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Life-time 
guarantee

updated  
essentials

durable 
infinity gasket
Unique Dutch 
Design

the 
precison top

our top features

Er zijn twee dingen die je moet weten over ons. Eén, we zijn een 
Nederlands bedrijf  en twee, wij zijn bezeten van  buiten koken. The 
Bastard is ontstaan vanuit de liefde voor authentieke smaken en Dutch 
Design, waarbij we er naar streven om uitsluitend de beste materialen 
te leveren. Nu is het tijd om de ultieme BBQ-momenten te creëren!

Pure Dutch Design 
Een eeuwenoude kookmethode maar verfijnd  
door Nederlanders. The Bastard is dé Nederlandse 
trots op het gebied van barbecues en de enige 
op basis van “Pure Dutch Design”. Wij weten als 
geen ander dat de kamado niet alleen mooi, maar 
ook efficiënt en functioneel moet zijn. Bij The 
Bastard is overal rekening mee gehouden. Hij doet 
wat hij moet doen en is daarin de allerbeste.

Hoogwaardig keramiek 
Voor de productie van The Bastard zijn de beste 
materialen gebruikt. Hij is gemaakt van de 
speciale cordieriet keramiek, waardoor hij 100% 
bestand is tegen zeer hoge temperaturen. Door 
de isolerende keramische binnenbekleding blijft 
de temperatuur in The Bastard constant. Hier 
zit ook nog eens levenslange garantie op.

Ultieme smaakbeleving 
Grillen, bakken, roken en stoven; met The Bastard 
is alles mogelijk. Ervaar de vele verschillende 
bereidingstechnieken en maak in een handomdraai 
de lekkerste gerechten klaar. Dit maakt The Bastard 
de meest veelzijdige  barbecue van dit moment.

En, ook belangrijk, The Bastard is een trouwe 
metgezel die je graag verrast en informeert over 
de lekkerste recepten en die je ondersteunt 
bij de mooiste en smakelijkste creaties. Volg 
The Bastard op Instagram en Facebook!

Multilevel 
cooking system



meet the 2022 
collection

XLLARGEMEDIUM

COMPACT

COMPACT LARGEMEDIUMSMALL

SMALL

urban

classic

the bastards

infinity gasket

onderstel

Tafelscharnier

precision top Keramische Dome

thermometer

Wielen

scharnier systeem

vernieuwde backplate met 
heldere temperatuur weergave

Robuuste 3” wielen voor 
het optimaal verplaatsen 
van the bastard

eenvoudig zelf af te stellen 
met 4 extra dikke veren

4mm dik gepoedercoat 
staal. Geschikt 

voor elk seizoen

Verbeterd tafelscharnier 
bescherm je Bastard tegen 

een klapperend tafelblad

fire box

blijft altijd in de 
ingestelde stand staan

langdurig bestand tegen 
zeer hoge temperaturen

Gemaakt uit corderiet

Het Multilevel Cooking 
System van The Bastard 
is veelzijdig.

sluit de kamado perfect af 
gaat langer mee eenvoudig 
schoon te maken

Deze heavy duty essentials 
vind je in The Bastard

2. charcoal basket

1. ash lifter

het Multilevel Cooking System op vele 
manieren met verschillende rooster-typen 
gebruiken zodat je gelijktijdig allerlei 
bereidingen kunt uitvoeren. Omgedraaid 
is het een houder voor je wokpan.

Haal gemakkelijk de 
as uit the bastard

verbeterde handgrepen 
om het ergonomisch uit 
The Bastard te tillen

M O D E L :  T H E  BA S TA R D  L A R G E

multilevel cooking  system

3. multilevel cooking system

1

2
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nieuw 
2022
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The Bastard Compact staat op elke plek te gek. De 
Compact heeft het gat tussen de Small en Medium 
opgevuld. Voor dit model heb je niet veel ruimte 
nodig en je hebt nog steeds alle voordelen van 
een kamado. Op je dakterras, balkon, of neem 
hem mee naar je vakantieadres. Het compacte 
formaat, perfect voor je gezin of vriendengroep. 

the innovations:

   Gietijzeren precisie topschijf
   Easy open scharnier systeem
   Extra dik ( 5mm ) RVS grilrooster
   Ontworpen in Nederland

Including: 

   Plate setter
   RVS houtskool mand

the specs: 

   Rooster ø 34cm
   Hoogte 60cm
   gewicht 45kg
   aantal personen 2-4

compact urban   //  BU205  |  EAN 8720365856280

compact  //  BC205  |  EAN 8720365856402  

compact

classic urban
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The Bastard Medium is gemaakt voor iedereen want 
dit model past in elke tuin. De eyecatcher zonder dat 
hij overdreven aanwezig in de tuin staat. Er zijn geen 
beperkingen door het formaat en je kan gerust al je 
kookcreativiteit kwijt. Dus nodig je buren of vrienden uit! 

the innovations:

   Gietijzeren precisie topschijf
   Easy open scharnier systeem
   Extra dik ( 6mm ) RVS grilrooster
   Ontworpen in Nederland

Including: 

   multilevel cooking system
   RVS houtskool mand
   rVS ash lifter
   de ‘complete’ wordt geleverd 

met onderstel en zijtafels.

the specs: 

   Rooster ø 40cm
   Hoogte 114cm
   gewicht 101kg
   aantal personen 2-6

medium solo   //  BC204  |  EAN 8720365856389

medium complete   // BC203  |  EAN 8720365856365

medium urban solo   //  BU204  |  EAN 8720365856266

medium urban complete   //  BU203  |  EAN 8720365856242

medium

classic urban
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“Indrukwekkend”, dat is The Bastard Large. Het is niet alleen 
een aanwinst voor jou en je gezin én voor je tuin. Met deze ideale 
grootte zet jij elk culinair gerecht op tafel voor het hele gezin en 
al je vrienden. Hij is gemaakt voor de echte kookliefhebbers, geen 
wonder dat de Large onze bestverkochte Bastard is.  

the innovations:

   Gietijzeren precisie topschijf
   Easy open scharnier systeem
   Extra dik ( 7mm ) RVS grilrooster
   Ontworpen in Nederland

Including: 

   multilevel cooking system
   RVS houtskool mand
   rVS ash lifter
   de ‘complete’ wordt geleverd 

met onderstel en zijtafels.

the specs: 

   Rooster ø 49cm
   Hoogte 127cm
   gewicht 138kg
   aantal personen 2-8

large

large solo   //  BC202  |  EAN 8720365856341

large complete   //  BC201  |  EAN 8720365856327

large urban solo   //  BU202  |  EAN 8720365856228

large urban complete   //  BU201  |  EAN 8720365856204

classic urban
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XL urban complete   //    BU210   |  EAN 8720365856181

xl-urban
The Bastard Urban XL is speciaal ontwikkeld voor de échte 
hobby- of professionele kok. Laat je hele familie of grote 
gezelschappen genieten van jouw gerechten. Dit grootste 
formaat van The Bastard is niet voor iedereen weggelegd.

the innovations:

   Gietijzeren precisie topschijf
   Easy open scharnier systeem
   Extra dik ( 7mm ) RVS grilrooster
   Ontworpen in Nederland

Including: 

   multilevel cooking system 
   RVS houtskool mand en
   RVS ash lifter
   de ‘xl’ wordt geleverd      

      met onderstel en zijtafels.

the specs: 

   Rooster ø 59cm
   Hoogte 140cm
   gewicht 203kg
   aantal personen 4-12

small
Maak van iets kleins iets groots. Door het kleine formaat is The 
Bastard Small gemakkelijk overal mee naar toe te nemen, en zorgt hij 
tegelijkertijd voor dat culinaire topkwaliteit op elke plek mogelijk wordt. 
Met z’n tweeën bij de camper of op de boot, maak je outdoor beleving 
compleet door op avontuur te gaan met The Bastard Small. De complete 
vernieuwing van het model zorgt ervoor dat dit nu de mini versie is van 
al onze modellen.

the innovations:

   Gietijzeren precisie topschijf
   Easy open scharnier systeem
   Extra dik ( 4mm ) RVS grilrooster
   Ontworpen in Nederland

Including: 

   Platesetter
   RVS houtskool mand

the specs: 

   Rooster ø 25cm
   Hoogte 64cm
   gewicht 24kg
   aantal personen 1-2

small urban   //    BU206  |  EAN 8720365856303

small REGULAR   //    BC206  |  EAN 8720365856426

nieuw 
2022

classic urban
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find your bastard

B E S C H I K BA A R  C L A S S I C

B E S C H I K BA A R  U R BA N

TA F E L  &  O N D E R S T E L

A A N TA L  P E R S O N E N 4-12pp 2-8pp 2-6pp 2-4pp 1-2pp

D R A A G BA A R

M U LT I L E V E L
C O O K I N G  S Y S T E M

P L AT E  S E T T E R

A S H  L I F T E R

H O U T S KO O L  M A N D

R O O S T E R  Ø 59cm 49cm 40cm 34cm 25cm

R O O S T E R  D I K T E 7mm 7mm 6mm 5mm 4mm

H O O G T E  I N C L  O N D E R S T E L 140cm 127cm 114cm 60cm 64cm

G E W I C H T 203kg 138kg 101kg 45kg 24kg

G E W I C H T  S O L O n/A 80kg 70kg n/a n/a

the xl large medium compact small

nieuw 
2022

R E G U L A R  -  G L A N Z E N D E  U I T VO E R I N G   / /  U R BA N  -  M AT T E  U I T VO E R I N G 
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in&on the
bastard

The Bastard half-moon Drip Pan

De halve maan drippan, ideaal voor een split sessie barbecue.

|  sku BB509 |  ean 8720168010216

|  sku BB107hml |  ean 8720168010407

|  sku BB107hmm |  ean 8720168010834

|  sku BB107hmc |  ean 8720168010223

The Bastard Drip Pan

Als je werkt met de keramische warmteplaat is het beter om de sappen van je product op 
te vangen. Anders lekt het op de plaat en dat kan zorgen voor rookontwikkeling in The 
Bastard. Met deze lekbak vang je alles op. Nog een tip: bedruip je vlees of vis met het vocht.

|  sku BB107R |  ean 8719322168726

|  sku BB107M |  ean 8719322169099

|  sku BB107C |  ean 8719322164063

The Bastard grill elevator

De Grillverhoger is een extra etage bovenop je rooster. Zo heb  
je 60% extra grill oppervlakte en kun je vlees, vis en groente wat verder  van het vuur 
plaatsen voor een langzamere garing of om warm te houden. Met de extra etage kun 
je veel bereiden op je kamado en scheid je verschillende producten makkelijker.

|  sku BB016 |  ean 8718868885265

|  sku BB215 |  ean 8719322160393

|  sku BB505 |  ean 8720168010230

The Bastard rain cover

Een regenhoes speciaal ontworpen voor jouw Bastard, dankzij klittenband een nog 
betere afsluiting. Gemaakt van de beste kwaliteit PU Coating voor UV bescherming en 
dankzij speciaal ontworpen ventilatieroosters zal je Bastard elk seizoen voor je klaar staan.

|  sku BB669xl |  ean 8720365856723

|  sku BB669L |  ean 8720365856730

|  sku BB669M |  ean 8720365856747

|  sku BB922C |  ean 8720168011671

|  sku BB922s |  ean 8720168015006
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The Bastard pizza-rotisserie

Te gebruiken als rotisserie én als pizza oven. Door de handige deur aan de 
voorkant blijft de dome gesloten waardoor je het vuur op kan stoken en de 
warmte goed vasthoudt. De rotisserie oven wordt geleverd met een dikke 
pizzasteen op maat. Daarmee is het de ideale pizza accessoire voor jouw Bastard. 
Het demontabele draaispit heeft een sterke motor en grote klauwen.

|  sku BB507 |  ean 8720168010254

|  sku BB818 |  ean 8720365856761

De Pizza-Rotisserie Medium zal begin 2022 beschikbaar zijn

The Bastard rotisserie basket

Een topstuk vlees bereid en nu ben je alleen nog op zoek naar de 
perfecte groenten of verse frieten. Deze kun je maken met The Bastard 
Rotisserie Basket. Dankzij de RVS-mand met kleine gaatjes gaart alles 
gelijkmatig. Ook handig wanneer je geroosterde noten wilt maken.

|  sku BB650 |  ean 8720168014856

The Bastard rotisserie flat rack

Soms wil je gewoon even je bier opdrinken voor je weer boven het vuur hangt. Daarom is 
dit ronddraaiende rooster toch best handig. The Bastard Rotisserie Flat Rack is het product 
waar je voortaan je kippenbouten, vis maar ook tosti’s perfect in gaar kan laten draaien.

|  sku BB651 |  ean 8720168014863

The Bastard rotisserie skewer rack

Alleen nog maar perfecte stukken vlees aan de spies met The Bastard 
Rotisserie Skewer Rack. Nooit meer je handen branden aan het ronddraaien 
van de spiezen. Dit apparaat zorgt voor een gelijkmatige garing over 
alle spiezen, terwijl jij je signature sauzen en sides klaarmaakt.

|  sku BB652 |  ean 8720168014870

The Bastard plancha ring

Het product met een anti-aanbak laag, The Bastard Phantom Plancha. Door de speciale 
behandeling is het metaal extra sterk. De coating hoeft niet te worden voorbehandeld 
en blijft voor altijd zitten.  Dit maakt de plancha ook vaatwasser bestendig.

|  sku BB653 |  ean 8720168014887

|  sku BB654 |  ean 8720168014894

|  sku BB655 |  ean 8720168014900

The Bastard chicken sitter

Wie kent het klassieke gerecht van de kip op bier niet? Een heerlijke kip aan de 
buitenkant gegrild en aan de binnenkant gestoomd met kruidig bier. Op deze 
keramische chicken sitter zit je kip extra stevig en valt de kip niet om. Bovendien 
kun je variëren zoals kip met wijn, of een kip met ketjap is ook weleens lekker!

|  sku BB014 |  ean 8718868885890

17

2022 in & on



The Bastard Ash Poker Chrome

|  sku BB013  |  ean  8718868885197

Met deze aspook kun je altijd even in het vuur porren. Ook handig als 
je as uit The Bastard wilt verwijderen. Dit doe je door de aspook in de 
ventilatierooster te steken om vervolgens het as eruit te schuiven. Zo 
voorkom je dat kleine asdeeltjes zich gaan ophopen in je Bastard.

The Bastard easy grid lifter 

|  sku BB088  |  ean  8719322168733

Een handige tool om gietijzeren en andere roosters gemakkelijk te tillen. Op 
(hete) rooster plaatsen, zakken, kwartslag draaien, klemmen en liften maar. 
Terugplaatsen van het rooster doet de Easy Lifter net zo gemakkelijk. Voordeel: 
nooit vieze handen. De Easy lifter is 35 cm hoog en 10 cm breed.

The Bastard grill clipper 

|  sku BB019  |  ean  8718868885302

Wil je het rooster van The Bastard halen terwijl het nog heet is? 
Dat doe je natuurlijk niet met je blote handen, maar met de rvs 
Grill Clipper. Te gebruiken voor alle maten rvs roosters.

The Bastard Grill Light
|  sku BB624  |  ean  8720168015327

Professionele led verlichting voor koken in het donker. Verstelbare 
aluminium aansluiting makkelijk te monteren op het handvat van je Bastard. 
In elke stand mogelijk vast te zetten voor ideale grill belichting.

THE GEAR



The Bastard Fiber Thermo BBQ Gloves

Altijd oppassen dat je tijdens het barbecueën je vingers niet verbrandt. 
Gelukkig zijn er deze handschoenen van The Bastard. Ze zijn gemaakt 
van Nomex en Kevlar, zeer hittebestendig en super stevig. Je pakt 
er zo een RVS rooster mee uit jouw Bastard. One size fits all.

|  sku BB035 |  ean 8718868885036

The Bastard Leather Pro Gloves

Veiligheid gaat voorop! Barbecueën doe je op de juiste manier  als je een paar 
goede barbecue handschoenen hebt. Deze gele, leren BBQ handschoenen 
beschermen je handen en armen tegen de hitte,  het hete rooster en het vuur 
van de barbecue. De handschoenen  zijn extra lang waardoor ze zorgen voor 
extra veiligheid en een perfecte grip van hete onderdelen. One size fits all.

|  sku BB057 |  ean 8719322163653

The Bastard Core Thermometer Pro

Met een zeer snelle reactietijd is de Core Thermometer Pro de ideale 
thermometer voor professionals en veeleisende liefhebbers.

|  sku BB407 |  ean 8719322164056

The Bastard Bluetooth Professional Thermometer

Op zoek naar een thermometer waarbij je de beste stukken vlees op tafel kunt 
zetten? Dat kan met de Bluetooth Professional Thermometer van The Bastard! Via de 
bijbehorende app kun je het te bereiden voedsel selecteren. Vervolgens steek je de 
sonde in het vlees en daarna kun je op je telefoon de temperatuur van je gerecht 
aflezen. Door de bluetooth kun je op afstand het eten in de gaten houden. De 
thermometer heeft een magnetische achterkant waardoor je hem op verschillende 
plekken kan ophangen. Zo wordt voedselbereiding nóg eenvoudiger en handiger.

|  sku BB504 |  ean 8720168010261

The Bastard thermometer pro extension pack 

|  sku BB512 |  ean 8720168019240

the bastard one minute lighter black  

|  sku BB674  |  ean  8720168011701

Steek je Bastard binnen één minuut aan met deze elektrische  One minute Lighter. Een 
van de handigste accessoires van The Bastard. Nooit meer rommelen met aanmaakblokjes. 
Verreweg de veiligste manier om je Bastard aan te steken of tussentijds het vuur extra op te 
stoken. Tevens prima te gebruiken voor je open haard. Snoerlengte 2 meter.
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The Bastard BBQ Brush

|  sku BB113  |  ean  8719322169075

Een rvs rooster afwassen is eigenlijk not done. Echte pitmasters en chefs stoken 
de BBQ goed op, leggen hun rooster boven het vuur en borstelen met een 
staalborstel. Welke staalborstel? De borstel van The Bastard natuurlijk. Deze 
lange borstel met een extra breed oppervlak is voorzien van een handige 
greep , waardoor je ook bij een hete BBQ je handen niet hoeft te branden.

The Bastard BBQ Brush Small 

|  sku BB114  |  ean  8719322169037

Een rvs rooster afwassen is eigenlijk not done. Echte pitmasters en chefs stoken 
de BBQ goed op, leggen hun rooster boven het vuur en borstelen met een 
staalborstel. Welke staalborstel? De borstel van The Bastard natuurlijk. Deze 
lange borstel is voorzien van een handige greep en een extra lange steel, 
waardoor je ook bij een hete BBQ je handen niet hoeft te branden.

The Bastard Double Brush
|  sku BB405  |  ean  8719322164087

The Bastard Double Brush maakt het rooster van The Bastard zo schoon. 
De dubbele borstels zorgen voor een grondig resultaat.

The Bastard Silicone Tongs 

|  sku BB408  |  ean  8719322164100

The Bastard Silicone Tongs is lekker compact en handig om snel 
etenswaren te draaien tijdens bakken, grillen en braden. De hittebestendige 
siliconen lepels zijn ideaal voor krasgevoelige pannen.

The Bastard Tongs Deluxe  

|  sku BB409  |  ean  8719322164117

The Bastard Tongs Deluxe met een robuuste handgreep en handige 
afsluiter. Voor een ideale grip op elk stuk vlees, groente of vis.

The Bastard Precision Tongs  

|  sku BB410  |  ean  8719322164124

The Bastard Precision Tongs is er voor het fijnere werk. Deze pincet is de 
ideale accessoire voor vlees en vis en een aanwinst voor elke barbecuer.
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The Bastard Meat Flipper  

|  sku BB412  |  ean  8719322164148

The Bastard Meat Flipper is de onmisbare tool voor burgers, steaks en 
vis. Gemaakt van duurzaam materiaal van de hoogste kwaliteit.

The Bastard Killer Claws  

|  sku BB406  |  ean  8719322164094

The Bastard Claws hebben rvs-klauwen met een robuust handvat. De perfecte 
tool voor pulled pork of pulled chicken. Deze claws kennen geen genade!

The Bastard Serious injector set 

|  sku BB552  |  ean  8720168010292

Je kan je vlees marineren, maar voor de echte smaak kan je het beter injecteren. Met 
deze professionele injector die geheel gemaakt is van rvs gaat dat erg eenvoudig. 
Handig is tevens dat deze marinade injector na gebruik zo in de vaatwasser kan.

the bastard flexible skewers

|  sku BB023  |  ean  8719322169235

Met de fexible skewers kan er gemakkelijk heerlijke spiesen worden 
gemaakt. De flexibel skewers worden geleverd per 3 stuks en zijn perfect 
voor vlees of groenten. Verras iedereen met de lekkerste spiesen die 
makkelijk te eten zijn dankzij The Bastard Flexible Skewers!

The Bastard Paella Pan 

|  sku BB404  |  ean  8719322164070

Deze paella pan van The Bastard is ideaal voor het maken van gerechten 
zoals chili con carne, heerlijke pasta’s en natuurlijk... paella. The Bastard 
Paella Pan is gemaakt van RVS. Geschikt voor Large en XL modellen.

the bastard butcher block

|  sku BB613  |  ean  8720168016577

Deze stoere en handige Butcher Block van The Bastard is onmisbaar in de keuken. 
Het Blok is gemaakt van acaciahout, en de diameter en dikte zijn 40 cm en 6 cm. 
Met deze grote oppervlakte heb je alle ruimte om je eten op te bereiden.

The Bastard Carbon Steel Wok  

|  sku BB111  |  ean  8720168010889

De Carbon stalen wok is perfect om vlees, zeevruchten of groenten mee te 
wokken. Hoog kwaliteits professioneel carbon staal zorgt voor een snelle en 
complete verwarming van de gehele wok. Geschikt voor Large en XL modellen.

The Bastard Phantom Pan Steel 

De Phantom Steel Pan is een veelzijdige en goede kwaliteit pan gemaakt 
van carbon staal. Het oppervlak is genitreerd - het is sterk, roestvrij en gaat 
jaren mee. De Steel Pan is geschikt voor koken op hoog en direct vuur en 
heeft geen  chemische anti-aanbaklaag. Vaatwasmachine bestendig.

|  sku Bb617 |  ean 8720168016478

|  sku Bb618 |  ean 8720168016485

The Bastard phantom Wok with handel carbon steel 

|  sku BB619  |  ean  8720168016492

The Bastard Phantom Carbon Steel Wok is perfect om vlees, zeevruchten 
of groenten mee te wokken. Hoog kwaliteit professioneel carbon staal 
zorgt voor een snelle en complete verwarming van de gehele wok.

The Bastard Fish and veggie Basket  

|  sku BB623  |  ean  8720168015389

In één keer kleinere stukken vis of groenten op tafel zetten? Dat kan moeiteloos met 
The Bastard Fish Basket. Hij is rechthoekig en gemaakt van roestvrijstaal. Uiteraard is de 
mand ook erg geschikt voor kleinere stukken vlees. Geschikt voor Large en XL modellen.

The Bastard Spare Rib Rack Deluxe Large  

|  sku BB025  |  ean  8718868885364

De perfecte spareribs maak je met het The Bastard rib rek. Het Deluxe rek is 
extra ruim opgezet zodat je spareribs rondom goed kunnen garen.
De maat is 40 cm in lengte en alleen geschikt voor The Bastard Large en XL.
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pizza
collection

professionele 
kwaliteit

20mm dik
The Bastard pizza stone

De heerlijkste steenoven pizza’s zo uit je kamado BBQ! Pizza bakken op je keramische BBQ 
doe je natuurlijk met de pizzasteen van The Bastard. De pizzastenen van The Bastard zijn 
gemaakt van speciaal cordieriet keramiek en op zeer hoge temperatuur gefabriceerd. 
Ze zijn daarom geschikt om op hoge temperaturen pizza mee te bakken. Wij adviseren
de pizzasteen te gebruiken in combinatie met de Plate setter / Heat 
deflector om verbranding van de pizza op de steen te voorkomen.

|  sku B9010XL |  ean 8720168010308

|  sku BB010 |  ean 8718868885876

|  sku BB011 |  ean 8718868885883

|  sku BB218 |  ean 8719322169525

|  sku BB012 |  ean 8718868885180

The Bastard fredstone

De Fredstone is een ‘bak’-steen met een unieke samenstelling. Dit zorgt 
voor de meest knapperige pizza’s en broden die je op Deense wondersteen 
bakt. Eenmaal proeven en je bent gegarandeerd overtuigd.

|  sku BB192 |  ean 8719322163066

The Bastard pizza shovel

Ideaal om met gemak pizza’s in en uit de Bastard te krijgen. 
Hoogwaardig glad roestvrijstalen mes. 31cm mes met 19cm 
handvat voor perfecte grip. Fits our Pizza Rotisserie!

|  sku BB136B |  ean 8720168010315

The Bastard Pizza Peel 2021 Wood

Heerlijke pizza’s maken met je Bastard? De Pizza schep is gemaakt om je 
pizza voor te bereiden en vervolgens op je pizzasteen te leggen. 
Daarnaast kan je hiermee perfect je pizza serveren.

|  sku BB621 |  ean 8720168015488
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The Bastard Pizza Cutter Stainless Steel

Met deze pizzasnijder snijd je pizza’s met één simpele beweging in tweeën. De 
pizzasnijder is gemaakt van hoogwaardig rvs en heeft een zwart handvat. De 
afmeting 35.5 x 11.5 cm. The Bastard Pizzasnijder kan gewoon in de vaatwasser.

|  sku BB122 |  ean 8719322169273

The Bastard Double Pizza Cutter 

Pizza snijder met twee handvatten. High Quality RVS en vaatwasserbestendig.

|  sku BB222 |  ean 8720168010322

cast iron
collection



The Bastard cast iron grid

Als je echt het beste van het beste wilt van je Bastard dan grill je gerechten op een 
gietijzeren rooster. Gietijzer geeft een constantere warmte dan rvs en geleidt beter 
waardoor het bij uitstek geschikt is om mee te grillen op hogere temperaturen.
Je krijgt er gemakkelijk perfecte grillstrepen mee op je gerecht. The Bastard 
Gietijzeren rooster is gemaakt van een hoge kwaliteit gietijzer.

|  sku BB037 |  ean 8718868885418

|  sku BB038 |  ean 8718868885425

|  sku BB217 |  ean 8719322160416

|  sku BB038s |  ean 8718868885432

The Bastard cast iron half moon grid

De vernieuwde halve maan grill van gietijzer.

|  sku BB550 |  ean 8720168010339

|  sku BB551 |  ean 8720168010346

|  sku bb553 |  ean 8720168011749

The Bastard Cast Iron Half Moon Griddle

Bastard Half Moon Griddle is een zeer handige grillplaat. Eén zijde is als vlakke grillplaat 
te gebruiken, terwijl de andere zijde geribbeld is zodat deze kan worden gebruikt voor 
gemarineerd vlees of steak en vocht weg kan druipen. De halve maan is ideaal als je 
van plan bent om in twee zones te werken. Gemaakt van hoogwaardig gietijzer.

|  sku BB554 |  ean 8720168011756

|  sku bb555 |  ean 8720168011763

The Bastard fry pan cast iron

Gietijzeren pannen is wat je nodig hebt. The Bastard Frypan Cast Iron is voorbehandeld en 
gaat een leven lang mee. De pan heeft 2 handvatten zodat hij perfect in The Bastard past, 
en hij kan zelfs afgesloten worden met de deksel van de Dutch oven van The Bastard. 

|  sku BB632 |  ean 8720168015716

|  sku BB633 |  ean 8720168015747

|  sku BB634 |  ean 8720168015778

nieuw
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The Bastard Cast Iron BBQ Wok 

|  sku BB041  |  ean  8718868885456

De gietijzeren wok is een heerlijke uitbreiding voor je Bastard en ideaal voor snelle wok 
gerechten op de BBQ. Gietijzer is een duurzaam materiaal dat lang meegaat en slijtvast is. 
De wok is preseasoned en hoeft dus niet ingebakken te worden. Gerechten uit de wok op 
The Bastard zijn bijvoorbeeld mosselen, venus-schelpen, gamba’s, gevogelte en groenten.

The Bastard Cast Iron Bird Sitter  

|  sku BB635  |  ean  8720168015808

The Bastard Gietijzeren Chicken Sitter is echt een topper. Heerlijk om tegelijkertijd twee 
gerechten te maken. Zet de kip rechtop en leg daaromheen aardappels of groenten om 
deze lekker mee te grillen. Perfect voor een heerlijke pure maaltijd voor een man of vier.

The Bastard Cast Iron Sizzling Plate & Holder 

Deze gietijzeren kookplaat is te gebruiken op elke barbecue. Handig als je iets snel op de 
barbecue wilt leggen zoals groenten, aardappels, vis of garnalen. De kookplaat is geheel 
preseasond en direct klaar voor gebruik. Bij de plaat wordt een bamboe plank geleverd 
zodat de gietijzeren kookplaat makkelijk meegenomen kan worden naar de tafel zonder 
je handen te verbranden. Tevens kan de plank gebruikt worden als pannen onderzetter.

 |  sku Bb636 |  ean 8720168015839

 |  sku Bb637 |  ean 8720168015853

The Bastard Bread pan Cast Iron  

|  sku BB638  |  ean  8720168015877

The Bastard Cast Iron Bread Pan is gemaakt van gietijzer en gaat een leven lang mee. Zet 
die bakkersinspiratie om naar echte Bastard gerechten en maak die kippendijencake, 
meatloaf, brisketbroodjes voortaan zelf. Dat kan natuurlijk gewoon in de kamado 
maar ook in de oven of op het vuur. Jij bent de chef. Afmetingen:17cm (b) x 
35cm (l) x 9cm (h) inclusief deksel en handvatten.

The Bastard dutch oven

The Bastard Dutch Oven & Griddle, de ultieme aanvulling op de hele set. Van winterse 
stoofpotten tot eigen gebakken zuurdesem van The Bastard, het kan allemaal. De deksel 
kan gebuikt worden als griddle om de stukken vlees even op aan te tikken voor ze de pan 
in gaan. Deze gietijzeren pannen hoeven niet te worden geseasond, dat is al gedaan. Ga 
dus gelijk aan de slag met je nieuwe inspiratie.

|  sku BB656 |  ean 8720168015556

|  sku BB657 |  ean 8720168015402

|  sku BB658 |  ean 8720168015945

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

The Bastard Cast Iron Scrubber 

|  sku BB089  |  ean  8719322168719

Gebruik de Cast Iron Scrubber om gemakkelijk al je gietijzeren 
producten echt schoon te maken. Schrob aangekoekte resten in 1x 
schoon voor een duurzaam onderhoud van al het gietijzer.

The Bastard Cast Iron Care Spray 600 ml  

|  sku BB425  |  ean  8720168012357

The Bastard Cast Iron Care Spray is de natuurlijke olie spray voor de perfecte verzorging 
van al je gietijzer. Deze olie is speciaal ontwikkeld om de natuurlijke laag op je gietijzer te 
onderhouden en roest te voorkomen. Houd de spraybus rechtop en 35 cm afstand van 
het gietijzer af. Na gebruik en schoonmaak van je gietijzeren producten, kan je met een 
olielaagje de kwaliteit van het gietijzer beschermen. Ook zeer geschikt voor onderhoud 
van gietijzeren topschijven. De spray is geheel plantaardig en neutraal van smaak.
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upgrades &
Maintenance

The Bastard Plate Setter Square

Wil je indirect koken zoals een hele kip of zalm roken, langzaam grote stukken 
vlees garen of spare ribs en pulled pork roosteren? Dan heb je de plate setter (heat 
deflector) nodig. Met deze keramische warmteplaat zorg je ervoor dat The Bastard 
de werking van een oven krijgt. Je vlees, groenten of vis branden niet meer aan en 
garen gelijkmatig. Ook voor het maken van de lekkerste pizza’s is een plate setter 
onontbeerlijk. Wel in combinatie met een pizzasteen natuurlijk. De keramische plate 
setter square, beschikbaar voor de Bastard Medium en Large, bestaat uit drie delen: 
de RVS houder en twee losse halfronde stenen gemaakt van cordoriet keramiek.

|  sku B9007 |  ean 8719322164032

|  sku B9008 |  ean 8719322164049

The Bastard charcoal basket

De RVS houtskool mand is ideaal voor het aansteken van houtskool en 
zorgt voor een perfecte lucht circulatie in de Bastard. Nu inclusief verdeler. 
In combinatie met de ash lifter is de Bastard binnen no time schoon.

|  sku BB422 |  ean 8719322164711

|  sku BB424 |  ean 8719322163899

|  sku BB510 |  ean 8720168010209

The Bastard Ash Tray lifter 2018 & 2019 modelLen

Het reinigen van as uit je Bastard Large of Medium wordt super makkelijk met 
deze Ash Lifter van vuurvast rvs. Zeker in combinatie met Charcoal Basket een 
prima tool om houtskool en as simpel te scheiden. Diameter onderzijde 18 cm.

 |  sku BB423 |  ean 8719322164728

The Bastard Ash Tray Lifter  2020 & 2021 modelLen

Diameter onderzijde 20 cm.

 |  sku BB426 |  ean 8720168019196

The Bastard ash pan

Maak de Bastard snel schoon met de Ash Pan. Sluit naadloos aan op  The 
Bastard en maakt schoonmaken een eitje. Formaat: 35 x 21,5 x 4 cm.

|  sku BB420 |  ean 8719322164223
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The Bastard Ceramics Clean Set 2 x 500ml 

Handige care kit die zowel Cleaner 500 ml als Protector 500 ml
als doek en schuurspons bevat. 

Cleaner - Speciale cleaner om The Bastard keramische buitenschaal en metalen 
onderdelen perfect te reinigen. Aanbrengen met doek of spons, 30 seconden in laten 
trekken en het vuil verwijderen met een zachte spons. Spoel het oppervlak daarna 
af met water. Bescherm het oppervlak vervolgens met The Bastard Wax Polish. 
Geschikt voor keramiek en metaal 

Protector - De ideale wax polish voor The Bastard! Maak eerst de Bastard oppervlak 

goed schoon en zorg dat het oppervlak 100% droog en stofvrij is. The Bastard Was 
Polish goed schudden en vervolgens dun aanbrengen met een zachte doek. Goed 
uitwrijven en je Bastard is weer as nieuw met deze extra beschermende wax. 
Geschikt voor keramiek  

|  sku BB159 |  ean 8719322162649

The Bastard Infinity Gasket

Fiberglass vilt zorgt voor een nog betere afsluiting, is makkelijk schoon 
te maken en slijtvaster te opzichte van standaard kamado-vilt.

|  sku BBoo4-i |  ean 8720168014139

|  sku BBoo1-i |  ean 8720168010896

|  sku BBoo3-i |  ean 8720168010902

|  sku BBoo2-i |  ean 8720168016058

|  sku BBoo6-i |  ean 8720168016072

The Bastard Plate Setter Small

Wil je indirect koken zoals een hele kip of zalm roken, langzaam grote stukken vlees 
garen of spare ribs en pulled pork roosteren? Dan heb je de plate setter (heat deflector) 
nodig. Met deze keramische warmteplaat zorg je ervoor dat The Bastard de werking 
van een oven krijgt. Je vlees, groenten of vis brandt niet meer aan en gaart gelijkmatig. 
Ook voor het maken van de lekkerste pizza’s is een plate setter onontbeerlijk. Wel in 
combinatie met een pizzasteen natuurlijk. De keramische plate setter bestaat uit twee 
delen: de RVS houder en een losse ronde steen gemaakt van cordoriet keramiek.

|  sku BB009 |  ean 8718868885869

The Bastard Stainless Steel Grid

Het extra stevige rooster dat op een Bastard zit. Gemaakt van extra dik rvs. Soms is een 
tweede rooster wel zo praktisch.

|  sku BB414 |  ean 8719322164162

|  sku BB415 |  ean 8719322164179

|  sku Bb416 |  ean 8719322164186

|  sku BB417 |  ean 8719322164193

The Bastard multilevel cooking system

Het Multilevel Cooking System van The Bastard is veelzijdig. Naast een musthave 
door de hitteschilden voor Low & Slow waarmee de directe hitte van de kolen 
wordt tegengehouden kun je het Multilevel Cooking System op vele manieren met 
verschillende rooster-typen gebruiken zodat je gelijktijdig allerlei bereidingen kunt 
uitvoeren. Omgedraaid is het een houder voor je wokpan.

|  sku BB840xl |  ean 8720663980915

|  sku BB840L |  ean 8720663980939

|  sku Bb840M |  ean 8720663980953 

nieuw
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charcoal
& smoke

The Bastard smockey chips Hickory

Hickory Wood is een klassieke Amerikaanse barbecue houtsoort. Het geeft 
gerechten een sterke aromatische en pittige rookgeur en smaak.  Te gebruiken voor 
alle houtskool, gas, en elektrische grills. Ideaal om kip, rund, lam en varkensvlees 
een mooie rook smaak te geven. Bevat alleen  100% hickory wood zonder enige 
toevoegingen en prima te gebruiken met een The Bastard Smoker box.

|  sku BB301 |  ean 8719322168764

The Bastard smockey chips Cherry

Kersen is een veelzijdige rookhout smaak voor een zeer milde en fruitige rookgeur. Te 
gebruiken voor alle houtskool, gas, en elektrische grills.  Ideaal om vis, rund, lam, varken, 
kip maar ook groente een lichte rook smaak te geven. Bevat alleen 100% kersen hout 
zonder enige toevoegingen en prima te gebruiken met een The Bastard Smoker box.

|  sku BB302 |  ean 8719322168771

The Bastard smockey chips Oak

Eiken hout is een populaire en authentieke rooksmaak. Het geeft gerechten  een 
medium tot sterke maar niet overheersende smaak. Te gebruiken  voor alle 
houtskool, gas, en elektrische grills. Ideaal om lam, rund, borststuk en worstjes 
een mooie rook smaak te geven. Bevat alleen 100% eiken hout zonder enige 
toevoegingen en prima te gebruiken met een The Bastard Smoker box.

|  sku BB303 |  ean 8719322168788

The Bastard Smoke Planks - Red Cedar

Ceder is een hout soort met het meeste geur van alle bomen. Het geeft 
gerechten een unieke en speciale smaak. Ideaal voor vis, rund, lam, varken, kip 
en groente een bijzondere rook smaak te geven. Bevat 100% ceder hout zonder 
toevoegingen. Leg de planken ten minste 60 minuten voor gebruik in water.

Medium (3 planken) 30 x 14,5 x 1cm  //  Large (2 planken) 40 x 19,5 x 1cm.

|  sku BB628 |  ean 8720168016386

|  sku BB304 |  ean 8719322168795

The Bastard Wooden Fire Starters 24st

Met The Bastard Fire Starters is overal een vuurtje zo aangemaakt. 
Slechts één starter is genoeg voor een goed brandend vuurtje in 
20 minuten tijd. Inhoud verpakking 325 gram 24 pieces.

|  sku BB413 |  ean 8719322164155
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The Bastard Paraquay White Quebracho 10kg

The Bastard houtskool is de high quality houtskool speciaal voor de kamado. 
Het is een zorgvuldig samengestelde selectie van 100% houtskool van grote 
en middelgrote stukken. Het hout waarvan The Bastard Quebracho houtskool 
is gemaakt is van de (steeneik) boom uit Paraguay. Dit hout garandeert een 
mooie en lange brandduur en geeft een heerlijke houtsmaak. De vernieuwde 
verpakking zal in de loop van 2022 op de markt worden gebracht.

|  sku BB190 |  ean 8719322160867

The Bastard Charcoal Marabu 9kg

The Bastard Marabu houtskool is een bijzondere houtskool. Deze houtskool komt vanuit 
Cuba en wordt voor de beste selectie met de hand gesorteerd. De Marabu boom groeit 
zeer snel in het tropische klimaat en wordt op Cuba beschouwd als een vervelend 
onkruid. Gelukkig is Marabu zeer geschikt als houtskool. Met zijn fantastische en stabiele 
brandkwaliteit is het de favoriet van veel professionals. De brandduur is ongekend lang 
en de aangename smaak zorgt bij elk gerecht voor een heerlijke subtiele rooksmaak. 
De vernieuwde verpakking zal in de loop van 2022 op de markt worden gebracht.

|  sku BB197 |  ean 8719322163479

The Bastard Black Wattle 10kg FSC ® gecertificeerd

The Bastard Premium houtskool is een houtskool met hoge kwaliteit, speciaal 
voor de kamado, die gegarandeerd 50% langer brandt dan gewone houtskool. 
The Bastard Black Wattle houtskool is een zorgvuldig samengestelde selectie 
van 100% houtskool van grote en middelgrote stukken snelgroeiend acacia 
hout uit Zuid-Afrika. Dit hout garandeert een lange brandduur, met hoge 
temperaturen en geeft een delicaat aroma. De vernieuwde verpakking zal 
in de loop van 2022 op de markt worden gebracht. FSC ®: C156236

|  sku BB193 |  ean 8720168010353

The Bastard european oak

The Bastard premium houtskool is van de hoogste kwaliteit Europees eikenhout 
speciaal voor je kamado. Brandt 50% langer dan normale houtskool. Zorgvuldig 
samengesteld uit grote en middelgrote stukken Europees eikenhout dat zorgt 
voor een perfecte luchtstroom in je kamado. The Bastard premium houtskool 
garandeert een langere brandduur met hogere temperaturen en geeft een mooie 
zachte houtgeur en -smaak aan je gerechten. Ideaal voor low&slow cooking. De 
vernieuwde verpakking zal in de loop van 2022 op de markt worden gebracht.

5kg |  sku BB300 |  ean 8719322168757

10kg |  sku BB305 |  ean 8720168013682

The Bastard Hardwood Blend 10 KG FSC ® gecertificeerd

The Bastard’s Hardwood Blend is misschien wel het beste en meest duurzame 
houtskool die verkrijgbaar is. De van gesprokkeld hout gefabriceerde kolen 
branden het bijzonder lang en geven een subtiele rooksmaak af. Tevens is 
de rook, door een speciaal procedé, fijnstof arm.  De vernieuwde verpakking 
zal in de loop van 2022 op de markt worden gebracht. FSC ®: C156236

|  sku BB199 |  ean 8720365855764

The Bastard Cold Smoke Generator Kit

The Bastard Cold Smoke Generator maakt van elke barbecue een fantastische 
rookoven. Geeft je gerecht een heerlijke rooksmaak. De smoker werkt optimaal met 
smoke pellets, maar ook met hout chips genereert de smoker urenlang rook. 
Deze kit bevat The Bastard Smokey Chips Kersen. Een veelzijdige rookhout 
smaak voor een zeer milde en fruitige rookgeur. Ideaal om vis, rund, lam, 
varken, kip maar ook om groente een lichte rooksmaak te geven. 

|  sku BB620 |  ean 8720168016232

The Bastard Tube Smoker Kit

Deze tube smoker van The Bastard kan ideaal gebruikt worden om koud 
of warm mee te roken. De Tube Smoker kan gebruikt worden voor elke 
barbecue of roker. De Tube smoker Large is 30,5 cm en small is 15,5 cm.

|  sku BB093L |  ean 8719322169167

|  sku BB093S |  ean 8719322167361

the bastard butcher paper 30m 

Vergeet aluminiumfolie, door de ademende werking van het papier 
zullen je spareribs als nooit tevoren worden. Naast het garen, inpakken en 
serveren is deze rol ook prima te gebruiken als back-up cadeaupapier.

|  sku BB601 |  ean 8720168016591
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tables
& stands

1. module 1: Basic  

|  sku bsok-1  |  ean  8720168010377

Module 1 is de basis waar je The Bastard in kan plaatsen. 
Vanuit deze module zal jij je Bastard buitenkeuken verder 
uitbreiden. Deze is geschikt voor The Bastard Large.

__

2. module 2: Shelves  

|  sku bsok-2  |  ean  8720168010384

Module 2 is het deel waar je de ruimte 
hebt om al je kookgerei in op te bergen 
en waar je je eten op kan bereiden.

__

3. module 3: Sink 
Module 3 is het deel waar een wasbak in zit. Deze wordt 
inclusief kraan geleverd. De spoelbak bestaat uit twee 
delen. Gelieve ze allebei afzonderlijk te bestellen.

|  sku Bsok-3 |  ean 8720168010391

|  sku BSOK-3.1 |  ean 8720168013569

side 
front

serious 
outdoor 
kitchen

side 
front

front  
side

1

2

3

The Bastard Serious Outdoor 
Kitchen is een modulair systeem 
waarmee je eenvoudig jouw perfecte 
buitenkeuken realiseert. Combineer 
de verschillende modules en richt zo 
je buitenkeuken naar wens in.

   Eindeloze mogelijkheden
   77cm x 77cm x 91cm ( de Ideale werkhoogte )
   Hardhouten bamboe planken
   Module voor the bastard Large

43

2022 tables & stands



perfecte 
werkhoogte

The Bastard Compact High Level Stand  (zie afbeelding links)

Nu beschikbaar voor de nieuwe Bastard Compact – De ideale 
werkhoogte van 85cm gemaakt van 4mm poedercoated staal. 
Via clip systeem staat de compact muurvast in de stand.

|  sku BB508 |  ean 8720168010186

The Kamado Transporter

Als jij je Bastard Large eenvoudig wil verplaatsen is deze transporter de oplossing. 
Het robuuste ontwerp zorgt ervoor dat je kamado op een eenvoudige en veilige 
manier verplaatst kan worden  op elk terrein! Gemaakt van hittebestendige 
materialen en met  banden die niet lek kunnen.  De maten zijn lengte 160 
cm, breedte 70 cm en hoogte 80 cm. Kamado is niet inbegrepen.

|  sku TKT-001 |  ean 8720168019318

The Bastard Table Stand 

Handige zwart metalen standaard om onder je Bastard te 
plaatsen  als je deze inbouwt in een tafel of buitenkeuken.

|  sku BB667 |  ean 8720365853821

|  sku BB067 |  ean 8719322166616

The Bastard spare wheels

Wil jij je Compact op de High Level Stand gemakkelijk kunnen verplaatsen? 
Schroef dan eenvoudig The Bastard Wheels eraan vast en rol The Bastard 
naar de gewenste plek. Op deze manier kan al je energie naar het koken 
gaan. De wieltjes zijn hetzelfde als alle andere wieltjes die je bij The 
Bastard Complete krijgt. Past niet op Serious Outdoor Kitchen

|  sku BB630 |  ean 8720168014658
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gifts &
books

Let’s Make BBQ Great Again Book  

|  sku MBGA2018  |  ean  9789082882803

Het BBQ receptenboek dat met veel humor nieuwe momenten geeft om het 
BBQ vuur aan te steken. Van Learning by Burning tot Below Zero en van Lunch 
break tot Meatless Monday, om maar eens een paar momenten te noemen.

We Can BBQ Book  

|  sku WCB-NL  |  ean  9789082882827

52 Inspirerende BBQ recepten op The Bastard. Het kookboek om elk weekend 
van het jaar te genieten van gerechten gemaakt op jouw Bastard.

We Can BBQ Too Book  

|  sku WCBT  |  ean  9789082882865

We Can BBQ Too, is het nieuwe BBQ boek van The Bastard, waarbij de 
recepten dit keer afkomstig zijn van 54 bekende, beruchte en andere Bastards. 
Deze diepe inkijk in de culinaire ziel van deze Bastards geeft weer wat ons 
verbindt: Passie voor lekker eten. De gloed van de smeulende houtskool. 
En de overtuiging dat alles beter smaakt boven een mooi vuurtje.

The Bastard Leather Apron Black (Kansas)

|  sku BB400  |  ean  8719322163646

The Bastard lederen schort heeft een extra waxlaag voor een betere bescherming 
van het schort. Het leer is een heel soepel vallend leder en daardoor zeer 
comfortabel in het dragen. Dit stoere schort is afgewerkt met stevige natuurlijk 
gelooide banden. Uitvoering: het lederen schort heeft een licht opgeschuurd 
uiterlijk en is verkrijgbaar in de kleur zwart met lengtemaat: 82 cm (60 cm breed).
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The Bastard Mule Set 

|  sku BB659  |  ean  8720168014832

Hey Pitmaster, aan je bbq skills twijfelen wij niet, maar maak je er ook wel een lekker 
drankje bij? Die serveer je natuurlijk in The Bastard Mule Set. Laat je cocktail er extra 
aantrekkelijk uitzien door deze set aan te schaffen. Met de maatbeker van 50 ml die je 
erbij ontvangt kun je perfecte cocktails maken.  De set bevat: 2 RVS bekers in het zwart 
en met een inhoud van 550 ml en 2 RVS-rietjes met koperen coating.

The Bastard Insulated travel mug 

|  sku BB660  |  ean  8720168016546

Deze robuuste en duurzame reisbeker is er één om al je koude en warme dranken 
in mee te nemen. De dubbelwandige rvs geïsoleerde beker heeft ook een sterke 
magnetisch deksel die er voor zorgt dat de beker goed wordt afgesloten. Neem deze 
Bastard Travel Mug mee onderweg en geniet overal van jouw favoriete drankje.

Proud to be a Bastard cup

|  sku BB201  |  ean  8720168014177

Een echte Bastard drinkt uit, een vaatwasser bestendige, de Proud To Be a Bastard cup.

Lucky Bastard cup 

|  sku BB202  |  ean  8720168014184

Feeling like a lucky Bastard? Dan is deze is voor jou. Een vaatwasser bestendige koffie kop.

The Bastard Ice Cubes 

|  sku BB606  |  ean  8720168016867

Maak je signature Bastard cocktail compleet met deze Bastard ijsklonten.
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2022 gifts

The Bastard Man Cave Plate

|  sku BB605  |  ean  8720168016850

Nog steeds ruzie met je vrouw omdat je het The Bastard logo niet op je 
borst mag laten tatoeëren? Spijker dan deze tin-plate aan de muur.

BASTARDON FIRE

The Bastard Light Sign  

|  sku bb640 |  ean  8720365853494

Wegens groot succes weer verkrijgbaar The Bastard Light Sign. Deze lichtbak de ultieme 
aanwinst voor elke man cave of buitenkeuken. De Light Sign heeft een doorsnede van 40 
cm en wordt uiteraard inclusief verlichting geleverd.

The Bastard trucker cap 

|  sku BB053  |  ean  8720168010049

Maak je outfit compleet met deze Bastard Trucker Cap, onmisbaar voor de echte Bastard.

The Bastard Black Beanie 

|  sku Bg003  |  ean  8719322164841

Hou je hoofd cool door deze warme Bastard Beanie. Uitgevoerd 
in zwart met Bastard signing. One size fits all.

The Bastard Umbrella  

|  sku BB502  |  ean  8720168010414

Zorgt ervoor dat je droog blijft en ook nog in stijl. The Bastard original Paraplu.
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Ir. Lelyweg 8, 2031CD Haarlem - The Netherlands
contact-nl@thebastard.com   |  www.thebastard.com 


