
 
Producteigenschappen  Specificaties 
 
Product Groep Premium Restaurant Houtskool  
Product omschrijving  Europees Eiken & Beuken Houtskool 9 kg 
Consumentenadviesprijs € 20,99 
Soort  Extra grote stukken (60-120mm) Lump Charcoal 

Premium Restaurant Houtskool  9 kg 
Verpakking  
Soort verpakking  Kartonnen Doos  
Totaal  gewicht verpakking  9,8 kg 
Afmeting verpakking (BxDxH) 39 x 30 x 53 CM 
Aantal per pallet  28 dozen  
Soort pallet  Europallet  
Hoogte pallet  200 cm  
 
EAN Code 1 8717953244352 
Artikel Nr.  F&FEUR 
 
Productinformatie Europees Eiken & Beuken Premium Restaurant Houtskool  
 
Flames & Flavour Europees Eiken & Beuken Houtskool is makkelijk aan te steken en geeft een 
evenredige gloed en warmteverspreiding. In no-time aan de slag! Met de heerlijke milde eiken 
en beuken grill-smaak maak je zeker indruk met je vlees, vis en groenten. Big Green Egg - 
kamado - Weber Kettle enthousiastelingen zweren er bij.  
Deze houtskool bevat grote stukken Lump Charcoal (60-120mm) en is verpakt in een stevige 
doos. Ontstaan van gruis wordt beperkt en de doos is makkelijk in de opslag.  
Flames & Flavour Eiken & Beuken Houtskool is gemaakt van hout uit duurzaam beheerde 
Europese bossen. 100% ecologisch verantwoord en geproduceerd door een FSC gecertificeerd 
bedrijf. 
Flames & Flavour houtskool garandeert de hoogste kwaliteit Premium Restaurant Houtskool!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Uitgebreide informatie 
 

Flames & Flavour Europees Eiken & Beuken Premium Restaurant Houtskool maakt van je BBQ 
een gegarandeerd succes. Koop deze houtskool voor je Big Green Egg – Kamado of Weber 
Kettle BBQ. Superieure kwaliteit. Gesorteerd op mooie grote stukken. 

Deze houtskool is makkelijk aan te steken en geeft een evenredige gloed en 
warmteverspreiding. In no-time aan de slag! Met de milde eiken en beuken grill-smaak maak 
je zeker indruk met je vlees, vis en groenten. BBQ-enthousiastelingen en foodies, zweren er bij. 

Deze soort houtskool is gemaakt van Europees eiken en beukenhout. De eigenschappen van 
deze soort houtskool zijn absoluut vergelijkbaar met Oak (eik) & Hickory houtskool. Het 
brandt net zo efficiënt en geeft heel weinig as.   Flames & Flavour houtskool is 100% organisch. 
Omdat de houtskool uit Europa komt en transport beperkt blijft krijg je een uitstekende prijs 
– kwaliteit. 

Deze houtskool is gesorteerd op extra grote stukken (60-120mm) en is verpakt in een stevige 
doos. De doos voorkomt het breken van de houtskool en het ontstaan van gruis wordt beperkt. 
Flames & Flavour garandeert de hoogste kwaliteit Premium Restaurant houtskool. 

Eiken & Beuken houtskool is gemaakt van hout uit duurzaam beheerde Europese bossen. 100% 
ecologisch verantwoord en geproduceerd door een FSC gecertificeerd bedrijf. 
 
● Gesorteerd op extra grote stukken 
● BBQ snel (< 10 minuten) klaar voor gebruik 
● Geeft een milde grill smaak 
● Duurzame houtskool 100% organisch 
● Dankzij de doos makkelijk op te slaan 
● Speciaal voor Big Green Egg – Kamado en Weber Kettle style BBQ’s 

 
Inhoud 9 KG 
GARANTIE:  Flames & Flavour garandeert de inhoud van de doos. Niet tevreden? Flames & 
Flavour ruimt hem om  
  
Het materiaal gebruikt voor het verpakken van de houtskool is van verantwoorde herkomst. 
Het papier wordt gewonnen uit gecontroleerde bosbouw en is door de gehele keten te traceren 
doordat het papier standaard FSC-Chain of Custody is gecertificeerd. 

 
Flames & Flavour - Sandtmannlaan 12 - 1412 GC - Naarden 

Tel +31 621287311 - Web: www.flamesandflavour.com - info@flamesandflavour.com 
NL14 SNSB 0922 6783 59  -  KvK 62923072 -  BTW nr  183842157B01 
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