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contact@thedarkkitchen.be
| 02 218 26 20 |

Chemin de la Praye 7E | 1420 Braine l’Alleud | BE0760 826 329

Broodjes 
|  Keuze uit twee soorten stokbroden:  

wit en ciabatta | 

Club House    4.50€ 
Beenham, half-belegen Gouda, mayonaise op grootmoeders 
wijze, tomaten, komkommers, ei, sla 

Ballekes    4.50€ 
Homemade gehaktbal, augurkensaus, geraspte wortels, 
geroosterde uitjes, waterkers 

Americain van het huis  5.40€ 
Huisgemaakt gemalen Belgisch rundvlees (mayonaise 
op grootmoeders wijze, worcestersaus, uitjes, augurken) 
tomaten, geroosterde uitjes, waterkers

Fruity     5.50€ 
Comté, druiven, preischeuten en waterkers 

rundstartaar    6.00€
Gehakt rundvlees, olijfolie, zongedroogde tomaten,  
Grana Padano, verse kruiden, pijnboompitten

al parma    4.50€ 
Seranoham, olijfolie, Grana Padano schilfers,  
gemarineerde kerstomaatjes, rucola

Dark Chicken    5.50€ 
Homemade gebraden kip, Dark-saus, geraspte wortels, mais, 
geroosterde uitjes, ijsbergsla

Caesar     5.00€ 
Homemade gebraden kip, Grana Padano schilfers, 
caesarsaus, pijnboompitten, verse en gedroogde tomaten, 
ijsbergsla

Frenchie    5.00€ 
Brie de Meaux, noten, honing-mosterd, waterkers,  
granny smith

Lady Mozza    5.50€ 
Mozzarella, olijfolie, tomaten, basilicum, oregano, rucola

Geitje     5.00€ 
Geitenkaas, honing-mosterdsaus, noten,  
granny smith, tuinkers

vegan     5.00€ 
Hummus, verse groenten, gekonfijte courgette, ijsbergsla

Grijze garnaal     6.50€
Noordzeegarnalen, homemade cocktailsaus, tomaten, 
tuinkers

artisan    6.50€ 
Handgesneden ambachtelijk gerookte zalm, verse kaas, 
komkommers, uitjes, gehakte peterselie en tuinkers
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broodjes

soepen

salades

warme lunch

desserts

drankjes
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Tiramisu     €4.00 
met Belgische speculoos

Belgische chocolademousse €4.00

Minitaart met bruine suiker €4.00

Minitaart met pecannoten  €4.00

Brownie     €3.50 
met Belgische chocolade

Frenchie    €7.00
Brie de Meaux, noten, wortels, granny smith, tuinkers, 
honing-mosterddressing, homemade granola en croutons
Pantheon    €7.50
Griekse pastasla, knapperige groenten van de dag, 
gemarineerde kerstomaatjes, balsamicodressing
Beluga    €6.50
Salade van belugalinzen, dragon, tomaten, wortels, 
komkommers en croutons 
gravlax    €8.50
Gravlax, belugalinzen, wortels, komkommers, geroosterde 
uitjes, honing-mosterddressing, mango, homemade granola 
en croutons

bionina bio      €2.50
Lady pink grapefruit | Miss blood orange | Mister lemon
bos ice tea    €2.50
Lime & ginger bio | Peach bio 
kombucha ferm bio   €3.00
Blueberry cassis | Ginger lemongrass | Mandarin star anise  
bru bruisend water- | spa reine 50cl €2.00
ritchie 27cl    €2.50
Cola zero | Cola | Orange
Bertinchamps 33cl   €3.50
Légère 5% | Blanche 5% | Pompelmoes 
Bertinchamps 50cl   €4.00
Triple 8% | Blonde 6.2% | Brune 7%
charlie 33cl    €3.50
Fausse rousse, zacht en fruitig 6% 
daisy 33cl    €3.50
Subtiel verfrissend wit bier 5%
vicky 33cl    €4.00
Explosieve tripel met zoete tropische bitterheid 9.8%

Noir d'Imagine                  €16.00
Wijn van la Loire - 100% Pinot Noir
Envyfol / pays d'oc   €9.00
Wit - Chardonnay | Rood - Syrah 2018 
Domaine Lavau 
Côtes du rhône / Languedoc       €10.00
Wit - IGP Chardonnay 2018 
Domaine rethoré Davy / loire       €11.00
Rood - IGP Pinot Noir 2019 

Soep van de dag 450 ml  €4.50 
Soep van de dag 900 ml  €8.00 
Huisgemaakte soep met seizoensgroenten en  
vergezeld van een portie brood.   

Dark Chicken    €9.00 
(1/2 gebraden kip) 
met homemade Dark-saus, gekonfijt knoflook  
en krieltjes met rozemarijn

Dark Chicken 4 pers.            €11.50 
(hele kip)

Homemade balletjes   €8.00
| In tomatensaus met witte rijst
| Met aardappelpuree en witloof

vleesbrood     €8.00
met rozemarijn en krieltjes

quiche van het moment   €7.50
met een slaatje en dressing

Lasagne van het huis   €8.00 
| Bolognese
| Vegetarisch

Groene Le Puy-linzen   €7.50
diverse groenten op couscouswijze

Rode curry met kip   €9.00
met citroengras, basilicum en rijst

Extra's     €2.50 
Witte rijst | Rijst met kruiden |  
Rozemarijn aardappelen | Aardappelpuree |  
Sla | Dark-saus

U wilt beter eten, maar hebt 
geen ti jd om uw lunch klaar te maken 
of te koken? 

The Dark Kitchen bereidt elke dag gezonde, 
lekkere en traditionele maaltijden met 
seizoensproducten: vers krokant brood, 
knapperige salades, vegetarische gerechten, 
inspiratie van het moment... 
Geniet thuis en op kantoor van de heerlijke 
maaltijden van onze chefs.
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Simpele broodjes 

Ham-boter     €3.90

Goudakaas belegen 6 maanden  €3.90

Kip curry     €3.90

Italiaanse kip     €3.90

Gewone tonijn    €3.90

Extra's      €0.25
Tomaten | Wortels | Komkommers | Ansjovissen |  
Mais | Rucola | Cressonnette | Iceberg | Eitjes 

Saus naar keuze    €0.20
Mayonaise op grootmoeder’s wijze | Andalouse |  
Samouraï | Pesto | Coktail | Augurken | Ketchup | Mosterd
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Homemade gebraden kip, Grana Padano schilfers, wortels, 
caesarsaus, pijnboompitten, verse en gedroogde tomaten, 
ijsbergsla en croutons
Méditerranée    €8.50
Huisgemaakte Belgische rundstartaar, pijnboompitten, 
parmezaan schilfers, gegrilde courgette, verse en gedroogde 
tomaten, balsamicodressing, rucola, homemade crumble en 
croutons
Miss Mozza    €7.50
Mozarella, olijfolie, gegrilde courgette, verse en gedroogde 
tomaten, balsamicodressing, rucola, homemade granola en 
croutons 
vegan     €7.50
Groentekaviaar of -hummus, gegrilde seizoensgroenten, 
natuurvinaigrette en homemade granola


