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INNOCENT BLOOD
Deze Backyard hero BBQ saus is vol van smaak met een 
vleugje magie. Een heerlijke zoete, licht rokerige saus die is 
samengesteld met alleen de beste ingrediënten. Elke batch 
is met passie gemaakt en niet zo onschuldig als hij lijkt. 
Bloeddorstig lekker!

FLAVOUR ATTRACTION
Deze volle competition ready BBQ saus is een echte smaak 
beleving met tonen van gember en sinaasappel. Een ideale 
combinatie tussen zoet en pit en alle smaken in balans. 
Samengesteld met alleen de beste ingrediënten. Elke batch 
is met zorg en passie gemaakt, en dat proef je!

PINK REVENGE
Een saus voor de echte pitmaster. Krachtig, zoet en vol 
romig van smaak. Door de kus van de Pink Devil is hij 
betoverd tot een zeer verslavende, unieke BBQ saus. 
Wees gewaarschuwd!

207 DEGREASE
Onze 207 degrease BBQ Olijfolie is geen standaard geval, 
maar een excellente, stevige, ferme, mannelijke extra vierge 
olijfolie. Volfruitig, met de juiste bitterheid op de tong en 
perfecte scherpte achter in de keel. Je kunt hem eigenlijk 
zo drinken. Uit een glas. Naked!

THE BOOST
De tedere verfijnde smaak van Fleur de Sel zout gecombi-
neerd met een krachtige, op eiken gerijpte, Caribische rum 
geven de ultieme boost aan je gerecht. Probeer dat maar 
eens te weerstaan !

ONZE SAUZEN

ONZE OLIE

ONS ZOUT
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FAST & FLAVOURED ALL PURPOSE NO SALT
Deze brede Fast & Flavoured NS All purpose rub is over-  
heerlijk op bijna elk gerecht. Hij past zich graag aan maar 
is zeker ook een tikkeltje eigenwijs. Prachtig in zijn een-
voud. Geef hem aandacht en hij zal je belonen. 
Deze is zonder zout (ook leverbaar met zout).

FAST & FLAVOURED ALL PURPOSE
Deze brede Fast & Flavoured All purpose rub is over-
heerlijk op bijna elk gerecht. Hij past zich graag aan  
maar is zeker ook een tikkeltje eigenwijs. Prachtig in  
zijn eenvoud. Geef hem aandacht en hij zal je belonen. 
Deze is met zout (ook leverbaar zonder zout).

HARDCORE JAWS
De ultieme frisheid van de citrusvrucht proef je terug in 
deze krachtige rub. De hardcore Jaws geeft net dat stukje 
extra boost aan die heerlijke BBQ gerechten. Mooi op vis 
en schaaldieren maar ook heerlijk op een stukje vlees. 
Puur genieten!

NAKED GUN POWDER
De rokerige aardse smaken van deze bijzondere rub 
zullen je verrassen... Denk niet wit, denk niet zwart 
maar in de kleur van je hart. Stoer, mannelijk en 
een tikkeltje vreemd maar absoluut een aanrader. 
Gun Powder, naked!

PINK DEVIL
Een prachtige, kleurrijke rub met een vrouwelijke 
knipoog. Echter laat deze Pink Devil zich niet 
gemakkelijk temmen. Ze is zeer geschikt voor 
lange sessie’s dus daag haar uit. No way back!

SPANISH DELIGHT
Je proeft de Spaanse zon en ultieme gastvrijheid. De 
Spanish Delight Rub doet je hart sneller kloppen en 
brengt je terug naar de smalle straatjes van Pamplona. 
Een zeer gangbare AP rub met spaanse pit & passie!

THE HULK
Een zeer krachtige rub geïnspireerd op de Japanse 
samurai Geisha’s, de dappere krijgers. Een ideale 
balans tussen pit en reinheid. Deze rub is bijzonder 
in de omgang maar pas op! Pittig! 

THE INCREDIBLE
De tedere, volle smaak van South Carolina gebundeld 
met de kracht van Azië, geeft The Incredible Rub net 
even dat extra zetje. Gevoelig maar toch ook verrassend 
en puur.

THE LOOKS
De prachtige structuur van The Looks rub doet eer 
aan het mooie landschap van Zuid Afrika en de 
innemende volle smaken van de Braai. Deze rub 
lokt je speels naar buiten.

THE TASTE
Krachtige, volle rub die de typerende smaak van de 
BBQ geheel tot zijn recht laat komen. Puur genieten 
en alle smaken volledig in balans.

SUNNY STUFF
Een vette knipoog naar die intens warme smaken van 
Zuid Amerika. De zonnige kleur staat symbool voor de 
levendigheid en passie in deze rub. Ultiem genot met 
een kick van de Madame. 

ONZE RUBS
No Rubbish brengt de authentieke smaak van het diepe zuiden van Amerika 
naar de Europese barbecue met alleen de meest verse ingrediënten. Door het 
mengen van kruiden en specerijen van extreem hoge kwaliteit is het onze 
bedoeling om uw gerechten de boost te geven die ze verdienen.


