
TAKE AWAY
BBQ FOOD & COCKTAILS

All our staff is dressed by Jason Denham. 
Our goal is similar: worship tradition, destroy convention 

#denhamthejeanmaker

More hot gear & take-away > www.blacksmoke.shop
The real deal? Reserveer via www.blacksmoke.be

THE PULLED PERFECTION PLATE
Neem een grote pan en vul deze met water, breng aan de 
kook en zet dan op een laag vuur, zorg dat water net niet 
meer kookt (ongeveer 90°C)

Doe gelijktijdig het vacuümzakje met pulled beef & pulled 
pork in het water en doe de deksel op de pan. Tegelijkertijd 
start je met de bereidingswijze van de aardappeltjes. (zie 
hieronder*) Bedoeling is dat alles samen warm is en uitge-
serveerd kan worden. Laat de pulled pork en beef samen 20 
minuten in het water opwarmen. 

*Verwarm je oven voor op 180°C. Op het moment dat de 
oven op 180°C staat voeg je onmiddellijk de aardappeltjes in 
het aluminium bakje toe.  (zonder het kartonnen dekseltje in 
de oven zetten aub). Deze aardappeltjes moeten 25 minuut-
jes in totaal in de oven. Roer ze na 15 minuten even door el-
kaar zodat ze allemaal gelijkmatig gaar worden. Vijf minuten 
na het doorroeren van de aardappeltjes in de oven haal je de 
pulled meats uit het hete water en laat je de  aardappelen 
nog even 5 minuten in de oven verder garen als we alles aan 
het dresseren zijn.
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Meng de koolsla met de dressing goed door elkaar in een 
kom zodat je mooie knapperige koolsalade hebt. 
Voeg aan de koolsla eventueel nog zout of peper naar smaak 
toe. Schik de pulled pork en de pulled beef op een mooi bord 
en serveer de frisse zoet-zure groentjes, de bbq saus en de 
ranch dressing erbij. Haal de aardappeltjes uit de oven, 
voeg peper of zout naar smaak toe en doe ze in een voor-
verwarmde kom. 
Schenk er een goed glas wijn of bier bij in. 

Enjoy the smoke! 

Bewaartips
Dit is een vers product voor onmiddellijke consumptie. 
Gekoeld maximaal 48u te bewaren op max 7°C. Producten 
niet invriezen, volg goed de instructies hierboven zodat alles 
op de juiste manier wordt opgewarmd.




