Broilfire
Gardenstove
Met Afrikaanse oven

15 kW

De verrijdbare Garden stove is een exclusieve hout kachel en fornuis in één. Een mix
van de Big green egg en een oerdegelijke hout gestookt fornuis c/q kachel met een
capaciteit van maar liefst 15000 Watt (15 kW). U kunt nu waar dan ook verwarmen
en koken, wokken, bakken en braden, roken en grillen tegelijk. Een compleet uniek
product van uiterste kwaliteit. Deze stove is vervaardigd van maar liefst 8 mm
dik buis staal voorzien van een stook kamer en een Afrikaanse oven
ruimte. Dit is een aankoop die je doet voor het leven!!

De gardenstoof is een 6 in 1 kachel:
1. 15 kW verrijdbare alles brander - houtkachel
2. Hout stoof - komfoor om op te koken, kleine en grote pannen passen er op omdat
de ringen naar grote eruit gelicht kunnen worden
3. Smoker grill d.m.v. een RVS smoke en gril pan die boven in de Garden stoof past
om vlees en gerechten te roken en grillen
4. Oven om in te bakken en garen
5. Wok oven omdat elke type wok pan er perfect in past vanwege uitneembare stoof
ringen
6. BBQ. Leg er een gril rooster op en voilà u kunt barbecueën
Elk formaat pan past op deze stoof. Door de ringen er 1 voor 1 uit te nemen kan er
met gemak een kleine maar ook een 100 liter pan op gezet worden om buiten lekker
ouderwets soep te koken, of te bakken en braden. Wilt u grillen, dan plaatst u de RVS
grill pan in de stoof voor een ultiem gril resultaat. Deze pan beschermt het vlees voor
de vlammen plus roet en zorgt voor een gelijkmatig rondom garen van uw vlees met
een heerlijke rooksmaak.
Maar wilt u Brood bakken of vlees grillen op de Afrikaanse wijze dan kan dat ook
door onder het vuur uw gerecht te garen afgedekt met alu folie of bananen blad.
U kunt hout, briketten, stokes en kolen stoken, gebruik de oven deur voor de lucht
toevoer. Hoe meer lucht hoe heter de gardenstoof. Dit kun tu weer temperen door de
schoorsteen klep te smoren. Dit is vooral belangrijk voor het roken van vlees in de
rook / gril pan
Een gril rooster om te grillen c/q barbecueën en een pan zijn niet bij de gardenstoof
in begrepen. Als ook de wok pan. Deze zijn optioneel bestel baar.
Voor verdere vragen kunt u zich wenden aan info@gaswinkel.com of neem contact op
met 0315-340099
Voor verder

