix van kruiden uit de hele wereld en een vleugje citrus.

geroosterd met zwarte knoflookmayonaise,
en radijs
Gemaaktmierikswortel
in Brooklyn door
een groep gepassioneerde kola-lovers.

Aubergine van de grill

We houden ervan en hopen dat jij dat ook zult doen.

munt, peterselie, tahini, gedroogde gojibessen en sesamzaad

8
8,50
7,50

HOOFDGERECHTEN
Belly on the bone

15

Bloemkool van de grill

15

gerookte en gegrilde courgette, romesco en gepofte rode ui
granen, gedroogde bosbessen, ricotta en paddestoelenketchup

15

Kabeljauwfilet

gerookte palingsaus, spinazie en ingelegde citroen

The Black Fox grillplank

O N L I NE RE S E RVE RE N

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

vanaf 2 personen 23,- p.p.

SCHOTLAND
SPEYSIDE

THE BLACK FOX STORY
ISLANDS

Al het vlees dat
Hollandse dieren. Ons
rundvlees
komt
van Dubbeldoel koeien.
The Balvenie DoubleWood
12we
yr serveren komt van9,00
Arran
Barrel
reserve
Deze runderen hebben minstens drie keer gekalfd en minimaal 5 jaar melk gegeven. Voor een duur van 120 dagen zijn
Glenfarclas
18een
yr speciaal dieet van gras en maïs waardoor
8,00
Arran
10 yr krijgt en goed gemarmerd wordt.
ze op
het vlees extra
veel smaak

6,00

Ben Romach 10 yr

9,50

8,50

Tobermory 12 yr

7,00

Onze slager Joshua, snijdt jouw steak precies zoals ‘ie het lekkerst is. Wist je dat het vlees van The Black Fox ook te koop is
voor thuis?
Kijk eens in de vitrine, zoek een mooi6,00
stukje vlees uit, en laat jouw familie en vrienden eens het verschil proeven!
Tomintoul
Tlath

CAMPBELTOWN

Bij The Black Fox vinden we het belangrijk dat goed vlees een podium krijgt en dat er een bewuste vleeskeuze
LOWLANDS
Glen Scotia double cask
wordt gemaakt. Wij kiezen voor diervriendelijk en alleen voor het beste vlees.

Glenkinchie 12 yr

7,00

Auchentoshan Springwood

6,00

Auchentoshan three wood

10,50

ISLAY

SNACKS

HIGHLANDS

Brood
kaantjesboter
Ballechin 10enyrgegrilde groenten dip

5

Chicken
Clynelishwings
14 yr

7 8,50

Glenmorangie 10 yr
Smoked ribs

9

botermelk en jalapeno mayonaise
kimchii en bosuisalsa

IRELAND

9,50
7,50

Laphroaig Quarter Cask

8,00

Finlaggan original

6,00

Bunnahabhain striuireadair
Scotch egg
Glory dragonmosterd
Finlaggan
Red wine cask

7,50
3,50
9,00

Pata negra toiteach A Dha
Bunnahabhain

11
8,50

Bitterballen van shortrib

gochujang mayonaise en bloemkoolpickle

6,00

9

6,00

Steak
tartaarcastle 12 yr
Knappogue

9

9,00

eidooier, aardappelchips en gerookte knoflookmayonaise

Connemara peated
Vleesplank van de slager
verschillende
Jameson vleeswaren met pickles en toast

10,00

10 p.p.

5,00

Pulled pork

crackling,
ajo blanco, kervel, koriander en spicy bloemkool
JAPAN

Makreel
Nikka coffey malt

11,00

geroosterd met zwarte knoflookmayonaise, mierikswortel en radijs

Togouchi blended
Aubergine van de grill

8,50

munt, peterselie, tahini, gedroogde gojibessen en sesamzaad

INDIA

Amrut single malt

7,00

Bij The Black Fox hebben we een groot
assortiment whisky’s uit natuurlijk Schotland
maar ook uit Amerika, Japan en ons kleine
koude kikkerlandje. We vertellen je er alles over
tijdens een proeverij. Je leert over de bereiding,
achtergronden van de distilleerderij, geur en
het allerbelangrijkste: de smaak! We hebben
verschillende proeverijen, vraag ernaar bij onze
bediening.

8
8,50
7,50

HOOFDGERECHTEN
We kunnen ook een proeverij op maat

Belly onmark
the bone
Makers

5,00

Georgia Moon Corn Whiskey
Bloemkool van de grill

5,50

gerookte en gegrilde courgette, romesco en gepofte rode ui

granen, gedroogde bosbessen, ricotta en paddestoelenketchup

NEDERLAND

Kabeljauwfilet
gerookte
palingsaus,
Frysk
hynder
Winespinazie
cask en ingelegde citroen

samenstellen, perfect voor bijvoorbeeld een
bedrijfsuitje, familiedag of vrijgezellenfeest.
Als je interesse hebt laat het ons dan weten of
stuur even een mail naar info@theblackfox.nl en
dan nemen we contact met je op.

9,00

The Black Fox grillplank

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

Young single malt

6

VOORGERECHTEN

The quiet man 8 yr
Carpaccio
pesto,
parmezaan,
en pijnboompitten
Kilbeggan
singlerucola
grain

US

8,50

9,00

15
15
15

vanaf 2 personen 23,- p.p.

theblackfox.nl/whiskyproeverij

