


Oplev den perfekte måde både at grille, røge, 
bage (pizza) eller langtidsstege på. The Bastard 
gør det muligt at lave lækre og møre retter med 
kød, fisk eller grøntsager med den enestående 
og karakteristiske grillsmag, der kun opnås ved at 
bruge The Bastard kamado grill.

The Bastard er et hollandsk design med cordierit-
keramik af høj kvalitet og med 20 års garanti. 100% 
modstandsdygtig overfor meget høje temperaturer 
og ekstrem holdbar. Den er ukompliceret, robust, af 
høj kvalitet, alsidig og noget for alle - hele året.

Opdag den nye The Bastard i Large og Medium, 
som er en bedre Bastard af fem grunde: 
• Præcisions-top i støbejern 
• Hængselsystem til let åbning af låg
• Kraftig grillrist i rustfrit stål
• Super-stabilt stativ med hjul
•  Plate setter, kulkurv og askeopsamler i rustfrit stål 

er inkluderet 

Med The BASTARD i 
flere størrelser – LARGE, 
MEDIUM, SMALL -  er der 
altid en Bastard, der 
passer dig, hvad enten 
du vil have en Bastard til 
altanen, tagterrassen 
eller haven.
Du kan finde alt om The 
Bastard – forhandlere og 
produktinformation for 
The Bastard kamado 
griller og accessories – 
på grillgalleriet.dk
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Tilbage til rødderne. Det har de hollandske designere 
forstået og tror på, at alt kan blive bedre, smukkere 
og mere effektivt. Her stræbes konstant efter den rette 
balance mellem form og funktion. The Bastard er et 
godt eksempel på no-nonsense design, fremstillet af 
de bedste materialer og virkelig let at bruge. Fås i sort 
for “findes der andre farver”!

Kun industriel keramik af den højeste kvalitet er godt 
nok. 100% modstandsdygtig overfor meget høje 
temperaturer og ekstrem stærk med 20 års garanti. 
Desuden er de øvrige dele lavet af de bedste 
materialer. Rustfrit stål eller hærdet stål med en 
pulverlakering, der giver maksimal levedygtighed og 
holdbarhed i alt slags vejr.
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Ja smagen er ganske enestående med den 
karakteristiske grillsmag af trækul. Men den største 
forskel ligger i, hvor saftigt og mørt kødet eller fisken 
bliver. Og alle kan smage forskellen. Derfor er det ikke 
overraskende, at et stort antal restauranter allerede 
bruger The Bastard. 

The Bastard har mange venner. Fra kokke og fagfolk til 
madlavningsentusiaster og grillelskere, der nyder de 
uanede muligheder. Langtidssteg en oksesteg i øl om 
vinteren, røg en kylling til en sommersalat, bag en pizza 
eller smid nogle lækre burgere på grillen i venners 
selskab. Så enkelt er det. Enkelt, men altid med en 
enestående smag.

Lad os få det på det rene. The Bastard er unik. Den 
er ikke som andre griller eller kamadoer. The Bastard 
er ukompliceret, af høj kvalitet, alsidig og for enhver. 
Og så er prisen god. Opdag den mest naturlige og 
smagfulde måde at tilberede mad på – grill, roast, 
smoke, slow cook eller bag, lige hvad du har lyst til. The 
Bastard forbliver tro mod sig selv. Mod alle, der nyder 
lækker mad – hele året.

MADLAVNINGSGLÆDE 
- HELE ÅRET

OPDAG THE BASTARDDEN PROFESSIONELLE 
SMAG

For 3000 år siden tilberedte mennesker gerne deres 
mad i en lerovn. Denne oprindelige måde at lave 
mad på er netop udgangspunktet for den keramiske 
grill, men med et ret innovativt og moderne design. 
Med The Bastard kan man meget mere! Dens unikke 
isolerende egenskaber gør den ideel til low & slow 
cooking, varm- eller koldrøgning eller til at bruge som 
en murstensovn til at lave ægte italienske pizzaer. Du 
vil opdage, at The Bastard er den mest naturlige og 
smagfulde måde at tilberede mad på – her efter ca. 
3000 år.

GENOPDAG DEN 
OPRINDELIGE 
MADLAVNING
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SPECIFIKATIONER THE BASTARD MEDIUM LARGESMALL
• Diameter The Bastard ø 48 cm ø 32 cm ø 57 cm
• Diameter grillrist i rustfrit stål ø 42 cm ø 26 cm ø 49 cm
• Højde med/uden stativ 114/76 cm 64/46 cm 127/87 cm
• Bambushåndtag  • • •
• To foldbare sideborde  •  • 
• Bund-firepit og brændering fremstillet af cordierit-keramik  • • •
• Keramisk grill af cordierit-keramik med 20 års garanti  • • •
• Fjedre og hængsler  2 2 4
• Termometer  • • •
• Metaldele af hærdet stål  • • •
• Top-skydespjæld i støbejern  • • •
• Kulrist i støbejern   • 
• Nomex/Kevlar tætning  • • •
•  Stativ af galvaniseret stål med drejelige hjul, herunder to med bremser •  •

•  Super-komplet: Inklusiv plate setter, kulkurv og askeopsamler i rustfrit stål •  • 

• Tykkelse grillrist  6 mm 5 mm 7 mm


