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Steak Rock – Model L 

 

Chefs Steak Rock bamboehouten Hot Stone grillplateau Luxe 
afgewerkt bord met uitsparingen voor het porseleinen 
dinerbordje, 3 sauscups en edelstalen Hot Stone houder met een 
fraai geslepen lavarock natuurgrillsteen van 21 x 14 cm. Het 
plateau heeft 2 uitgespaarde handgrepen voor veilig serveren. 
Afmeting plateau 43 x 25 cm. 

 

Steak Rock - Model M 
 Chefs Steak Rock bamboehouten Hot Stone grillplateau  Luxe 

afgewerkt bord met uitsparingen voor 3 sauscups en edelstalen 
Hot Stone houder met een fraai geslepen lavarock 
natuurgrillsteen van 21 x 14 cm. Het plateau heeft 2 uitgespaarde 
handgrepen voor veilig serveren. Afmeting plateau 30 x 25 cm 

 

Steak Rock – Model S 

 

 

Chefs Steak Rock bamboehouten Hot Stone grillplateau. Luxe 
afgewerkt bord met uitsparing voor  de edelstalen Hot Stone 
houder met een fraai geslepen lavarock natuurgrillsteen van 21 x 
14 cm. Het plateau heeft 2 uitgespaarde handgrepen voor veilig 
serveren. 
Afmeting plateau 30 x 20 cm. 
 

 

Steak Rock - Model O 

 

Chefs Steak Rock bamboehouten Hot Stone grillplateau  Luxe 
afgewerkt bord met ronde vormen een uitsparing voor 1 sauscup 
en edelstalen Hot Stone houder met een fraai rond geslepen 
lavarock natuurgrillsteen van 10 x 10 cm. Het plateau heeft 2 
uitgespaarde handgrepen voor veilig serveren. Afmeting plateau 
30 x 20 cm 
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Steak Rock - Model K 

 

Chefs Steak Rock bamboehouten Hot Stone grillplateau Luxe 
afgewerkt bord met uitsparingen voor het porseleinen 
dinerbordje inclusief sauscup en edelstalen Hot Stone houder met 
een fraai geslepen lavarock natuurgrillsteen van 21 x 14 cm. Het 
plateau heeft 2 uitgespaarde handgrepen voor veilig serveren. 
Afmeting plateau 43 x 25 cm. 

 

Steak Rock - Model E 

 

Chefs Steak Rock bamboehouten Hot Stone grillplateau Luxe 
afgewerkt bord met uitsparingen voor het leisteen dinerbordje 
inclusief sauscup en edelstalen Hot Stone houder met een fraai 
geslepen lavarock natuurgrillsteen van 21 x 14 cm. Het plateau 
heeft 2 uitgespaarde handgrepen voor veilig serveren. 
Afmeting plateau 43 x 25 cm. 

 

Steak Rock oven 36 sizzling stenen 

 

Onze ovens zijn geen omgebouwde zware pizza ovens, maar 
worden speciaal ontworpen en gebouwd in Europa voor het snel 
verhitten van grillstenen tot 450℃. 
 
2 compartimenten. Ideaal om in de tweede kamer stenen tijdens 
de diners opnieuw te verhitten. 
Capaciteit: 36 stenen. 
400V/4,5 KW 
Afmetingen buiten 71 x 65 x 44 cm 
Afmeting binnen: 51 x 51 x 10,5 cm 
Gewicht 89 kg 

 

Steak Rock oven 20 sizzling stenen 

 

230v/3,2 KW 
Afmetingen buiten 71 x 65 x 30 cm 
Afmeting binnen: 51 x 51 x 10,5 cm per kamer 
Gewicht 52 kg 
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Chefs Tafelschep 

 

Rvs tafelsteenschep 25 cm. Voor tussentijds wisselen of 
verwijderen van de steen. 

 

Chefs Ovenschep 

 

Edelstalen 75 cm lange ovenschep voor het veilig verplaatsen van 
Hot Stones in en uit de oven. Uit de oven kunt u met deze schep 
de hete grillsteen rechtstreeks plaatsen in de plateaus. Bij het 
uitnemen van de stenen na gebruik of bij omwisseling is de 
tafelschep of de handschoen handig. 

 

Chefs Handschoen 

 

Hittebestendige handschoen voor het veilig verplaatsen van de 
hete steen. Tussen 250°C en 300°C is veilig contact mogelijk tot 18 
seconden en kortstondig tussen 350°C en 400°C. 

 

Chefs Thermometer 

 

Laserthermometer, voor het contactloos meten van de Hot Stone 
temperatuur. 
Bereik tussen -40ºC en 900ºC. 
De ideale steentemperatuur voor het serveren van o.a. ossenhaas 
is ca. 350°C. 

 

Chefs Tafeldiplay A5 

 

Tafeldisplay op A5 formaat. 
 
Tafeldisplay is een ideale geschikt voor het schrijven met krijt. U 
kunt ook uw eigen logo van het restaurant of hotel er op laten 
drukken door Chefs Stonegrill Alliance. 
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Sauscups set 3 stuks (Los) 

 

Sauscup voor plateau Steak Rock of los op tafel. 
Per set van 3 stuks 

 

Lavastenen (Los) 

 

Lavasteen los voor Steak Rock bamboehouten plateaus  
 
 
 
 

Chefs Steakmes 

 

 

Deze (vlees) steakmes zijn gemaakt naar het voorbeeld van de 
jachtmes. Niet alleen oogstrelend, maar ook functioneel. Ideaal 
voor soepel snijden van steak. 
 
Kunnen ook voorzien worden van een naam en/of logo van 
bijvoorbeeld uw restaurant. 
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Eiken steakbord “Steakhouse”   

 

Eiken steakbord “Steakhouse”  30 x 25 x 3,8 cm 

  
Borden en messen kunnen tegen meerprijs voorzien worden van 
een naam of logo. 

 

Eiken steakbord “Tomahawk” 
 

 

Eiken steakbord “Tomahawk” 43 x 30 x 3,8 cm 
 
Borden en messen kunnen tegen meerprijs voorzien worden van 
een naam of logo. 

 

Bamboe steak & kaasplateau 

 

Bamboe steakbord & kaasplateau 
 
Borden en messen kunnen tegen meerprijs voorzien worden van 
een naam of logo. 

 

Bekijk onze website voor de algemenen voorwaarden 


