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Vraag je Big Green Egg dealer om advies!
Heb je vragen of wil je meer weten over onze Big Green Egg’s of de 

indrukwekkende collectie met accessoires? Erkende Big Green Egg 

dealers hebben alle expertise in huis om je goed te adviseren. Je 

vindt de dichtstbijzijnde dealer via de website biggreenegg.be

WE HAVE BEEN 
HERE SINCE 

1974
---

The Evergreen
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ZO ZIT DE BIG GREEN EGG IN ELKAAR
---

Hoogwaardig keramiek en betrouwbare kwaliteit

DEKSEL MET SCHOORSTEEN
Keramische koepel met schoorsteen welke  

door het veersysteem eenvoudig kan worden  

geopend en gesloten. Het keramiek is voorzien 

van een beschermende dubbele glazuurlaag. 

Door de isolerende en weerkaatsende werking  

van het keramiek vindt binnen de EGG een  

air flow plaats die voor een gelijkmatige en  

smaakvolle garing zorgt.

KERAMISCHE BINNENRING
De keramische binnenring staat op de vuur-

 korf en zorgt voor de juiste afstand tussen de  

gloeiende houtskool en het rooster.

KERAMISCHE VUURKORF
De vuurkorf staat in de keramische basis en  

dient met houtskool te worden gevuld. Doordat  

deze is voorzien van uitgekiende openingen en 

uitsparingen aan de onderzijde is er, wanneer  

de luchtregelaar en de rEGGulator zijn  

geopend, een constante en optimale air flow.

KERAMISCHE BASIS
Keramieken, warmte-isolerende basis  

welke aan de buitenzijde is voorzien van een  

beschermende dubbele glazuurlaag.

REGGULATOR
Het reguleren van de luchtstroom en een  

nauwkeurige temperatuurbeheersing.

THERMOMETER
Geeft nauwkeurig de temperatuur binnen  

de EGG weer zonder dat de deksel hoeft te  

worden geopend.

ROESTVRIJSTALEN ROOSTER
Op het roestvrijstalen rooster  

(Stainless Steel Grid) leg je de te  

bereiden ingrediënten.

ROOSTER
Dit rooster ligt in de vuurkorf. Door de openingen 

in het rooster vindt er binnen de EGG een  

opwaartse luchtstroom plaats en valt het as in  

de basis waardoor het via de luchtregelaar  

eenvoudig kan worden verwijderd.

LUCHTREGELAAR
In combinatie met de rEGGulator zorgt de 

luchtregelaar voor zuurstoftoevoer. Hiermee  

kun je de temperatuur beheersen. Daarnaast  

kan je via de luchtregelaar het as eenvoudig  

uit de EGG verwijderen.

OUDE WIJSHEID & 
INNOVATIEVE TECHNOLOGIE
Voor het idee achter de kamado en de Big Green Egg moeten we 

eeuwen terug in de tijd. Ruim 3.000 jaar geleden werd de kamado al 

gebruikt in Oost-Azië als traditionele, houtgestookte klei-oven. Daar 

werd hij ontdekt, omarmd en meegenomen door Japanners die hem 

liefkozend ‘kamado’ noemden, oftewel oven of haard. Eenmaal in  

Japan ontdekten Amerikaanse soldaten de kamado aan het begin 

van de vorige eeuw en namen hem als souvenir mee naar huis. In  

de loop der tijd werd het eeuwenoude model volgens hedendaagse 

kennis, productietechnieken en innovatieve materialen verder  

geperfectioneerd. Ook de vooruitstrevende ontwikkelingen in de  

keramische technologie van de NASA heeft bijgedragen tot de tot-

standkoming van het bijzondere buitenkooktoestel: de Big Green Egg. 

HET GEHEIM ACHTER DE BIG GREEN EGG
Amerikanen, Belgen: iedereen die de gerechten proeft die  

op een Big Green Egg gemaakt zijn, valt als een baksteen voor de 

ongeëvenaard lekkere smaak. Wat is het geheim achter de EGG? 

Eigenlijk is het de combinatie van een aantal dingen. Het is het  

keramiek dat de warmte weerkaatst, waardoor een luchtstroom 

ontstaat die ingrediënten en gerechten extra mals maakt. Het is de 

perfecte luchtcirculatie, waardoor voedsel op de gewenste tempe-

ratuur gelijkmatig gaart. En het is het feit dat de temperatuur tot 

op de graad nauwkeurig te reguleren en behouden is. Zelfs externe 

temperaturen hebben door het hoogwaardige, warmte-isolerende 

keramiek geen invloed op de temperatuur binnen de EGG. En – last 

but not least - zijn looks mogen er natuurlijk ook zijn.  

SAMEN GENIETEN VAN DE 
ULTIEME SMAAKBELEVING
Met elkaar genieten van het goede leven, dat is waar Big Green Egg 

voor staat. Familie, vrienden, dierbaren om je heen en de lekkerste  

gerechten die je ooit geproefd hebt. Omdat de Big Green Egg een 

temperatuurbereik heeft van 70°C - 350°C kun je er allerlei kook-

technieken op loslaten: grillen, bakken, koken, stoven, roken en slow 

cooking. Wil je hem nog veelzijdiger maken? Voor elk model Big 

Green Egg zijn er handige accessoires waarmee het EGG’en nog 

makkelijker en leuker wordt én je kookkunsten nog meer flavour 

krijgen. Het samenspel van de multifunctionele EGG en goed  

gezelschap zorgt voor onvergetelijke momenten. 

INDIRECT GAREN MET DE CONVEGGTOR
Naast grillen, bakken, stomen, wokken en roken is de Big Green Egg ook 

gemaakt voor slow cooking van grotere stukken vlees of het langzaam laten 

garen van delicate ingrediënten zoals schaal- en schelpdieren en visfilets. Met 

de keramische convEGGtor bouw je de Big Green Egg heel eenvoudig om tot 

een oven. De convEGGtor opereert als een warmteschild dat ervoor zorgt dat 

de houtskool geen directe warmte uitstraalt naar het voedsel. En dat zorgt weer 

voor een langzaam garingsproces. Gebruik je daarbij ook een Baking Stone (ook 

wel pizzasteen genoemd), dan maak je heel eenvoudig het lekkerste brood en 

pizza’s met een authentieke, krokante bodem. De mogelijkheden van de EGG 

zijn eindeloos. Probeer ze allemaal en laat je creativiteit de vrije loop. 

LEVENSLANGE KWALITEIT 

Bij Big Green Egg staan we 100% achter ons product. Daarom krijg je 

ook beperkte levenslange garantie op het materiaal en de constructie 

van alle keramische onderdelen van de EGG. Hij is gemaakt van 

buitengewoon hoogwaardige keramiek. Dit materiaal heeft extreem 

isolerende eigenschappen en maakt de EGG, in combinatie met diverse 

andere gepatenteerde onderdelen, uniek. Het keramiek weerstaat extreme 

temperaturen en temperatuurschommelingen. Je kunt je EGG keer op 

keer gebruiken zonder dat de kwaliteit afneemt. Het is dus niet zo gek 

dat we met het hele bedrijf achter onze EGG’s staan. 
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Big Green Egg is vernieuwd. 
De innovatie van een klassieker.

Op het eerste gezicht lijkt er weinig verschil tussen deze Big Green Egg en het model dat we in 1974 introduceerden. 

Schijn bedriegt. Want sindsdien hebben we een flink aantal technologische innovaties doorgevoerd. En dat blijven 

we doen. Omdat we niet alleen de beste kamado van vandaag willen zijn, maar ook die van de toekomst. 

Het beste keramiek          Innovatieve details 

6

2=1

Gepatenteerde rEGGulator is 
extreem accuraat in te stellen en 
comfortabel in gebruik door de 
warmte-geïsoleerde handgreep. 

Met optionele Rain Cap. 

Twee in één! Het nieuwe Nest met 
geïntegreerd handvat - een stevige 
basis voor de Big Green Egg - voor 
het veilig verplaatsen van de EGG 

zonder risico.

Dome thermometer in  
XL-formaat, voor een beter 
temperatuur overzicht, met 

schokbestendig glas. 

Nieuw hightech-vilt, 
bestand tegen de hoogste 

temperaturen.

Verbeterde wielen  
met lage rolweerstand, 

geschikt voor elk 
terrein.

Gepatenteerd "easy to lift" 
systeem. De ingenieuze 

bediening maakt het 
openen en sluiten van het 

keramische deksel met 
minimale kracht mogelijk.
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JIJ EN BIG GREEN EGG: 
IT’S A MATCH!  

Als levensgenieter weet je één ding zeker: met een Big Green Egg haal je de premium 
kamado in huis (nou ja, in je tuin, op je terras of op je balkon). Naast grillen kun je 
op een Big Green Egg bakken, roken, stomen en (slow) koken. Want een EGG is niet 
gewoon een barbecue maar een complete buitenkeuken, waar je ook pizza’s in kunt 
bakken, vis in kunt roken, vlees langzaam in kunt garen en alle dingen kunt doen 

die je ook in een gewone oven kan doen. De culinaire mogelijkheden met een  
Big Green Egg zijn eindeloos. De vraag is dus niet waarom je een EGG wilt, maar 

welke van de 7 modellen het beste bij je past. Daarom hebben we de modellen  
kort omschreven. Ontdek zelf dat hoe klein of groot je gezin, vriendenkring en  

je tuin (of terras) ook is, er altijd een matching EGG is! 

The essential Big Green Egg collection: 
---

EEN EASY START
Speciaal voor de beginnende EGG’er hebben we een starterspakket samengesteld met 

hierin de belangrijkste basics. Is je wensenlijst voor je verjaardag ook meteen klaar.  

IntEGGrated Nest+Handler

Charcoal 4,5 kg

Charcoal Starters

Ash Tool

convEGGtor + 

convEGGtor basket
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Groot, groter, grootst. De Big Green Egg 2XL 

is het grootste lid van de Big Green Egg- 

familie en de grootste kamado die op de 

markt verkrijgbaar is. Alles aan dit model is 

indrukwekkend: het gewicht, de omvang,  

de hoogte en het kookoppervlak. De 2XL is  

in alles een echte eyecatcher. Met behulp  

van een EGG Nest en Nest Handler is de  

2XL nog steeds makkelijk te verplaatsen.  

En dankzij een slim scharnier-mechanisme 

gaat ook het openen van de EGG heel 

eenvoudig. Een grootheid qua formaat en 

culinaire mogelijkheden, maar zonder de 

sterallures.

Specificaties
Grillrooster: Ø 73 cm 

Kookoppervlak: 4.185 cm²

Gewicht: 170 kg

Hoogte: 90 cm

Code 120939

Prijs 3.450,-

2XL

• EGG

• IntEGGrated Nest+Handler

• 2x Half convEGGtor Stone

• convEGGtor Basket

• Charcoal 9 kg

• Charcoal Starters

• Ash Tool

2XL DE BELANGRIJKSTE BASICS

Heb je een grote familie en/of vriendengroep? 

Of kook je professioneel, bijvoorbeeld als 

cateraar voor grote groepen? Dan is de Big 

Green Egg XLarge jouw partner in crime. Je 

kunt grote gezelschappen tegelijk laten genie-

ten van smaakvol gegaarde ingrediënten en 

gerechten. Met een kookoppervlak van 61 

centimeter zijn grote stukken vlees, vis of 

meerdere pizza’s geen fantasie meer maar 

realiteit. En is 61 centimeter nog net niet 

genoeg? Breid het kookoppervlak dan uit met 

de speciale 2 en 3 Level Cooking Grids die 

beschikbaar zijn voor de XLarge en kook op 

hoog niveau. 

Specificaties
Grillrooster: Ø 61 cm 

Kookoppervlak: 2.919 cm²

Gewicht: 99 kg

Hoogte: 78 cm

Code 117649

Prijs 2.200,-

• EGG

• IntEGGrated Nest+Handler

• convEGGtor 

• convEGGtor Basket

• Charcoal 9 kg

• Charcoal Starters

• Ash Tool

XLarge DE BELANGRIJKSTE BASICS

XLarge
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•  EGG (incl. EGG Carrier)

• convEGGtor

• Charcoal 4,5 kg

• Charcoal Starters

• Ash Tool

MiniMax DE BELANGRIJKSTE BASICS

De Big Green Egg Large is het meest populaire 

model in de Big Green Egg-familie. Op het 

kookoppervlak van de Large maak je met gemak 

al jouw favoriete gerechten én die van familie en 

vrienden. Tegelijk als dat moet, want op de Large 

heb je genoeg ruimte om voor 8 personen te 

koken. Met al die ruimte bereid je op de Large 

ook heel makkelijk complete driegangenmenu’s. 

Wil je het maximale uit je EGG halen? Dan is de 

Large ook jouw perfecte match, want het is het 

model waarvoor de meeste accessoires 

beschikbaar zijn. En daarmee zijn de mogelijk- 

heden van deze alleskunner eigenlijk, de naam 

zegt het al, Large. 

Specificaties
Grillrooster: Ø 46 cm 

Kookoppervlak: 1.688 cm²

Gewicht: 73 kg

Hoogte: 84 cm

Code 117632

Prijs 1.450-

Large

Large DE BELANGRIJKSTE BASICS

• EGG

• IntEGGrated Nest+Handler

• convEGGtor

• convEGGtor Basket

• Charcoal 9 kg

• Charcoal Starters

• Ash Tool

De Big Green Egg Medium is compact genoeg om te passen in een  

kleine stadstuin, patio of op een balkon, maar groot genoeg om voor 

6 tot 8 personen op te grillen, roken, stoven of bakken. Met de Medium in 

je tuin nodig je dus heel makkelijk wat familie of vrienden uit om samen 

te genieten. Mede daarom is deze EGG een van onze populairste 

modellen. Met de bijpassende convEGGtor en de Baking Stone 

verander je de Big Green Egg Medium in een handomdraai in een 

pizza-oven waarin je zelf de lekkerste pizza’s maakt. Want ook  

al is het de Medium, hij is allesbehalve gemiddeld!  

Specificaties
Grillrooster: Ø 40 cm 

Kookoppervlak: 1.140 cm²

Gewicht: 51 kg

Hoogte: 72 cm

Code 117625

Prijs 1.150,-

Medium

• EGG

• EGG Nest

• convEGGtor

• Charcoal 4,5 kg

• Charcoal Starters

• Ash Tool

Medium DE BELANGRIJKSTE BASICS

MiniMax
Zijn formaat is misschien niet indrukwekkend, maar dat maakt de 

Big Green Egg MiniMax ruimschoots goed met zijn prestaties. Hij is 

maar 7 centimeter hoger dan de Big Green Egg Mini maar heeft een 

veel groter kookoppervlak, vergelijkbaar met dat van de Big Green 

Egg Small. En dat geeft je genoeg ruimte om voor 4 tot 6 personen 

te koken. En ga je erop uit? Met een gewicht van 35 kilo hoef je geen 

professioneel gewichtheffer te zijn om de MiniMax mee te nemen. 

In de standaard meegeleverde EGG Carrier is dat geen probleem! 

Specificaties MiniMax
Grillrooster: Ø 33 cm 

Kookoppervlak: 855 cm²

Gewicht: 35 kg

Hoogte: 50 cm

Inclusief EGG Carrier

Code 119650

Prijs 950,-
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De Big Green Egg Mini is het kleinste en lichtste lid van de Big Green 

Egg-familie. Hij is ideaal om mee te nemen naar de camping, boot of 

picknick. Of om thuis gewoon direct op tafel te zetten. Maar om heel 

eerlijk te zijn: als je dit model EGG hebt, ga je waarschijnlijk nooit meer 

ergens heen zonder hem mee te nemen. Dankzij zijn gewicht gaat 

het verplaatsen van de Mini heel eenvoudig. Je kunt het jezelf nog 

makkelijker maken door ook een EGG Carrier voor de Mini aan te 

schaffen. Kook je meestal voor 2 tot 4 personen? Dan is dit reislustige 

lichtgewicht jouw ideale Big Green Egg-model. 

Specificaties Mini
Grillrooster: Ø 25 cm 

Kookoppervlak: 507 cm²

Gewicht: 17 kg

Hoogte: 43 cm

Code 117618

Prijs 590,-

EGG Carrier Mini      

Code 116451        

Prijs 95,-

Mini

•  EGG (incl. EGG Carrier)

• convEGGtor

• Charcoal 4,5 kg

• Charcoal Starters

• Ash Tool

Mini DE BELANGRIJKSTE BASICS

Nest®

Elke Big Green Egg voelt zich 

thuis in een EGG Nest. Als je je 

EGG in het onderstel plaatst, zie 

je hem groeien. Doordat hij wat 

hoger staat, heeft hij meteen 

jouw ideale werkhoogte. Wel 

zo prettig voor je rug. Het EGG 

Nest is van gepoedercoat staal 

gemaakt en met de 4 stevige 

zwenkwielen kun je je EGG 

makkelijk verplaatsen.

2XL 114723  350,-

XLarge  301079  290,-

Large  301000  240,-

Medium  302007  225,-

Small  301062  195,-

Nest Handler
Met de Nest Handler is het 

supermakkelijk om je Big Green 

Egg te verplaatsen. Wel zo 

handig als de wind opeens van 

richting verandert en je gasten 

in de rook zitten. Met dit handvat 

van gepoedercoat staal rol je 

je EGG overal naartoe terwijl 

hij stevig in zijn EGG Nest blijft 

zitten. 

2XL 114730   279,-

XLarge  302083  183,-

Large  301086  163,-

Medium  302076   163,-

IntEGGrated Nest+Handler
Ja hoor, bij Big Green Egg 

doen we aan twee in één! De 

intEGGrated Nest+Handler smelt 

twee geweldige producten om 

tot één fantastische creatie. 

Een sterk, stabiel nest én een 

handig hulpmiddel om je EGG 

veilig te verplaatsen dankzij 

de grote, stevige zwenkwielen. 

Verblijfplaats + vervoer; en dat 

alles in een strak design.  

2XL  121011  450,-

XLarge  121158  350,-

Large  120175  300,-

Portable Nest
Ga je kamperen, naar een park- of 

strandparty? Er is geen enkele 

reden om dat niet in stijl te doen. 

Je neemt gewoon je MiniMax 

mee in zijn draagbare nest. Even 

uitklappen en je multifunctionele 

buitenkooktoestel staat direct op 

comfortabele kookhoogte (het 

onderstel is 60 cm!). UitgeEGG’d? 

Opvouwen, wegwezen. 

MiniMax 120649 195,- 

• EGG

• EGG Nest

• convEGGtor

• Charcoal 4,5 kg

• Charcoal Starters

• Ash Tool

Small DE BELANGRIJKSTE BASICS

Is outdoor cooking het voorrecht van mensen met een tuin? Nee hoor! 

De Big Green Egg Small is de favoriete huisgenoot van stadsmensen 

met een balkon of kleine patio. De Small is compact en toch kook je er 

met gemak de sterren van de hemel op voor 4 tot 6 personen. Omdat 

het rooster van de Small lager ligt dan dat van de MiniMax is de Small 

geschikter voor grotere bereidingen, ook al hebben ze allebei een even 

groot kookoppervlak. De Big Green Egg Small is misschien klein, hij 

levert wel grote prestaties!

Specificaties
Grillrooster: Ø 33 cm 

Kookoppervlak: 855 cm²

Gewicht: 36 kg

Hoogte: 61 cm

Code 117601

Prijs 850,-

Small

ACCESSOIRES
De Big Green Egg is de heilige graal voor elke food lover. En hoe vaker je hem gebruikt, 
hoe blijer je wordt van alle mogelijkheden, de resultaten en de reacties. Wil je de lat nog 

hoger leggen, nog meer kookoppervlak creëren of het jezelf makkelijker maken? 
Haal dan je hart op aan onze enorme collectie met accessoires. 
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2XL

MODULAR EGG 
WORKSPACE

Omdat Rome ook niet in één dag is gebouwd, neem jij 

ook de tijd om je outdoor keuken 100% te customizen. 

Een Big Green Egg Large of XLarge met een MiniMax 

ernaast? Begin met het framewerk en bouw dat  

langzaam uit met Expansion Frames, Nest Inserts  

en andere Add-ons. Schat, we gaan voor een uitbouw!  

Het nieuwe Big Green Egg Modular EGG Workspace is een soort 
Lego voor volwassenen. Het is zo ontworpen dat alle onderdelen 
gecombineerd kunnen worden en je kunt blijven uitbouwen. 

Wil je een groot werkblad? Dit modulaire systeem is net zo  
veelzijdig als de EGG himself. Ook de vorm of stijl van je  
werkruimte buitenshuis is aan jouw wensen en smaak aan  
te passen.

EXCLUSIEF
BIG GREEN EGG 
DESIGN

EGG Frame

Je begint bij de basis: het EGG Frame.  

Die komt inclusief rvs rooster level, haakjes 

voor je gereedschap en 4 stelpoten. De  

tafelpoten en het frame zijn van gepoeder-

coat aluminium en staal. Onder de poten  

kun je ook nog zwenkwielen aanbrengen  

van 10 cm. Verbouwen geeft stress maar  

uitbouwen geeft fun. 

76x76x77 cm

2XL 121837  725,-

XLarge  120229  519,-

Large  120212  519,-

Expansion Frame

EGG je regelmatig en kom je werkruimte 

tekort? Bouw je kook- en werkgebied  

dan uit met Expansion Frames. Die kun  

je natuurlijk ook weer aankleden met  

allerlei mooie en functionele tussenlagen.  

De Expansion Frame bevat behalve  

het frame ook een Connector Pack en  

4 levellers. Bepaal zelf welke schitterende  

en functionele tussenlagen je wilt  

toevoegen. Onder de poten kun je ook 

nog zwenkwielen aanbrengen van 10 cm.   

76x76x77 cm

120236 300,- 

Expension Frame Inserts
Alle tussenlagen hebben dezelfde maat in 

dit systeem waardoor je je werkplek volledig 

naar eigen wens en stijl kunt indelen. Een rvs 

rooster onderin en een Acacia level bovenin? 

It’s up to you. Je kunt kiezen uit een rvs  

rooster level, rvs level of acacia level.  

Keuzestress? Je kunt altijd switchen na 

verloop van tijd. 

XLL

Stainless Steel Grid Insert
120243 144,-

Stainless Steel Insert
120274 360,-

Acacia Wood Insert
120250 114,-

Nieuw

Add-Ons: 

Connector Pack, Caster Kit  

and Tool Hooks

Zoals een vogel zijn nest bouwt met de 

materialen die hij vindt, zo kun jij ook je 

Modulaire EGG Workspace uitbreiden. Zoals 

met de Connector Pack waarmee je je EGG 

Frame aan je Expansion Frames koppelt. 

In de Caster Kit zitten twee zwenkwielen 

(waarvan 1 met rem) waarmee je je EGG  

10 cm hoger zet en daarnaast mobieler 

maakt. De Tool Hooks is een roestvrijstalen 

rekje met drie haken die je aan je EGG Frame 

bevestigt. Zo heb je al je gereedschap bij  

de hand. Speciaal voor de Acacia tafels  

zijn er matching houtschroeven. Een ding  

is duidelijk: moduleren valt te leren.

Tool Hooks 120281  30,-

Caster Kit 120410  44,-

Connector Pack 120298  17,-
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Acacia Wood EGG Mates®

De nieuwe Acacia Wood EGG Mates van Big Green Egg zijn een 

prachtig zijspan bij je Big Green Egg. De handige zijtafels voor je 

ingrediënten en tools zijn van duurzaam geoogst acacia. Deze harde 

houtsoort met opvallende tekening wordt vooral voor chic meubilair 

gebruikt. Makkelijk monteerbaar, inklapbaar en hittebestendig:  

in één woord ‘wow’. 

XLarge  121134 166,-

Large  121127  166,-

Medium  120670  166,-

MiniMax  121844 120,-

Small  120663  166,-

Acacia Table
De natuur gaat haar eigen gang. Kijk maar naar de Acacia Table. Deze 

handgemaakte tafel bestaat uit massieve planken van acacia en heeft 

natuurlijk gevormde nerven en unieke kleurschakeringen. Daarom is 

elke tafel weer anders. De Acacia Table transformeert je Big Green 

Egg tot een complete buitenkeuken met voldoende ruimte voor je 

tools en je gerechten. Plaats de EGG in de tafel op een Table Nest  

voor de noodzakelijke luchtcirculatie. De prijs van de tafel is exclusief 

EGG en EGG Nest.

160x80x80 cm

XLarge  118264  769,-

2x Caster Kit 120410   88,-

150x60x80 cm

Large  118257  710,-

Table Nest
Met het Table Nest zet je je Big Green Egg letterlijk op een voetstuk. 

Het is speciaal ontworpen om je EGG te ondersteunen en je tafel, 

kookeiland of zelfgebouwde buitenkeuken tegen de vrijkomende hitte 

te beschermen. Bijkomend voordeel: met het Table Nest krijg je ook 

geen schroeiplekken op je tafel.

2XL  115638 60,-

XLarge  113238 49,-

Large  113214 45,-

Medium  113221 40,-

Voor de EGG i.c.m. tafel

XLarge  117182  189,-

Large  117175  159,-

Voor de EGG i.c.m. EGG Nest

2XL  117007  207,-

XLarge * 116994  168,-

Large  116987 128,-

Medium  116970  119,-

Small  116963 109,-

EGG Cover
Zon, wind, regen of hagel: je Big Green Egg doorstaat alle  

weers-omstandigheden, en dus kun je hem het hele jaar door  

buiten laten staan. Toch raden we je aan om je EGG af te dekken  

met de EGG Cover als je hem niet gebruikt. Deze hoes zorgt  

ervoor dat alle onderdelen goed beschermd blijven.   

Voor deksel van de EGG i.c.m. tafel

XLarge  116932 68,-

Large  116925 63,-

Voor de EGG i.c.m. EGG Carrier

MiniMax 116956  63,-

Mini 116949 60,-

EGGmat
Heb je je EGG niet in een werktafel of buitenkeuken ingebouwd, 

maar staat hij in je tuin of op het balkon? Dan beschermt de 

EGGmat het gebied eromheen tegen hitte, vlekken. Leuk feitje:  

de EGGmat bestaat uit volledig gerecyclede materialen en is  

dus zeer eco-vriendelijk.  

76x107 cm

117502 60,-

BIG GREEN EGG COVERS

*  De XLarge Cover voor een EGG met Nest is ook geschikt voor het EGG 

frame van de Modular EGG Workspace.

EGG Mates®

Waar zou je zijn zonder je wingmen? De EGG Mates zijn de beste 

maatjes van je Big Green Egg. De inklapbare zijtafels van hoog- 

waardig, hittebestendig hout met metalen steunen geven alle  

ruimte aan je tools, ingrediënten en je drankje. Van je maatjes  

moet je het hebben. 

XLarge  301048  166,-

Large  301031  166,- 

Medium  301055   166,-

Verwacht

Nieuw
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MAGAZINE

Is de nieuwe Enjoy! er al? Big Green Egg-

fans kijken er elk half jaar reikhalzend naar 

uit. Ons Enjoy! Magazine is simpelweg 

het lekkerste leesvoer dat er is. De edities 

mogen inmiddels op een flinke fanclub 

rekenen en we hopen dat jij daar ook bij 

gaat horen. In het magazine ontmoet je 

(inter)nationale chefs en proef je de smaken 

uit hun regio, verslind je thematische 

reportages en maak je kennis met 

vernieuwende kooktechnieken waar je 

zelf meteen mee aan de slag kunt. Laat 

je verrassen door de lekkerste recepten 

waarbij seizoensingrediënten van de beste 

kwaliteit de hoofdrol spelen. En hebben we 

al de adembenemende fotografie genoemd? 
Je haalt het Enjoy! Magazine bij de Big 

Green Egg-verkooppunten, maar je kunt 

het magazine ook lekker digitaal op je iPad 

lezen via biggreenegg.be. Even inspiratie 

opdoen….

Smullen 
van Enjoy! 
Magazine

ALLEEN DE 
ALLERBESTE 
BRANDSTOF 
VOOR JE EGG

Premium Lump Charcoal
Mission accomplished: onze zoektocht naar 

de perfecte houtskool voor de Big Green Egg. 

De Premium Lump Charcoal bestaat uit een 

mix van eikenhout en hickory en dat proef je 

terug in je gerechten. De kolen bereiken snel 

een hoge temperatuur en houden die ook 

lang vast. 

 9 kg  390011 32,50 

 4,5 kg  110503 17,50

Charcoal Starters
Met de Charcoal Starters heb je een vlam-

mende start bij het EGG’en. Je steekt de 

houtskool in je Big Green Egg er veilig mee 

aan, zonder aanmaakvloeistoffen of che-

mische toevoegingen. Deze aanmaakblokjes 

bestaan uit geperste houtvezels waardoor je 

geen (zwarte) walm of penetrante geur van 

petroleum krijgt. 

24 stuks  120922 9,90

De keuze voor de houtskool die je in je Big Green Egg gebruikt is mede bepalend voor de smaak van je  

gerechten. Voor veel topchefs is houtskool één van de geheime ingrediënten die bijdragen aan de onovertroffen 

en karakteristieke Big Green Egg-smaak. Daarom hebben we onze eigen Big Green Egg-mix laten ontwikkelen. 

De Premium Lump Charcoal is samengesteld uit eikenhout en hickory en dat proef je. De 100% eco-vriendelijke 

kolen (zonder chemische ingrediënten, geur- en smaakstoffen) bereiken snel een hoge verbrandings- 

temperatuur en houden die ook goed vast. De grote stukken branden lang, genereren in tegenstelling tot  

veel andere soorten houtskool uitzonderlijk weinig as en zorgen voor een subtiele rooksmaak. Met één lading 

houtskool kun je gemiddeld 8-10 uur EGG’en bij een constante temperatuur. Wil je snel van start? Gebruik  

dan de Charcoal Starters. Deze aanmaakblokjes bestaan uit geperste houtvezels en zijn dus schoon, veilig, 

geurloos en makkelijk in het gebruik. 

Charcoal EGGniter®

Brandnieuw en al meteen onmisbaar voor 

elke EGG’er. De Big Green Egg Refillable 
Butane Charcoal EGGniter is een krachtige 

mix van een instelbare brander en een blower. 

Binnen een paar minuten ontsteek en boost 

je het vuur in de kooltjes. Deze BBQ starter is 

snel, makkelijk en veilig. Baby, you can light 

my fire! 

  120915 85,-

Nieuw
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Wood Chips 
Elke Big Green Egg-chef heeft zijn eigen stijl. Met de originele Wood 

Chips geef je al je gerechten een karakteristiek rokerige smaak. Meng 

de (geweekte) houtsnippers door je houtskool of strooi een hand 

Wood Chips over de houtskool heen. Of doe het allebei: dat is een 

kwestie van smaak. Net als welke soort Wood Chips je kiest: 

Hickory, Pecan, Apple of Cherry.

Inhoud - 2,9 L

Hickory 113986 10,-

Pecan 113993 10,-

Apple 113962 10,-

Cherry 113979 10,-

Wooden Grilling Planks 
Met onze Wooden Grilling Planks til je jezelf als chef naar het 

volgende level. Leg je ingrediënten op de (in water geweekte) plank 

op het rooster van je Big Green Egg en het vocht zorgt voor een 

rookeffect. Je kunt kiezen uit cederhouten of elzenhouten Grilling 

Planks, elk met zijn eigen smaakaccent. 

Cedar - 2x

28 cm  116307 15,-

Els - 2x 

28 cm 116291 15,-

Wood Chunks
Uitvoerig getest door Big Green Egg-chefs. Deze premium serie met 

100% natuurlijke Wood Chunks is perfect om mee te roken en geeft 

extra lang een mooi aroma en rijke smaak af. Kies uit Apple, Hickory 

of Mesquite en ontdek een nieuwe smaakvolle dimensie aan alles 

wat je op je Big Green Egg bereidt.  

Inhoud - 9 L

Apple 114617 30,-

Hickory 114624 22,50

Mesquite 114631 22,50

De techniek van het roken geeft het EGG'en een extra dimensie. Heb je eenmaal die karakteristiek rokerige en lichte  

houtsmaak geproefd, dan ben je verkocht. Met een paar hulpmiddelen krijg je het roken makkelijk onder de knie. Kies voor 

de Wooden Grilling Planks om je ingrediënten op te leggen. Voordat je de plank van ceder- of elzenhout in je EGG legt, week 

je hem even in water. De hitte in combinatie met het vocht zorgt voor het rookeffect. Met de originele Wood Chips geef je 

je gerechten nog een extra accent. Meng de (geweekte) houtsnippers door je houtskool of strooi er een handje overheen. 

Al naar gelang de gerechten die je maakt, kies je voor Hickory, Pecan, Apple of Cherry. Nieuw in ons assortiment zijn de 

100% natuurlijke Wood Chunks: deze stevige houtbrokken zijn uitgebreid door topchefs getest en goedgekeurd. Dankzij hun 

formaat zijn ze extra goed geschikt voor de langere low en slow sessies. Kies voor Apple, Hickory of Mesquite en je bereikt 

het volgende gastronomische level.

ROKEN OP JE EGG? VERSLAVEND LEKKER. 

Apple: vis, varkensvlees, blank 

vlees en gevogelte zoals kip en

kalkoen.

Cherry: vis, lamsvlees, alle  

soorten wild, eend en rundvlees.

Pecan: pittige rookgerechten, 

vooral Amerikaanse klassieke 

barbecuegerechten.

Hickory: fruit, noten, rundvlees 

en alle soorten wild.
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5-PIECE 
EGGSPANDER KIT
Laat je culinaire creativiteit de vrije loop met de 5 Piece EGGspander Kit. 

Met dit slimme systeem creëer je een oneindig aantal opstellingen  

waardoor je het maximale uit jezelf én je EGG haalt. Deze goed door-

dachte set bestaat uit een tweedelig Multi-Level Rack, een convEGGtor 

Basket en 2 halve rvs roosters. Dat maakt de EGGspander Kit tot het 

perfecte basispakket voor elke EGG’er. 

Zijn al die verschillende opstellingen nog steeds niet uitdagend genoeg voor 

je? Dan hebben we nog veel meer aanvullende accessoires in ons assortiment. 

Laat je favoriete kooktechnieken bepalen welke add-ons voor jou een must zijn. 

XLL

Perforated Half Grid
EGG je graag delicate ingrediënten zoals zeevruchten en vis? Met de  

Perforated Cooking Grid houd je ze intact. Ook ideaal voor klein  

gesneden groente of bijvoorbeeld asperges. 

XLarge  121240 43,-

Large 120717 37,50

2-Piece Multi Level Rack
XLarge  121219 175,-

Large 120755 120,-

1-Piece convEGGtor Basket
XLarge  121196 121,-

Large  120724   65,-

Stainless Steel Half Grid
Met dit rooster benut je de helft van het kookoppervlak in 

je EGG om te grillen, bakken of braden. En dan hou je dus 

nog genoeg ruimte over om je andere kooktechnieken 

te showen. Vanzelfsprekend gemaakt van de hoogste 

kwaliteit roestvrij staal. 

XLarge  121202   55,-

Large  120731   35,-

5-Piece EGGspander Kit
XLarge  121226 347,-

Large  120762 220,-

EXPAND YOUR 
EGGSPANDER 
De accessoires met het EGGspander icoon kunnen in ontelbare 

variaties gebruikt worden. Creëer zelf jouw perfecte combinaties!

Cast Iron Half Grid
Ga je voor het echte grillwerk? Met de Cast Iron Half Grid maak  

je zalmmoten, steaks en groente met een benijdenswaardig 

grillruitje. Perfect dichtgeschroeid van buiten, super mals van 

binnen. Het halve kookoppervlak maar wel de hele smaak. 

 

XLarge 121233 77,-

Large 120786 40,-

Half convEGGtor Stone
Lekker veelzijdig is een understatement voor de Half convEGGtor 

Stone. Zet hem samen met de 1-piece convEGGtor basket in als 

tussenlaag wanneer je in twee zones wilt koken, één direct en één 

indirect. Of als volledig convectie schild wanneer er twee tegen elkaar 

aan liggen.

XLarge 121820 58,-

Large 121035  40,-

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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convEGGtor®

De convEGGtor zorgt voor een natuurlijke barrière tussen je 

gerechten en het open vuur van je Big Green Egg. Het speciale 

ontwerp van de convEGGtor zorgt voor een goede luchtstroom en 

uitstekende warmtegeleiding. De indirecte warmte die het keramische 

warmteschild doorlaat, transformeert je EGG in een volwaardige 

buitenoven. Ideaal voor low & slow cooking waarbij je ingrediënten 

langzaam op lage temperatuur gaart.  

XLarge  401052 189,-

Large  401021 114,-

Medium  401038 104,-

MiniMax  401045 80,-

Small  116604 80,-

Mini  114341 58,-

Baking Stone 
Pizza, speltbrood, focaccia of een lekkere appeltaart: met 

de Baking Stone kun je je eigen bakkerij aan huis beginnen. 

Leg de steen op het rooster van je Big Green Egg en je krijgt brood 

met een knapperig korstje en pizza’s met een krokante bodem.  

XLarge 401274 142,-

Large 401014   85,-

Medium, MiniMax, Small 

401007 68,-

Deep Dish Baking Stone  
De Deep Dish Baking Stone staat garant voor een perfecte 

warmteverdeling en dat zorgt voor meesterlijke quiches, taarten, 

lasagne en zelfs pizza’s. De keramische steen met opstaande 

rand zorgt ervoor dat al je baksels gelijkmatig garen en dat 

benijdenswaardige goudbruine kleurtje krijgen. Smeuïg van  

binnen, crispy van buiten. 

2XL, XLarge, Large 

 112750 102,-

convEGGtor Basket
Een hersenkraker. Wat krijg je als je de 2XL convEGGtor Basket en 

twee 2XL Half convEGGtor Stones bij elkaar optelt? De veelzijdige  

2XL convEGGtor! Met de Basket haal je de convEGGtor - die de  

2 halve keramieken stenen inkapselt - makkelijk in of uit je EGG.  

En die gebruik je apart of samen om (in)direct te koken. Heb je ‘m nog?

convEGGtor basket

2XL 119735 111,-

Half convEGGtor Stone

2XL 120960 111,-

Cast Iron Grid 
De grilruit is de handtekening van de chef. Met de Cast Iron Grid zet 

je hem zelf ook op je zalmmoten, steaks en groente. Dit gietijzeren 

rooster zorgt voor perfect dichtgeschroeid vlees waardoor de sappen 

beter bewaard blijven. Heb je je gerecht gesigneerd? Serveren maar. 

Medium 100085    75,-

MiniMax 
100078    68,-  

Small     

Mini 113870 60,-

Cast Iron Satay Grill
Saté is de allemansvriend op de Big Green Egg. Daarom komt 

deze Cast Iron Satay Grill precies op het juiste moment. Marineer 

je favoriete ingrediënten, maak er spiesjes van en leg ze op het 

speciaal ontworpen halve rooster. Geen wiebelende, halfgare of 

vlamvattende spiesen, maar gelijkmatig gegaarde saté... of kebab, 

of yakitori. Wat je maar wilt!

 

Large 700485 150,-

26

Carbon Steel Grill Wok  
De Big Green Egg is super veelzijdig en dat geldt ook voor wokken als 

kooktechniek. Met de Carbon Steel Grill Wok met Bamboe spatel ben 

je helemaal van elke culinaire markt thuis. Dankzij de platte bodem 

staat hij op elk kookoppervlak stabiel. En je kunt hem heel eenvoudig 

in combinatie met de EGGspander gebruiken. Ready to wok? 

 

XLarge, Large 

Ø40 cm 120799 86,- 

Half Plancha Griddle
Een gietijzeren plaat met een dubbelrol: op de geribbelde kant gril 

je delicate of kleinere ingrediënten. En de gladde kant is ideaal voor 

pannenkoeken, crèpes of eieren. Heb je nog een helft over ook. 

Iemand nog wensen?

XLarge  116406 121,-

Large 104090   69,-

Verwacht

Nieuw

Nieuw
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Cast Iron Plancha Griddle
Vallen er bij jou ook wel eens ingrediënten tussen het rooster van je 

Big Green Egg? Daar hebben wij de Cast Iron Plancha Griddle voor 

in de collectie. Op deze gietijzeren plaat gril je delicate en kleine 

gerechten op de geribbelde kant en bak je pannenkoeken of eieren 

op de gladde kant.

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 117656 79,-

 

Cast Iron Skillet
Of je nu veel of weinig tijd hebt, voor de Cast Iron Skillet is tijd 

geen issue. In deze gietijzeren allrounder laat je vlees razendsnel 

dichtschroeien of juist urenlang smoren of stoven. Maak bijvoorbeeld 

sirloin steaks, Indonesische Rendang, een aardappelgratin of 

casserole. Tijd over? Een mooi nagerecht zoals een cobbler 

of een clafoutis kan ook in de Cast Iron Skillet.

2XL, XLarge, Large

Ø36 cm  118233 84,-        

 

Cast Iron Plancha Griddle - Small
Een nieuwkomer in de collectie: de speciaal voor de Big Green Egg 

MiniMax ontwikkelde Cast Iron Plancha Griddle. Op de geribbelde 

kant gril je delicate ingrediënten zoals visfilets in een kruidenkorst. 
De andere kant is vlak en leent zich perfect voor het bakken van 

pannenkoeken en eieren. Heb of overweeg je een Cast Iron Skillet? 

Dan kun je de Plancha Griddle voor de MiniMax ook als deksel 

gebruiken voor de braad-, sudder- of stoofschotels die je in de 

Skillet maakt.

Vanaf de MiniMax

Ø26 cm 120137 59,-

Cast Iron Skillet - Small
Hij zat al in de collectie voor zijn grotere broers, maar op veler verzoek 

is er nu ook de Cast Iron Skillet voor de Big Green Egg MiniMax.  

Ideaal voor tijdrovende gerechten als stoofpotten, suddervlees en 

gebraad. Maar ook om vlees razendsnel in te laten dichtschroeien 

zodat alle smakelijke sappen bewaard blijven. De Cast Iron Skillet 

is de perfecte match met de Cast Iron Plancha Griddle - Small. Dan 

fungeert de Griddle als deksel voor je pan.

Vanaf de MiniMax

Ø27 cm  120144 57,-

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Sauzen, marinade of gesmolten boter warm je snel en eenvoudig 

op in de Cast Iron Sauce Pot op het rooster van je Big Green Egg. 

De siliconen Basting Brush past precies in het handvat, zodat 

er niet op je tafelkleed geknoeid wordt. Zet je de Cast Iron Sauce  

Pot in je EGG? Haal dan wel de Basting Brush eruit.

2XL, XLarge, Large, Medium, MiniMax, Small

Ø 12 cm 117663 39,90

Perforated Cooking Grid
Met de Perforated Cooking Grid voorkom je dat je kleine of in 

stukjes gesneden groente, paddenstoelen of zeevruchten tussen 

het rooster van je Big Green Egg belanden. Leg het grid gewoon op 

je rooster. Door de kleine perforaties krijgen je ingrediënten toch die 

onovertroffen EGG-smaak.  

Half rond: 

2XL / XLarge 

Rond:

2XL / XLarge / Large

Rond:

Vanaf de MiniMax

Ø 58 cm 116390 50,20

Ø 41 cm 201287 43,-

Ø 33 cm  102010 24,90
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Half Raised Grid 
Ruimte moet je pakken. En dat doe je met de Half Raised Grid. Als je 

dit verhogingsrek op het rooster van je Big Green Egg zet, vergroot je 

in een klap je griloppervlak. Ook is de afstand tussen de gloeiende 

houtskool en je gerecht groter, waardoor de warmte minder direct is. 

Plaats de bij de Half Raised Grid geleverde druipschaal onder het grid 

om het kookvocht van de gerechten op het grid op te vangen. 

 

Medium, Small  

 101075     45,-

Green Dutch Oven
De Green Dutch Oven voor de Big Green Egg is met recht een zware 

jongen. Deze geëmailleerde gietijzeren braadpan stooft, suddert, 

kookt, bakt en braadt. Een echte allrounder dus! Je kunt de deksel van 

de Green Dutch Oven apart gebruiken als ondiepe bakpan of als vorm 

voor cakes en desserts. De Green Dutch Oven is rond en ovaal 

beschikbaar.

Ovaal - 5.2 L: 2XL, XLarge, Large 

35cm         117670 210,-

Rond - 4 L: 2XL, XLarge, Large 

Ø23 cm   117045 135,-

Cast Iron Dutch Oven
Deze gietijzeren allrounder is op alle fronten inzetbaar. De Big Green 

Egg Cast Iron Dutch Oven is ideaal voor stoofschotels, stamppotten, 

soepen en eenpansgerechten. Het gietijzer verdeelt de warmte over 

de hele pan en de zware deksel van de Cast Iron Dutch Oven houdt 

het vocht binnenboord. Of gebruik hem zonder deksel en geef al je 

ingrediënten die unieke Big Green Egg-smaak. In beide gevallen blijft 

je suddervleeS heerlijk sappig en mals. Benieuwd? Kom over 4 uur 

maar terug…

5.2 L: 2XL, XLarge, Large, Medium     

Ø27 cm 117052   99,-
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Ribs and Roasting Rack
Het multifunctionele Ribs and Roasting Rack is ideaal om gebraad 

op te maken. Staand is het een V-rack: geschikt voor grote stukken 

vlees of (gevuld) gevogelte die langzaam moeten garen. Draai je het 

rack om dan is het ideaal om spareribs in te maken. De constante 

luchtstroom rondom het Ribs and Roasting Rack zorgt voor 

geweldige resultaten. Een must have voor carnivoren.  

2XL, XLarge, Large  

 117564  48,50

Medium, Small   

 117557 38,50

Stir-Fry & Paella Grill Pan 
Elk land heeft zijn eigen nationale gerecht. Maak ze na of creëer 

je eigen versie van Spaanse paella of Hongaarse goulash met de 

Stir-Fry & Paella Grill Pan. In deze pan kun je ook waanzinnig wokken. 

Wat dacht je van Chinese Hoisinbiefstuk met eiermie? Er past maar 

liefst 3,8 liter in en hij heeft een diameter van 36 cm.

3.8 L: 2XL, XLarge, Large

Ø 36 cm  002167 52,90

Grill Wok
De Big Green Egg en de wok: ze zijn allebei stokoud en toch 

springlevend. De Big Green Egg is gebaseerd op de Aziatische 

kamado van 3.000 jaar geleden, en ook het wokken als Chinese 

kookmethode is eeuwenoud. De Grill Wok brengt ze samen. Zet 

de Grill Wok op het rooster van je EGG en roerbak ingrediënten en 

kruiden op hoge temperaturen. 

Vanaf de Small

Ø 28 cm 002068 34,90
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Instant Read Digital Thermometer 
Je kunt aan de buitenkant van een kip niet zien of hij al gaar is. Met 

de Instant Read Digital Thermometer loop je geen risico en serveer je 

altijd gare (en veilige) kip. Of andere ingrediënten natuurlijk. Steek de 

roestvrijstalen sonde van de Instant Read Digital Thermometer in je 

vlees, vis of gevogelte en je leest binnen enkele seconden de 

kerntemperatuur af op het grote LCD-scherm.    

112002    134,90

Quick-Read Thermometer
Officieel heet hij de Big Green Egg Quick-Read Digital Food  
Thermometer. En dan zeggen we geen woord teveel. In een  

paar seconden leest hij de temperatuur van je lamsbout of  

gevulde kip digitaal af. Tot op de graad nauwkeurig (tot 300°C!). 

Handig: hij past in je zak en schuift hem meteen in de opberghuls.  

120793    39,90

Infrared Cooking Surface Thermometer
Lasergamen tijdens het EGG’en? De Infrared Cooking Surface  

Thermometer bevat een precisielaser die nauwkeurig de  

temperatuur van het kookoppervlak meet. Richt hem bijvoorbeeld 

op de Baking Stone, Cast Iron Grid of Perforated Grid om de  

temperatuur te controleren voordat je er ingrediënten op legt.  

Deze draadloze infrarood thermometer heeft een temperatuurbereik 

van 0°C tot 427°C.

 114839   72,60

2 Level Cooking Grid
Kom je oppervlakte tekort? Ga dan de hoogte in! Dat is het principe 

van het 2 Level Cooking Grid. Deze grilverhoger van verchroomd 

staal verdubbelt de kookcapaciteit van je Big Green Egg XLarge. 

Oftewel: 2 keer zoveel lekkere creaties. 

XLarge  201317 70,-

Dual Probe Remote Thermometer
Meten is weten. Met de draadloze Dual Probe Remote Thermometer 

meet je tot op de graad nauwkeurig de kerntemperatuur van je 

ingrediënt(en) én de binnentemperatuur van je Big Green Egg. 

De Dual Probe werkt met 2 sondes en een ontvanger die je bij je 

houdt. Als de gewenste temperatuur bereikt is, geeft de ontvanger 

automatisch een signaal (tot 91 meter). 

116383 138,20

Folding Grill Extender 
De hamvraag: eendenborst of shortribs? Omdat er geen goed of fout 

antwoord is, kies je gewoon voor allebei. Met de speciale Folding Grill 

Extender voor je Big Green Egg heb je ruimte genoeg. Dit uitvouwbare 

verhogingsrooster van roestvrijstaal bevestig je voor gebruik heel 

simpel aan het roestvrijstalen rooster van je EGG. En na afloop klap 

je hem zo weer in. 

2XL, XLarge, Large 

 201126        35,-

EXACTLY THE RIGHT

TEMPERATURE
SECURES THE
ULTIMATE 
FLAVOUR

Instant Read Digital Thermometer 
Wil je je steak rare of medium? De Big Green Egg Instant Read 

Thermometer meet de kerntemperatuur zo exact dat zelfs  

medium-rare geen lucky guess meer is. Omdat er niet teveel  

warmte uit je Big Green Egg mag ontsnappen lees je de temperatuur 

(tot 232°C) binnen 3-4 seconden af. En als je de Instant Read 

Thermometer van Big Green Egg bij het temperaturen draait, dan 

draait het display gewoon met je mee. Met handig, hebberigmakend 

opberghoesje. 

 

119575 159,-

Nieuw

Nieuw
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EGGmitt®

Voor de EGGmitt steken we onze hand in het vuur. Deze extra 

lange grilhandschoen beschermt je linker- of rechterhand tot een 

temperatuur van 246°C. Van binnen zacht katoen, van buiten 

brandwerende vezels zoals ze die ook in de luchtvaart gebruiken. 

De siliconenprint zorgt voor een geweldige grip.   

Eén maat 117090 32,50

Silicone Grilling Mitt
De Silicone Grilling Mitt is een volledig waterdichte grilhandschoen 

met een antislip-grip dankzij de siliconenprint. De manchet en de 

voering zijn gemaakt van zacht katoen-polyester. De Silicone Grilling 

Mitt is bestand tegen temperaturen tot 232°C.

Eén maat 117083 23,60

Kitchen Towels
Het zijn de details waaraan je de Big Green Egg-perfectionist herkent. 

Neem nou de originele Kitchen Towels: in EGG-groen en bedrukt 

met de tekst Big Green Egg. Maar behalve dat ze er stijlvol  

uitzien, absorberen de theedoeken ook als geen ander en zijn  

ze 100% pluisvrij. Zacht genoeg voor het mooiste glaswerk en 

sterk genoeg om je handen aan af te vegen.

3 x 116840 20,50

WWW.BIGGREENEGG.BE

3 Michelin stars

Peter Goossens

     Hof van Cleve
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Aluminum Pizza Peel
De echte pizzabakker herken je aan zijn zelfverzekerde houding én 

zijn professionele tools. Gebruik daarom ook de Aluminum Pizza 

Peel om je zelfgemaakte pizza’s uiterst smooth op de hete Baking 

Stone in je Big Green Egg te laten glijden. Dat worden gegarandeerd 

complimenten di tutti!  

 118967 39,90

Calzone Press
De pizza calzone pakt iedereen in. Je maakt deze dubbelgevouwen 

Italiaanse klassieker met de officiële Big Green Egg Calzone Press. 
Vul (zelfgemaakt) pizzadeeg met jouw favoriete vulling, vouw de pizza 

dubbel in de Calzone Press en laat je EGG de rest doen. Je kunt er ook 

andere gevulde deegpasteien mee maken zoals empañadas of mince 

pies. 

 

28 cm 114181 12,80

16 cm 114174     7,90

BEGIN 
OOK EEN 
PIZZERIA 
AAN HUIS

Pizza’s worden Italiaanse meesterwerken als je ze in de 

Big Green Egg maakt. Zeker als je daarbij de hulp inroept 

van een aantal tools waar professionele pizzabakkers 

jaloers op zijn. Rol je zelfgemaakte pizzadeeg uit op de 

deegmat voor een perfecte basis en bak hem daarna  

op een pizzasteen voor het lekkerste resultaat (inclusief 

krokante bodem!). Fan van calzone? Met de Calzone 

Press vul je (zelfgemaakt) pizzadeeg met jouw favoriete 

vulling en vouw je hem in 1 klap dubbel. Ook voor de 

presentatie hebben we handige accessoires. Bijvoorbeeld 

om crispy gebakken en rijk belegde bodem moeiteloos te 

snijden en de slices heel volleerd op de borden te krijgen. 

Mangiare! 

Measuring Cups
Met hoeveel maten wil je meten? De Big Green Egg-set met 

Measuring Cups bestaat uit 4 verschillende maatbekers en is  

het ideale cadeau voor elke foodie. Met de roestvrijstalen cups  

weeg je heel nauwkeurig je ingrediënten af en worden je gerechten 

picture-perfect. Je hangt de Measuring Cups op aan de handige ring.  

4x  119551 36,20
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ER ZITTEN 
RECEPTEN IN JE 

MAILBOX!

Compact Pizza Cutter 
Eerlijk zullen we alles delen. Dus ook de pizza. Maar hoe snij je een 

pizza eerlijk, netjes en veilig? Met de nieuwe Big Green Egg Compact 

Pizza Cutter. Deze professionele pizzasnijder heeft een kunststof 

handgreep die prettig in de hand ligt en je handpalm beschermt. En 

met het roestvrijstalen wiel snijd je een pizza moeiteloos in gelijke 

slices. Prego.  

118974  19,40

Pizza Server
Serveren kun je leren. Of je kiest de easy way met deze handige 

Big Green Egg Pizza Server. Je schept er heel eenvoudig pizza 

slices, borrelhapjes en taartpunten mee op zonder te knoeien. 

Het lemmet is breed genoeg voor grotere stukken en dun genoeg 

om het er makkelijk op te schuiven.

114143   19,70

Olive Oil
Als Big Green Egg-chef kies je voor ingrediënten van de hoogste 

kwaliteit. En dat geldt zeker voor je olijfolie. Deze premium olijfolie 

(1 liter) van het Franse Château d’Estoublon is een slecht bewaard 

geheim onder Big Green Egg-fans. Hij is koudgeperst (extra vergine) 

en heeft een heel toegankelijke en zachte smaak. Ook heerlijk om je 

zelfgemaakte breekbrood in te dippen.

703451              41,-

Maak je weer heerlijke buikspek? En tarte tatin toe? Als je vaak op je Big Green Egg 

kookt, heb je vast een aantal klassiekers die bij iedereen in de smaak vallen. Maar 

je wil natuurlijk wel je grenzen blijven verleggen en jezelf en anderen verrassen. 

Daarom vind je op biggreenegg.be een overdaad aan inspirerende recepten: in 

zoutdeeg gegaarde patrijs, gambaspiesjes met koriander-pesto, oesters met 

pancetta, maar ook soep van gepofte bieten, bananenbrood met kokos en complete 

seizoensmenu’s. Ook handig: bij de menu’s zit een planning zodat je timing altijd 

perfect is. Steeds de nieuwste recepten in je mailbox? Meld je dan aan voor onze 

culinaire nieuwsbrief Inspiration Today via biggreenegg.be.
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Beer Can Chicken Roaster
Beer can chicken is een Amerikaanse klassieker waarbij je de kip over 

een geopend, halfvol blikje bier plaatst. Tijdens het garen van de kip 

gaat het bier in het blikje stomen, waardoor de kip van binnen extra 

mals en sappig wordt. Klinkt dat moeilijk? Niet met de Beer Can 

Chicken Roaster! Deze omklemt het bierblikje in de stevige houder 

van metaaldraad en voorkomt zo dat het blikje omvalt. 

2XL, XLarge, Large, Medium, Small

 002099 18,80 

Vertical Poultry Roaster
Geef je Poulet Noir of Bressekip een ereplaats in je Big Green Egg op 

de Vertical Poultry Roaster. Met de roestvrijstalen Vertical Poultry 

Roaster staat de kip of kalkoen verticaal op de houder zodat hij zich 

met zijn eigen vet bedruipt. Daardoor wordt hij ongelofelijk sappig van 

binnen, terwijl hij van buiten een lekkere krokante korst krijgt. Vet 

lekker. De Vertical Poultry Roaster is beschikbaar voor kip (Chicken 

Roaster) of kalkoen (Turkey Roaster).

Kip 117458 24,-

Kalkoen 117441 32,80

Ceramic Poultry Roaster
Kiplekker wordt kipverrukkelijk. Zet een hele kip of kalkoen op 

de Ceramic Poultry Roaster en hij krijgt van buiten een krokant, 

goudbruin velletje, terwijl hij van binnen heerlijk sappig wordt. 

Nog een extra smaakaccent? Vul de keramische houder met wat 

bier, wijn, cider en/of kruiden. Zo bereikt het gevogelte moeiteloos de 

perfecte smaak. De Ceramic Poultry Roaster is beschikbaar voor kip 

(Chicken Roaster) of kalkoen (Turkey Roaster). . 

Kip 119766 25,40

Kalkoen 119773 33,80

Round Drip Pan
Met de Big Green Egg Round Drip Pan vang je vrijkomend vet, vocht en restjes 

op zodat ze niet op je houtskool of convEGGtor terechtkomen. Als je de ronde, 

aluminium druippan met een laagje water vult, wordt de luchtvochtigheid binnen 

je EGG hoger en je gerechten nóg sappiger. 

Ø 27 cm  117403  23,50

Rectangular Drip Pan
De Rectangular Drip Pan is een kei in het opvangen van vrijkomend vet en vocht 

als je bijvoorbeeld kip grilt. Deze multifunctionele aluminium druippan met 

antiaanbaklaag is uitstekend te combineren met het Ribs and Roasting Rack. 

35 x 26 cm 117397 29,50

Disposable Drip Pans 
Een beetje chef is niet bang voor vet. Het geeft namelijk elke creatie smaak.  

Maar het opruimen ervan is een ander verhaal. Met de Big Green Egg Disposable 

Drip Pans vang je het simpelweg op. Deze wegwerp lekbakjes van aluminium zijn 

bovendien op maat ontworpen voor de convEGGtor. Grillen zonder je handen vuil 

te maken. 

XLarge - 5x 120892 19,90

Large - 5x 120885 14,50

Medium, MiniMax, 

Small - 5x 120878   9,95

Nieuw
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WORD ONDERDEEL VAN DE 
BIG GREEN EGG COMMUNITY

Ben jij een echte Big Green Egg-fan? Word dan onderdeel van onze community! 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aankomende events, ontvang 

maandelijks de lekkerste recepten in je mailbox en ontdek nieuwe manieren 

om met andere foodies in contact te komen. 

Laat je e-mailadres achter op biggreenegg.be en ontdek een 

digitale wereld vol culinaire inspiratie!
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Mini-Burger Slider Basket
Filevorming voor je Big Green Egg? Met de Mini-Burger Slider 

Basket leid je een hongerige menigte snel en efficiënt in 
goede banen. Maar liefst 12 zelfgemaakte mini-hamburgers 

of pasteitjes passen in deze roestvrijstalen slider basket. 

Omkeren en serveren doe je ook in een handomdraai. 

2XL, XLarge, Large

002105 35,-

Stuff-A-Burger Press
Zijn jouw hamburgers wel de allerlekkerste, maar verdienen 

ze nog geen schoonheidsprijs? Dan is de Stuff-A-Burger 

Press de perfecte accessoire om jouw homemade burgers 

die gourmet look te geven. Vul de kunststof vorm met jouw 

favoriete ingrediënten, druk ze aan en grillen maar! 

Ø 10,5 cm  

114082 18,80

Grill Rings 
Met de Grill Rings vallen je (gevulde) paprika’s, tomaten 

of uien nooit meer om tijdens het grillen. Want deze 

roestvrijstalen ringen hebben een pin waarop je je groente 

en fruit stevig vastzet. De warmtegeleidende spiraal in het 

midden van de Grill Rings zorgt ervoor dat je ingrediënten 

lekker snel klaar zijn. 

002280 21,-

44 45

FireWire Flexible Skewers
Met de FireWire Flexible Skewers wordt saté of andere ingrediënten 

rijgen kinderspel. Aan deze flexibele grilspiezen rijg je in no-time 

stukjes vlees, vis, gevogelte en groente zonder dat ze er aan de 

andere kant weer afvallen. Klaar? Dan kun je de spiezen nog even 

in de marinade leggen voor extra smaak. 

68 cm - 2x 201348 35,40

Bamboo Skewers
Is kebab, saté of yakitori ook bij jou vaste prik op je Big Green Egg? 

Presenteer je vlees-, vis, groente of fruitspiezen voortaan extra stijlvol 

aan deze Bamboo Skwewers. Bamboe is eco-vriendelijk dus beter 

voor het milieu. Voor het beste grilresultaat week je de prikkers  

30 minuten in koud water. Perfect te gebruiken in combinatie met  

de Cast Iron Satay Grill.

25 cm - 25x 117465 4,-

Corn Holders
Dit is zo’n uitvinding waar je blij van wordt. Met deze Corn Holders 

(maïskolfhouders) kun je gegrilde maïskolven eten wanneer ze nog 

lekker warm zijn. De Big Green Egg Corn Holders hebben dubbele 

roestvrijstalen pennen en een soft-grip handvat zodat de maïskolf 

stevig in de hand ligt en je vingers schoon blijven. No mess, just  

the fun.  

4 paar 117335 15,60
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Sauce Mop
Dweilen wordt weer leuk met de Big Green Egg Sauce Mop. Met 

een marinade, glazuur, rub of smaakboter geef je al je vis-, vlees- en 

groentegerechten heel simpel een extra smaakaccent. Deze 

marinadekwast is het ideale gereedschap om je smaakmakers 

over je ingrediënten te verdelen. Rub it in!   

48 cm 114105 14,80

Replacement

head - 2x 114297     9,90

Meat Claws
Zet je klauwen, pardon, je Meat Claws maar in het langzaam gegaarde 

varkensvlees en je trekt het makkelijk uit elkaar. Pulled pork is al jaren 

één van de Big Green Egg-favorieten, en met deze vleesklemmen klaar 

je dat klusje in een handomdraai. De Meat Claws zijn ook erg geschikt 

om grote stukken vlees mee te hanteren.

Set  114099 27,90

Stainless Steel Tool Set
Goed gereedschap is het halve werk. De echte Big Green Egg-expert 

heeft altijd de Stainless Steel Tool Set bij de hand als hij gaat EGG’en. 

Deze stijlvolle, driedelige en in roestvrij staal uitgevoerde set bestaat 

uit een tang, spatel en siliconenkwast. Met dit trio leg, keer en 

marineer je veilig en hygiënisch. 

Set              116901 88,80 

Tang        116871 34,-

Spatel 116888 29,50 

Kwast 116895 25,10 

Silicone Tipped Tongs
Je hebt ze allemaal in de tang met de Silicone Tipped Tongs. 

Deze multifunctionele roestvrijstalen tang heeft een uitstekende 

antislip-grip dankzij de afwerking met siliconen. Je legt, keert of 

haalt je gegrilde gerechten in een handomdraai op én van je EGG. 

Zonder te knoeien of iets te laten vallen.  

40 cm       116864 29,20

30 cm       116857 23,90

Knife Set
De Knife Set zet elke EGG-fan meteen op scherp. Dit ontwerp is een 

investering die zichzelf meteen terugverdient. Het ergonomische 

koksmes met lemmet van 20 centimeter en het officemes met 
lemmet van 9 centimeter knappen het grove én het fijne werk op. 
Goede grip en optimale controle.

 117687 92,-

Teak Cutting Board
Het robuuste werkblad van de Teak Cutting Board van Big Green 

Egg is onmisbaar voor iedere kok. Elke snijplank is een kunstwerk: 

een coproductie van moeder natuur en een bevlogen ambachtsman. 

Snijd de entrecôte maar aan, terwijl de druipgoot ervoor zorgt dat de 

vleessappen niet op je mooie tafelkleed komen. 

  120632 67,80

Nieuw
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Chef’s Flavor Injector
De enige echte Big Green Egg Chef’s Flavor Injector brengt vlees en 

gevogelte op unieke wijze op smaak. Met deze lardeerspuit dringen 

marinades helemaal door tot in de kern van het vlees en wordt het 

nog sappiger en malser. Operatie geslaagd. 

119537  44,70

Grid Gripper
Met de Grid Gripper heb je een stevige grip op het rvs rooster van je 

Big Green Egg. Je kunt het rooster dan makkelijk optillen om 

bijvoorbeeld de convEGGtor te plaatsen of verwijderen of het rooster 

te verplaatsen en schoon te maken. Dit is ook een ideale tool om 

gloeiendhete Drip Pan’s te liften, te legen en terug te plaatsen. En dat 

allemaal zonder vuile handen te maken. 

118370  25,70

Cast Iron Grid Lifter
Zakken, kwartslag draaien, klemmen en liften maar. Het optillen van 

het hete en zware Cast Iron Grid van je Big Green Egg, bijvoorbeeld 

om de convEGGtor te plaatsen of te verwijderen, is een warm klusje. 

Maar met de handige Cast Iron Grid Lifter is het zo geregeld. De plaat 

onder het handvat van de Cast Iron Grid Lifter beschermt je handen 

tegen eventueel opstijgende hete lucht.

117205  32,90

Grid Scrubber
Met de Grid Scrubber maak je in no-time het grilrooster, convEGGtor 

of Baking Stone van je Big Green Egg schoon. Zelfs als hij nog warm 

is, want met de extra lange steel houd je de hitte op afstand. Leuker 

wordt schoonmaken niet met de Grid Scrubber, maar het gaat wel 

een stuk sneller.

 119469 20,50

Opzetstuk- 2x  119483   7,60

Kitchen Shears
De Kitchen Shears is geknipt voor allerlei taken die met het koken 

op de Big Green Egg te maken hebben. Met deze roestvrijstalen 

keukenschaar deel je bijvoorbeeld gebraden kip moeiteloos in nette 

stukken. Maar zet de schaar ook zeker in voor het afknippen van de 

vinnen van een vis, het inkepen van kipfilets of het doorknippen van 
rolladetouwtjes.   

 

120106   17,50

Dual Brush Grid Scrubber
De Dual Brush Grid Scrubber is een handige tool om je grilrooster, 

convEGGtor of Baking Stone mee schoon te maken. De Dual Brush 

Scrubber bestaat uit 2 roestvrijstalen schuursponzen op een  

ergonomisch handvat. Dankzij die 2 schuursponzen schrob je je 

rooster of steen 2 keer zo snel schoon. Dat betekent dat je na het 

EGG’en langer kunt nagenieten voordat het schoonmaken begint!

 119476 23,50

Opzetstuk- 2x  119483   7,60

Pigtail Meat Flipper
Voor de Pigtail Meat Flipper gaan we door het vuur. Deze slimme 

vleeshaak is perfect om stukken vlees en gevogelte (zoals steaks, 

koteletten en kippenpoten) snel en eenvoudig om te keren. Met de 

lange, roestvrijstalen haak kun je zelfs bij extreem hoge temperaturen 

‘flippen’ zonder te dicht bij het vuur te komen of het ingrediënt te 

beschadigen. 

48 cm 201515 38,30
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Ash Tool
De Ash Tool heeft eigenlijk een dubbelfunctie: je verwijdert er heel 

eenvoudig de as in je Big Green Egg mee, maar je kunt hem ook 

gebruiken om, voordat je de EGG aansteekt, het houtskool goed te 

verdelen. Dit praktische gereedschap werkt heel goed samen met 

de Ash Removal Pan.  

2XL 
119490

  

33,50
XLarge

Large 
119506 22,50

Medium 

MiniMax

Small 301024 18,-

Mini

Ash Removal Pan
Houtskool laat as achter. Door het weg te halen met de Ash Tool en dit 

op te vangen met de Ash Removal Pan stroomt de lucht makkelijker 

door je Big Green Egg. En die zuurstof en luchtstroom zijn nodig om 

je EGG snel op temperatuur te krijgen én te houden. De as-schep past 

perfect in de opening van de luchtregelaar om het morsen van as te 

voorkomen. 

2XL, XLarge, Large, Medium 

 106049  39,90

Voor foodies is het inmiddels uitgegroeid tot het culinaire hoogtepunt van  

het jaar: Big Green Egg’s Flavour Fair. Met vele Big Green Egg’s, topchefs uit 

binnen- en buitenland, aandacht voor de laatste trends en kooktechnieken  

en heel veel andere EGG-fans kun je hier je gastronomische hart ophalen.  

Deze dag staat in het teken van masterclasses, workshops, ambachtelijke  

producten, pure smaken en tips & tricks over het EGG’en. Leer van professionals, 

stel vragen, wissel ideeën uit en proef vooral alles!

Big Green Egg’s Flavour Fair vindt ieder jaar in België plaats. Kijk op  

flavourfairbelgium.com voor meer info en het veiligstellen van die  
felbegeerde tickets.  

Big Green Egg's
FLAVOUR FAIR

Grid Cleaner
EGG’en is lekker, maar het brengt ook aangekoekt vet en verbrande 

resten op het rooster van je Big Green Egg met zich mee. Je schraapt 

je rooster snel en makkelijk weer schoon met deze Cooking Grid 

Cleaner. Door het verlengde handvat van de Cooking Grid Cleaner 

hoef je niet te wachten tot je EGG en je rooster zijn afgekoeld. 

 201324 43,10
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Tel-Tru Temperature Gauge
Elke Big Green Egg wordt standaard geleverd met een thermometer. 

Begeeft deze het na jarenlang gebruik? Dan bestel je gewoon de 

Tel-Tru Temperature Gauge. Plaats de koepelthermometer in de 

deksel van je EGG en je weet weer hoe warm het binnen is zonder 

dat je daarvoor de deksel hoeft te openen en warmte verliest. De 

Tel-Tru Temperature Gauge is beschikbaar in 2 formaten en geeft 

temperaturen weer tussen de 50°C en 400°C.

8 cm   117250 84,60

5 cm   117236 49,60

Spare parts

Rain Cap
Je loopt nu eenmaal het risico dat het tijdens het EGG’en begint te 

regenen. Als fanatieke EGG’er laat je je daardoor niet uit het veld slaan, 

maar regendruppels wil je natuurlijk niet in je Big Green Egg. De Rain 

Cap van Big Green Egg is de paraplu voor je luchtregelaar. De Rain Cap 

is alleen te gebruiken in combinatie met de rEGGulator. 

2XL, XLarge, Large, Medium

120748 35,-

MiniMax, Small

121042 33,-

rEGGulator
De gloednieuwe en robuuste rEGGulator is extreem nauwkerig in te 

stellen. Hij is gemaakt van duurzaam gietijzer en met de coole greep 

van siliconen zorg je heel simpel voor meer of minder luchttoevoer 

zonder je vingers te branden. Ook handig: we hebben al een coating 

op de luchtregelaar aangebracht die roestvorming tegengaat 

waardoor je hem na gebruik op de EGG kunt laten zitten.

2XL, XLarge, Large, Medium

117847 85,-

MiniMax, Small

117854 77,-

Gasket Kit
Na lang en intensief gebruik van je Big Green Egg zullen de viltranden op de 

bovenrand van de keramische basis en de onderkant van de keramische deksel 

met schoorsteen op een gegeven moment versleten zijn. Omdat deze rand het 

keramiek beschermt en voor een perfecte luchtcirculatie zorgt, is het slim om 

hem tijdig te vervangen. En dat doe je heel eenvoudig zelf met deze Gasket Kit. 

De rol met vilt is zelfklevend en ook het plakken spreekt voor zich. 

2XL, XLarge, Large 

113726 47,50

Medium, MiniMax, Small, Mini 

113733 45,-

Band Assembly Kit
Gepatenteerd "easy to lift" systeem. De ingenieuze bediening maakt het openen 

en sluiten van het keramische deksel met minimale kracht mogelijk.

2XL  119421 319,- 

XLarge  117908 268,50

Large  117984  197,40

Medium  120021 189,50

MiniMax  
117939  169,10

Small 

Mini 201393 124,70

Stainless Steel Grid
Elke keer als je je Big Green Egg gebruikt, staat je Stainless Steel Grid zijn 

mannetje. Grillen, bakken, braden… hij doorstaat het allemaal. En ook al is hij 

van de beste kwaliteit roestvrij staal gemaakt, na jarenlang intensief gebruik 

kan hij er wat minder fraai uitzien. Vervang je oude rooster dan door dit nieuwe 

exemplaar en je kunt weer jaren vooruit!

2XL 119681 350,-

XLarge 110145 150,40

Large  110138      97,80

Medium 110121      85,80

MiniMax 
110114 75,20

Small 

Mini 110107 65,70

Cast Iron Grate
Dit rooster ligt in de vuurkorf. Door de openingen in het rooster vindt er binnen de 

EGG een opwaartse luchtstroom plaats en valt het as in de basis waardoor het 

via de luchtregelaar eenvoudig kan worden verwijderd.

2XL  114716 339,- 

XLarge  112644 117,-

Large  103055   22,20

Medium  103062   21,40

MiniMax 103055 22,20 

Small  

Mini 
103079 17,30

Nieuw

Nieuw

Verwacht

Verwacht



5554

Base
Keramieken, warmte-isolerende basis welke aan de buitenzijde is voorzien van een  

beschermende dubbele glazuurlaag.

2XL  120946 1790,-

XLarge  112620   909,-

Large  401076   663,-

Medium  401083   522,-

MiniMax  401090 340,-

Small 115577 395,-

Mini 401106 221,-

Fire box
De vuurkorf staat in de keramische basis en dient met houtskool te worden gevuld. 

Doordat deze is voorzien van uitgekiende openingen en uitsparingen aan de onderzijde 

is er, wanneer de luchtregelaar en de margrietschijf zijn geopend, een constante en 

optimale air flow.

2XL  120984 699,-

XLarge  112637 333,-

Large  401175 212,-

Medium  401182 210,-

MiniMax  401199    89,90

Small 115591  139,50

Mini 112187    68,50

Dome
Keramische koepel met schoorsteen welke door het veersysteem eenvoudig kan 

worden geopend en gesloten. Het keramiek is voorzien van een beschermende dubbele 

glazuurlaag. Door de isolerende en weerkaatsende werking van het keramiek vindt 

binnen de EGG een air flow plaats die voor een gelijkmatige en smaakvolle garing zorgt.

2XL  114433 1443,-

XLarge  112668   532,-

Large  401120   306,-

Medium  401137   244,-

MiniMax  
401144 216,-

 

Small  

Mini 112224 170,-

Fire ring
De keramische binnenring staat op de vuur korf en zorgt voor de juiste afstand tussen 

de gloeiende houtskool en het rooster.

2XL  120977 480,-

XLarge  401212 301,-

Large  401229 176,-

Medium  401243 137,-

MiniMax  115607 77,70

Small 401250 84,20

Mini 112194 59,90
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Apron - Comfort-Tie
De Big Green Egg Apron-Comfort-Tie is onmisbaar omdat het je 

kleding tegen vet en andere vlekken beschermt. De Comfort-Tie Apron 

heeft een verstelbare nekband en elastische striklinten in de taille. 

Dus voor iedere maat geschikt.   

Eén maat 117113 23,50

Apron – Kids
Jong geleerd, oud gedaan. Ga samen met je mini-chef achter de 

EGG staan en jullie hebben allebei een geweldige tijd. Met de Kids 

Apron aan wordt elk kind een volwaardig assistent bij het buitenkoken 

en komen er ook nog eens geen vetvlekken op zijn of haar kleding. 

Het schort is Big Green Egg-groen en past EGG’ers tot en met 

ongeveer 10 jaar.

Eén maat 789054 21,25

Mr EGGhead Plush Toy
Elke chef heeft een mascotte nodig en wie kan die rol beter vervullen 

dan Mr EGGhead himself? Dit aaibare wezen van zacht pluche geeft 

het EGG’en een nieuwe dimensie. Heb je mini-chefs in de buurt? 

Tijdens het wachten hou je ze zoeter dan zoet met Mr EGGhead in 

hun armen. Free hugs anyone?

 

 120991 17,20

BIG GREEN EGG KOOKBOEKEN

The Big Green Egg Book 
The Big Green Egg Book is de bijbel voor elke Big Green Egg-foodie. 

Dit smaakvolle boek met voorwoord van de Nederlandse topchef 

Jonnie Boer behandelt alle kooktechnieken die je op een EGG kunt 

loslaten. Bakken, braden, stoven, grillen, roken én slow cooking. 

Zowel de basisbereidingen als de iets uitdagendere recepten 

inspireren je om culinair het uiterste uit jezelf te halen. 

Nederlands   BGE-BOOK-NL 72,-

Nieuw
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Tablecloth Weights
Een beetje EGG’er laat zich niet uit het veld slaan door een stevig 

briesje. Maar wat als het tafelkleed naar de buren waait? Clip de 

Big Green Egg Tablecloth Weights aan de hoeken van je kleed 

en het zit goed strak. De set met 4 tafelkleedgewichten in 

mini-EGG-vorm is uit massief hars gegoten. 

4 x   002310 18,40

Wall-Mountable Bottle Opener  
Tijdens een Big Green Egg-party is het altijd happy hour. Daarom is de 

Wall-Mountable Bottle Opener van solide gietijzer de ultieme party gift 

voor elke EGG’er. Met dit praktische wandmodel bieropener in ludieke 

EGG-vorm open je biertje na biertje. Je schroeft de Wall-Mountable 

Bottle Opener heel simpel aan je werktafel, buitenbar of -keuken. 

De bar is geopend! 

6.5 x 9.5 cm  114822 22,-

Magnetic Flexible LED Grill Light 
Op een zachte winteravond of tijdens een late night EGG-party brengt 

de Magnetic Flexible LED Grill Light licht in de duisternis. Dit handige 

LED-lampje heeft een buigzame steel met aan het uiteinde een 

krachtige magneet. Klik de lamp aan het deksel van je EGG en het 

hele griloppervlak is verlicht.

   002273 19,90

Big Green Egg Travel Trolley
Reizen heeft z’n charmes, maar tijdelijk afscheid moeten nemen van 

je Big Green Egg doet best een beetje pijn. Deze hardcase koffer heeft 

alles in zich om je favoriete reisgezelschap te worden. Net zo doordacht 

als je EGG en gemaakt van hoogwaardig, milieuvriendelijk en duurzaam 

gerecyclede PET flessen. Dankzij de 4 luxe dubbele wielen met 360º 

draairichting rol je hem soepel aan het softgrip handvat naar je gate. 

Van binnen is deze trolley opvallend ruim en voorzien van twee handige 

compartimenten (en een afsluitbaar gegaasd ritsvak) zodat je hem 

overzichtelijk in kunt delen.

   743924 95,-

#BIGGREENEGG 

INSPIRING PEOPLE 
IS WHAT DRIVES US

---
BIGGREENEGG.BE

Maak jij ook foto’s van je Big Green Egg-

gerechten? Je bent niet de enige. Steeds  

meer foodies maken regelmatig foodfoto’s. 

Om massaal te delen op Instagram en  

Facebook, maar ook om later zelf terug  

te kijken. Social media is ook heel geschikt  

om ervaringen, vernieuwende recepten en 

nieuwtjes op te delen. Of om vragen te  

stellen. 

Wil je ook geïnspireerd worden en zelf 
anderen motiveren? Volg en tag ons op:

  Biggreeneggbelgium

  BigGreenEggBelgie / eggheadsvlaanderen

  Biggreenegg_EU

  BigGreenEgg_BE

  Big Green Egg Belgium

Deel jouw posts en foto’s met ons en

alle andere EGG-fans met de hastags 

#openflavour en #BigGreenEgg.
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Some things never 
stay the same.

Some things never 
change.


