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Eigenaar van Rookoven.com, the barbecue world en happy smoker & griller.
Al jong kwam ik bij de Scouting in aanraking met het op houtvuur koken. Deze wijze
van eten bereiden heeft mij altijd zeer geïnspireerd. Het kwam ook zeker van pas tijdens mijn militaire dienstijd en bij mijn uitzending naar voormalige Joegoslavië, waar
ik vanaf ’96 tot ’97 gelegerd ben geweest.
Sinds mijn terugkeer heb ik van mijn passie werk gemaakt en verkocht ik vanaf de
zolderkamer allerhande rookoventjes en grilletjes. Na twee jaar kon ik een pandje
betrekken van 60 m2, maar dat werd na enige tijd te klein werd. Een deel van de naastgelegen bedrijfshal werd daarom deels mee gehuurd. Elke drie maanden huurde ik er
nog een stukje erbij, totdat het overvol stond en de huurbaas het genoeg vond. Dus…
verder zoeken naar een andere locatie waar ik mijn bedrijf kon uitbreiden. Deze vond
ik op het industrieterrein Lepelingen in Nunspeet. Nou, ik geloof dat het toen nog geen
jaar duurde voordat de hele toko weer uit zijn voegen barstte. Ook de evenementen die
we deden werden steeds groter en zodoende moesten we ook het terrein van de buren
gebruiken.

100% UNIQUE
HANDMADE
KNIVES

Weer verder zoeken naar een andere locatie. En dit werd het karakteristieke pand
(2900 m2) van de coöperatieve landbouwvereniging. De grote toren met bijhorende
silo’s steekt boven de contouren van Nunspeet uit. De naam van dit gebouw is
‘de Cooperatie’. Na een fikse verbouwing zijn we erin getrokken.

Bezoek de website of scan de QR-code voor meer informatie.
www.forged.nl | @forgedmessen
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Rookoven.com’s barbecuewereld is ondertussen uitgebreid met aanliggende gebouwen. Op de eerste verdieping zit onze winkel met alles op het
gebied van roken, barbecueën en outdoor cooking. De
tweede verdieping is een Barbecue Experience Center
met een Grand Cafe, Barbecue Academie en Workshopruimte. Sinds januari 2020 is het uitgebreid met
een Cookingstore, Workshop area, Barbecuetuin en
een Caribisch Terras aan de voorzijde van het pand.
Wij verwachten dat de rook- en barbecue hype waar
wij nu in zitten voorlopig nog niet voorbij is en gaan
ons daarom nog meer verbeteren, professionaliseren
en het aanbod verbreden. Rookoven.com staat voor
service, passie, beleving en een gedreven barbecuewereld
waar je zes dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur terecht
kunt. Ben je nog niet geweest, kom dan snel eens een kijkje
nemen in Nunspeet op de Veluwe!

ROOKOVENS
Bekend van de tv-programma´s
‘Wie is de chef’ en ‘EditieNL’

TAFELROOKOVEN
ROOKOVEN LOCARNO
Leuk rookoventje voor op reis
of voor even snel in de keuken of
op de barbecue een visje, boter
of vlees roken.

De allerbeste
rookoven
allertijden!

Deze rookoven is zeer geschikt voor
de beginnende als de ervaren roker.
Door de vele mogelijkheden kun je
blijven spelen en allerlei gerookte
producten maken.

ROOKOVEN GX-PRO 175 (GASTRONORM 1/1)
Speciaal gemaakt voor de horeca, forelvisvijvers,
slagerijen en professioneel gebruik.
De rookoven GX-PRO 175 is gemaakt op
gebruiksgemak, duurzaamheid en degelijkheid.

Zoals vaker, maar zeker bij een rookoven, kun je
beter iets meer investeren in een goede rookoven, dan dat
je deze na een jaar weer bij het oudijzer kan achterlaten. Ook is de hoogte van
belang. We raden een rookoven aan van minimaal 80 cm hoog.
Wij hebben ons assortiment rookovens zorgvuldig uitgezocht en hebben alleen
de door ons juist bevonden rookovens opgenomen. Alle modellen zijn van goede
kwaliteit, stevig, robuust en garanderen jaren rookplezier. De roestvrijstalen uitvoeringen hebben uiteraard een langere levensduur.
Rookovens worden allemaal standaard met duidelijke handleiding en
rookrecepten geleverd!

ROOKOVEN LIVORNO
Deze complete professionele
rookoven van duurzaam RVS kan
professioneel of particulier ingezet
worden. Veel ruimte voor het roken
van alle soorten vis en vlees.

ROOKHOUT EN MEER

Rooktips
ROOKOVEN.COM
ROOKKRULLEN
gebruik je voor het afroken van
je vlees of vis.

ROOKOVEN.COM
ROOKMOT
gebruik je om de smaak van je
vlees of vis te bepalen.

ROOKOVEN.COM
ROOKSNIPPERS
gebruik je om de smaak van je vlees
of vis te bepalen. Ideaal voor de grotere
rookovens en barbecues.

Verkrijgbaar in: beuk, eik, kers

Low and Slow, is de kreet!
Roken heeft meer tijd nodig dan
normaal koken. Stook het vuur
niet te hoog op.

Verkrijgbaar in: appel, beuk, eik,
elzen, kers, populier, hickory

Verkrijgbaar in: appel, beuk, eik,
elzen, kers, populier, hickory

WEES VOORBEREID
Zet alles klaar wat je nodig hebt
en zorg dat je genoeg hout en
rookmot hebt. Je wilt niet tijdens het roken nog eens haastig
zoeken naar de rookbenodigdheden.

ROOKOVEN.COM
ROOKPELLETS
Verkrijgbaar in: beuk, eik, kers

SMOKE IT
Ververs regelmatig de rook.
Regel dit met de rooktoevoer en
rookafvoer ventilatieroosters.

Controleer constant het vuur,
dus de temperatuur.
Je wilt niet dat je palingen
veranderen in tentharingen.

ROOKOVEN.COM
ROOKHOUT
kun je als warmtebron gebruiken
en/of om mee te roken.
Verkrijgbaar in: appel, beuk, eik,
essen, hickory, kers

ROOKOVEN.COM
HOUTSKOOL 10 KG
Met trots presenteren wij ons eigen
Acacia 10 KG Lump Charcoal! Zuid-Afrikaanse houtskool van topkwaliteit.

ROOKOVEN.COM
ROOKCHUNKS
zijn van een heel mooi formaat
om tussen de kooltjes van de
barbecue te leggen voor die
heerlijke rooksmaak.
Verkrijgbaar in: appel, beuk, eik,
kersen, peer, hickory

RELAX...
als je bovenstaande stappen
naleeft kan er in principe niets
misgaan. Roken is een feest,
geen vijf-sterren restaurant.

AMERICAN
SMOKERS

AMERICAN SMOKER 13 INCH
Zonder probleem kan je met 20 personen
van deze barbecue/buitenkeuken genieten.

AMERICAN SMOKER 16 INCH
Zonder probleem kan je met 30 personen
van deze barbecue/buitenkeuken genieten.

AMERICAN SMOKER 21 INCH
Zonder probleem kan je met 100 personen
van deze barbecue/buitenkeuken genieten.

De American Smoker is de Rolls Roys onder de barbecues.
Dit product wordt geheel in eigen beheer geproduceerd.
Barbecueën of zoals de experts zeggen: “Koken met
deze BBQ Smoker geeft u een totaal nieuwe visie op en
over het barbecueën.”

American Smoker 26 inch

AMERICAN SMOKER 5 INCH

AMERICAN SMOKER 9 INCH

De 26-inch
is ook
te huur!!

De 26 inch BBQ Smoker is op een stevige trailer
gemonteerd waardoor deze makkelijk en veilig
te vervoeren is door het hele land (en daarbuiten). Hiermee kan je grote groepen snel en
makkelijk voorzien van een lekker stuk gegrild
of gerookt vlees. Door dit alles is deze BBQ
smoker uitermate geschikt voor (grote) partijen
en/ of evenementen.

KERAMISCHE
BARBECUES

MONOLITH GRILL
De Monolith is een alleskunner op culinair
topniveau. Bakken, braden, roken, koken,
garen, grillen en natuurlijk barbecueën.
Het leukste van de Monolith is dat iedereen
het kán. Een heerlijke en mooie maaltijd
bereiden is leuker en eenvoudiger dan ooit.

THE BASTARD
The Bastard is de keramische bbq van top
kwaliteit voor een zeer aantrekkelijke prijs.
The Bastard is een kamado buitenkeuken
gemaakt van zeer hoogwaardig industrieel
keramiek en gehard staal.

KAMADO JOE
De Kamado Joe is een keramische oven waarin u
kunt bakken, grillen, bbq-en en roken. Werken met
een Kamado Joe is voedsel bereiden volgens een
oud Chinees gebruik in een moderne keramische
houtskool gestookte oven.

BIG GREEN EGG
De Big Green Egg is de meest veelzijdige
barbecue en buitenkooktoestel op de markt
met meer mogelijkheden dan alle andere
convectionele fornuizen gecombineerd. Van
voorgerechten tot desserts, de Big Green
Egg zal al uw verwachtingen voor culinaire
perfectie overtreffen…

GRILLS EN
BARBECUES

OFYR
Een nieuwe manier om buiten te koken en
gasten te ontvangen OFYR is een functioneel
kunstwerk ontworpen om het buitenleven te
verrijken met schoonheid, warmte, eten en
vriendschap.

DE AFRIKAANSE BRAAI
Geïnspireerd door de manier van buiten koken en
het ontvangen van familie en vrienden zoals men in
Zuid Afrika al generaties doet. De ideale combinatie
van zeer complete buitenkeuken en haard.

WEBER ORIGINAL KETTLE PREMIUM
Het logische vervolg op het principe van de
kogelbarbecue. De absolute eredivisie onder
de Weber houtskoolbarbecues met nog meer
gebruiksgemak en een verbeterde en nog
completere uistrusting.

SMOKEY BANDIT PELLET
SMOKER & GRILL
Barbecueën volgens de laatste trend
doe je met een Smoker Grill of Barbecue.
Geen Amerikaan neemt zichzelf nog
serieus als vlees niet wordt gerookt.
De Nederlandse barbecue liefhebber
doet hier uiteraard niet voor onder.
En waar rook is… is Smokey Bandit.

OUTDOOR
COOKING
VUURSCHAAL BALI

DRIEPOOT COMPLETE SET

PETROMAX DUTCH OVEN

FIRE SKILLET
Stel je eens voor, je zit met vrienden rond een kampvuur, het enige wat je
dan nog mist, is het zelf gemaakte eten en drinken dat je kan bereiden op
je eigen buiten vuurtje!
Outdoor Cooking is de laatste jaren steeds meer in trek. Weet je het nog?
Vroeger, toen we als kinderen met stokjes en een stukje deeg ons eigen
brood maakten? Dat komt nu allemaal terug!

PETROMAX ROCKET STOVE RF33

THE WINDMILL DUTCH OVEN
3 QUARTS

Maar dan op de volwassenen manier. Verschillende goulashpannen,
vuurschalen, driepoten, verschillende ijzers op tosti’s, burger en brood te
maken bijvoorbeeld. Neem een kijkje!

MAC’N CHEESE
Het merk voor vuur, licht, barbecue, outdoor cooking en bushcraft artikelen

Bereidingswijze.
Kooktip, maak het zoetzuur een dag van te voren zodat de
smaak erin kan trekken. Kook de vloeistoffen van het zoet zuur
tot kookpunt. Snij in de tussentijd de rode uien in gewenst formaat. Giet de vloeistof op de ui en zet het koud.
Kook de pasta al dente ofwel beetgaar. Dit gaat het makkelijkst
onder direct vuur. Wanneer de pasta klaar is bewaar een klein
beetje kookvocht. Wanneer je de pasta af gegoten en koud gespoeld hebt voeg je dit kookvocht weer toe. Zo gaat het minder
snel plakken.

ft3
Dutch oven ft3 met pootjes

ft-ta-s
Draagtas voor ft3

Begin nu met de kaassaus.
Deze kun je het beste met een heat deflector tussen het vuur
maken. Ik gebruikte een kleine ft1 dutch oven. Verwarm nu het
water en voeg al roerend de geraspte kaas toe. Voeg daarna de
cheddar en 5 gram beef bark toe. Wanneer dit alles 1 massa is
geworden is de saus klaar. Pas op, zorg dat de saus niet begint
te koken.
Meng de saus met de macaroni en voeg deze in een skillet.
Strooi hier de 2 gram beef bark overheen. Snij de ui en jalapeno
in brunoise en strooi deze erover heen.
Zet de skillet nu in de bbq en bak tot er een krokant laagje op zit.
Dit duurt bij 180 graden ongeveer 20 min.

Zoet zure ui
• Azijn 150ml
• Water 150ml
• Suiker 150 gram
• Rode ui 2 hele
Kaas saus
• Geraspte jonge kaas 200 gram
• Cheddar plakken 200 gram
• Water voor de saus 200ml
• Saus.Guru Beef Bark 7 gram
Overige
• Pasta macaroni groot 400 gram
• Potje jalapeno pepers 5 slices

Serveer op tafel uit de skillet.

k8
K8 gietijzeren broodpan
met grilldeksel

bg-iron
Dubbel gietijzeren
burgerijzer

Een recept uit Dennis Werner / @denniswerner_

gp
Gietijzeren grillpan/
skillet met steel

cf30
Poultry Roaster cf30 gietijzeren
gevogelte braadpan

t300-e
Aramid Pro 300 insteek
pannenlappen

Ingr edië nte nlij st

os-z
Schraper met
kartel rand

ft-pflege
Onderhoud en
seasoning wax

50min

fp40
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1. INGANG WINKEL

4. BUITENOM VIA DE MASTERCLASS AREA

2. ROOKOVENS & BARBECUES

5. DOOR HET PAKUYS EN BBQ TUIN

3. GRANDCAFE &

6. OUTDOOR COOKING STORE

WORKSHOP RUIMTE

ONZE WORKSHOPS
Sinds november 2005 organiseert Rookoven.com diverse workshops. Door
met meerdere mensen ervaringen te delen wordt het roken
makkelijker en uitdagender! Veel ervaringen worden met elkaar
gedeeld. De workshops worden gehouden in het Experience Center
aan de Nijverheidsweg 4 in Nunspeet.
De verschillende workshops worden aangeboden aan zowel privé als
zakelijke groepen. Voor data en meer info neem snel een kijkje op www.
rookoven.com.

WORKSHOP ROKEN

PROEF EN BELEEF DE VELUWE

U zult alles leren over het pekelen, de
soorten rookhout, verschillende houtsmaken,
temperaturen en het roken zelf. Onze
smokemaster heeft jarenlang ervaring en
zal van A tot Z het proces met u doorlopen.

Een dag vol beleving! Proef en Beleef de Veluwe. Ontdek waar de wilde
zwijnen, herten, reeën, moeflons en de opgekomen wolf zich ophouden
door met knapzakken de bossen, zandverstuiving en heidevlaktes te
doorkruisen. Met een landrover trotseer je de zandwegen en bij terugkomst komt het culinaire gedeelte van deze belevingsdag.

WORKSHOP
BARBECUE (LOW & SLOW)
WORKSHOP
SMOKEY BARBECUE 2.0

Onze ervaren Pitmasters geven diverse,
culinaire en leerzame workshops barbecue.
U leert alles over het barbecueën, het roken
op de barbecue, het (voor)bereiden van
verschillende gerechten en het werken op
verschillende soorten barbecues en smokers.

WORKSHOP WORST MAKEN
Naast het maken en bereiden van de worsten
op de barbecue krijgt u van de worstmakers
uitleg over onder andere de oorsprong van de
worsten en het materiaalgebruik.

Een totaal arrangement voor jong en oud, inclusief eten, koffie / thee
en een wilde beleving.

PROGRAMMA:
10.30 uur
11.00 uur
13.00 uur
13.15 uur
14.15 uur
15.00 uur
16.30 uur

Ontvangst
Veluws wild speuren
Koffie / thee
Ontbenen en portioneren wild
Bereiden van het wild op de barbecue
Wilddiner
Afsluiting

RUBS, PEKELS
EN KRUIDEN

DE VOLGENDE MERKEN
HEBBEN WE IN
ONS ASSORTIMENT
 ROOKOVEN.COM
ALLBRINE’S BY
THE DUTCH BBQ CREW
AllBrine Nr. 1 en Color; Premium universeel pekelproduct. Uitgebalanceerd met
zeezout, groenten, kruiden en specerijen.

DE FIK ERIN BRAAIRUB
De Braairubs van De Fik Erin
zijn inmiddels een bekende smaakmaker in het bbq-wereldje!

 GRATE GOODS
#PORKMAFIA
 SMOKEY GOODNESS
 SMOKEY BANDIT RUBS
 NOSKOS
 SERIAL GRILLAZ

PORK MAFIA RUBS
Het assortiment van Porkmafia
bestaat uit drie soorten rubs:
de Louisiana Bayou Rub, Texas
Gold Rub en Memphis Mud Rub.

SUCKLE BUSTARDS RUBS
SuckleBusters uitgeroepen
tot de beste BBQ-rubs in
Texas 2019.

LA CHINATA
GEROOKTE
PAPRIKAPOEDER
Geef je (Spaanse) gerechten een
heerlijk zoete, gerookte paprikasmaak. Ook verkrijgbaar in hot.

 STOCKYARD
 BLUES HOG
 GOLDEN BBQ
 BAD BYRON’S
 HANGBELLY BBQ
 WILD WOODPECKER
 LETZQ
 DE VLIEGENDE HOLLANDER
 NO RUBBISH

#NEW ROOKOVEN.COM RUBS
Met gepaste trots presenteren wij de enige
echte rookoven Dry Rubs en kruiden mixen!!
Het zijn er maar liefst negen!

ROOKOVEN.COM
ROOKKRUIDEN
Heerlijke rookkruiden om door
rookmot/krullen te verspreiden.
Geeft een overheerlijke smaak en
een pittiger tintje aan vlees en/of vis.
Niet voor consumptie.
Verkrijgbaar: mediterraan,
oma’s recept, red fire

 BIG COCK RANCH
GRATE GOODS BBQ RUBS
Uitsluitend natuurlijke ingrediënten.
Een gebalanceerde en krachtige
melange van kruiden en specerijen
speciaal voor barbecue.

ROOKOVEN.COM
PEKELZOUT
Voor het pekelen van vlees en vis.
Verkrijgbaar: vlees, forel special,
zalm, zalm speciaal, vis,
ganzenborst special, wild

 SOUTHERN DUTCH BBQ
 T-REX
 SMOKEHOUSE
 SUCKLE BUSTERS
 REGAH RUBS
 SAUS.GURU
 DON MARCOS

SALT ODYSSEY
GEROOKT ZEEZOUT
De beste gourmet en award winning
pekelzout. Deze pekelzout is een
verfijnde combinatie van ècht Grieks
zeezout met Griekse gerookte paprika.

 KOSMOS Q
 DE FIK ERIN
 FRANKY’S
 DOLLIE

SAUZEN EN
MARINADES

DE VOLGENDE MERKEN
HEBBEN WE IN
ONS ASSORTIMENT

SAUS GURU
Geef de ultieme smaak
aan je gerechten met
de Saus Guru Sauzen!
Van klassiekers met een
bijzondere twist tot een
nieuwe onbekende mix!

 ROOKOVEN.COM SAUZEN
 GRATE GOODS
 SMOKEY GOODNESS
 STOCKYARD
 SWEET BABY RAY’S

BLUES HOG
BARBECUE SAUCE
De Blues Hog Original is
al jaren bekend vanwege
zijn heerlijke smaak en
stroopachtige vorm die
perfect aan je vlees blijft
plakken.

 BLUES HOG
 NOSKOS
 T-REX
 SAUS.GURU
 KANSAS CITY COW TOWN
 PAINMAKER
 MISSISIPPI BBQ SAUCE
 DOLLIE SAUCE

STOCKYARD
BBQ SAUZEN
American Stockyardsauzen, vangen de
Amerikaanse smaak
en de unieke stijl
van stockyards.
Alle sauzen zijn
glutenvrij.

SWEET BABY
RAY’S SAUZEN
De barbecuesauzen
van Sweet Baby Ray
zijn perfect om vlees
mee te bestrijken of te
marineren en daarna te
grillen op de barbecue.

 JACK DANIEL’S SAUCES
 LEA & PERRINS
 WORCESTERSHIRE SAUCE
 LEE KUM KEE HOISIN SAUCE
 RAIJMAKERS HEETMAKERS
 SMOKE THIS
 ONS GAAN BRAAI
 GRILLSTONE LIQUID SMOKE
 SOUTHERN DUTCH

SMOKEYS
GOODNESS
BBQ SAUZEN
Transformeer jouw
backyard in een
culinair walhalla
met de sauzen van
Smokey Goodness.

ROOKOVEN.COM SAUZEN
Heerlijk, high quality sauzen van
ons eigen label. Authentieke en
natuurlijke uitgebalanceerde
ingrediënten met een pure smaak
worden er gebruikt.

 WILLY NACHO’S
GRATE GOODS BARBECUE SAUZEN
Hoogwaardige BBQ-smaakmakers die ontstaan
zijn vanuit passie en traditionele receptuur uit
Amerika, die bestaan uit enkel hoogwaardige
pure ingrediënten.

BENODIGHEDEN
• Een rookoven > 80 cm hoogte
• Speet
• Temperatuurmeter
• Rookhout eiken schorsvrij en gedroogd
• Rookmot eiken
• Twee wilde eendenborsten
• Pekelzout ganzenborst / eendenborst

Wilde eendenborst
Recept wilde eendenborst
Niet iedereen heeft een jachtgeweer in de kast staan maar… probeer toch een
wilde eendenborst op de kop te tikken. Qua smaak veel natuurlijker en de
beleving is ook fantastisch. Let wel op de eventuele hagelkorreltjes die zich in de
eendenborst kunnen bevinden. Dat kan je namelijk zomaar een vulling kosten
Pekelen van de eendenborst
Voordat de eendenborst gerookt gaat worden moet deze eerst worden gepekeld.
Ten eerste om er smaak aan te geven en ten tweede om deze te conserveren.
Vroeger was dit een belangrijk aspect maar tegenwoordig kunnen we deze goed
koel bewaren of zelfs vacumeren om de houdbaarheid te verlengen. Bedek
de eendenborst ruim met de pekelzout. Laat deze anderhalf uur trekken en
spoel daarna goed af. Hang de eendenborst in de wind en droog deze voor een
minimaal twee uren. Tip: kan ook voor een ventilator.
Garen en roken
Maak een mooie gloeilaag in de rookoven zodat deze een stabiele temperatuur
geeft van ongeveer 70 á 80 graden. Rijg de eendenborsten aan de speet en hang
deze in de rookoven. Droog de eendenborst verder met de deur open. Als de
huid perkament aanvoelt kan de eendenborst gerookt worden. Voeg hiervoor
snippers en / of rookmot toe aan de gloeilaag. Rook de eendenborst voor
minimaal één uur met dezelfde constante temperatuur.
Finishing touch
Haal de eendenborst eruit en haal de speet eruit. Mooi trancheren met je
favoriete koksmes en dien deze op met de sinaasappelsaus. Dit is genieten met
de allergrootste capslock G.

KLASSIEKE
SINAASAPPELSAUS
• 50 gram bruine basterd suiker
• 1 sinaasappel
• 200 ml jus of wildfond
• 1 plak ontbijtkoek
• zout
• versgemalen peper
• chilivlokken

1. Verhit de boter en laat het goed
smelten. 2. Roer de bruine basterd
suiker er door. 3. Voeg het sap van
een halve sinaasappel en rasp van
twee sinaasappels toe. 4. Laat het
warm worden en voeg de jus erbij
en dan de plak ontbijtkoek 5. De
saus kan je nu op smaak maken met
peper, zout en chilivlokken

Eet smakelijk!!

BOEK
‘OVER ROOK’
Nieuw uitgebreid en
laconiek geschreven
boek over roken

BOEK ‘SMOKEY
GOODNESS 3’
Jord Althuizen’s
Smokey Goodness
verovert razendsnel
de wereld met zijn
authentieke BBQ-Stijl
en avonturen.

Forged messen staan voor
vakmanschap en ambacht.
De messen zijn authentiek,
ze zorgen voor een bepaalde
aantrekkingskracht waar
je niet omheen kunt.

BOEK ‘ LET’S MAKE
BBQ GREAT AGAIN’
Een BBQ receptenboek dat met veel
humor nieuwe
momenten geeft om
het BBQ vuur aan te
steken.

BOEK ‘DE
VLEESBIJBEL’
Gertjan Kiers leert
hoe je kwaliteit herkent, hoe je uitbeent,
verdeelt, splitst en
bereidt.

VERHUUR +
BBQ CATERING

Een rookoven huren nadat je een gezellig potje gevist hebt of heb je gewoon
een feestje dat je anders dan anders wilt vieren? Dat kan bij Rookoven.com.
De rookovens, American Smoker, worden verhuurd aan particulieren maar
ook aan restaurants, verenigingen, forelkwekerijen, jachtverenigingen,
georganiseerde barbecues, feesten etc.
Meer informatie? Dat kan, bel 0341-266885.

de Cooperatie
HET ROOK & BARBECUE EXPERIENCE
CENTER is een KARAKTERISTIEKE
EVENEMENTENLOCATIE op de Veluwe.
De Cooperatie heeft drie verschillende gelegenheden
waar vergaderingen, feesten, borrels, workshops, live cooking
en bruiloften worden gehouden.

PROEFLOKAAL

EXPERIENCE CENTER
Het Experience Center is
volledig naar smaak in te
richten. Dit is tevens ook
de grootste ruimte die
beschikbaar is. Tijdens
het feest kunnen de hier
opgestelde rookovens en
barbecues ook worden
aangestoken. Dit geeft een
erg gezellige maar vooral
ook smaakvolle sfeer.

Deze ruimte geeft het
gevoel van de vroegere
schooltijd. Een oud krijtbord hangt aan de muur
en de landkaarten aan de
muur komen regelrecht
uit scholen. Deze ruimte
is volledig af te sluiten
en staat garant voor een
geweldig feest.

GRANDCAFÉ
Natuurlijk onmisbaar
bij een feest; de bar.
Deze stoere ruimte is
opgevuld met gezellige
zithoek, houtkachel
voor de koudere avonden,
biertafels en maar liefst
negen bieren van de tap.

OUTDOOR COOKING STORE
De Outdoor Cooking Store is een winkel waarbij de focus ligt op het aanbod en de
kwaliteit van de producten en, zoals je van ons gewend bent, de klant. Zo kun je bij
de Outdoor Cooking Store terecht voor een groot aanbod outdoor artikelen zoals
gietijzeren potten en pannen, buiten verlichting, hele kooktoestellen, outdoor accessoires, kortom alles voor de outdoor cooking experience of je nu op de camping
staat of in je eigen achtertuin.
In de winkel staan onze mooiste kooktoestellen uitgestalt van o.a. Ofyr en Big
Green Egg. Elke zaterdag wordt er zalm vers gerookt en wordt er een demonstratie
gegeven waarbij je heerlijke chicken wings en andere snacks kunt proeven of een
goed gevuld broodje hamburger of broodje kippendij kunt nuttigen.
De Outdoor Cooking Store is gelegen aan de Stationslaan 56 op loopafstand (-1
min) van het Rookoven.com Experience Center. Ook kun je binnendoor via het
Pakhuys door de barbecuetuin van het Experience Center naar de Outdoor Cooking Store lopen.

EEN GESCHENKPAKKET
ALTIJD LEUK OM TE GEVEN
In onze winkel en op de site ROOKOVEN.COM staan
verschillende culinaire en leuke geschenkpakketten, maar
natuurlijk is het ook mogelijk om zelf een
pakket samen te stellen. Informeer gerust wat hierin
de mogelijkheden zijn.

VOOR IEDER
BUDGET!

PRAKTISCH
Een complete barbecue
wereld op een unieke locatie op
de Veluwe.

CONTACTGEGEVENS

Nijverheidsweg 4 - 8071 DH Nunspeet
Telefoon: +31 (0)341-266885
WhatsApp: +31 (0)6-23780745
Algemeen: info@rookoven.com
Service of vragen: service@rookoven.com

OPENINGSTIJDEN ROOKOVEN.COM
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
Centrum;
Snelweg;
Station;
Slapen;

op drie minuten loopafstand
op 1,5 kilometer van de snelweg
op twee minuten loopafstand
diverse hotels op loopafstand

NIEUWSGIERIG?

Dan nodigen we u van harte uit om te
komen bekijken. Zo krijgt u een goed beeld
van de verschillende mogelijkheden.
Ook kunt u uiteraard contact opnemen
met info@rookoven.com.

Pellet bbq/smokers en accessoires

Uitgave van Rookoven.com

Ontwerp en druk: NIOR ontwerp en reclame
druk- en zetfouten voorbehouden
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