Palingroken op een door u gekozen locatie
Organiseert u een:
• tuinfeest
• buurtfeest
• campingparty
• reünie e.d.
Wij komen ter plekke ambachtelijk
palingroken.
Heeft u andere wensen?
In overleg is bijna alles mogelijk...

HUISMAN & HUISMAN

Als de rook om je hoofd
is verdwenen,
streelt hij je tong...

Harmen Huisman
Mob: 06 43842647
Tel: 0566 840065

HUISMAN
&
HUISMAN
A m b a c h t e l i j k p a l i n g ro ke rs

Pieter Huisman
Tel: 0516 481178
E-mail: huismanenhuisman@gmail.com
Internet: huismanenhuisman.weebly.com
Workshoplocatie De Turfhoeke
De Tsjoele 3
8401 BE Gorredijk

Nieuwsgierig?
Wij bieden u diverse mogelijkheden aan om
kennis te maken met onze paling.

WIE ZIJN WIJ?
Harmen en Pieter, samen opgegroeid aan en op het Friese
water met meestal een hengel in de aanslag. Pieter heeft
inmiddels jarenlang ervaring met palingrookwedstrijden
en daarmee menig prijs gewonnen. Harmen heeft een
palingrokerij gerund en bij diverse palingrookwedstrijden
gejureerd. Hun droom om samen deze passie onder de
mensen te brengen wordt met HUISMAN & HUISMAN
werkelijkheid.

Door de jaren heen is de paling bij ons leven gaan horen.
Daardoor kunnen wij u tijdens de workshop van alles
vertellen over dit voor velen mysterieuze dier, o.a.:
•
•
•
•

MOGELIJKHEDEN

•
•

Workshop palingroken op de ‘Turfhoeke’
Onder het genot van een hapje en een drankje leert u zelf
ambachtelijk palingroken.

•
•

Programma workshop:
• schoonmaken van de paling
• pekelen
• voordrogen
• aanrijgen
• roken
* aanmaken van het vuur
* temperatuur van de oven
* houtsoorten
• nagaren
• fileren van gerookte paling

de trek van de paling
paaigebied
voortplanting
de metamorfose die ze ondergaan tijdens de trek heen
en terug
soorten paling, kweek en wild
het visserijbeleid in Nederland en Europa, wat
de paling betreft
de visserijtechnieken voor de sport- en beroepsvisserij
sterke verhalen die over deze bijzondere vis bestaan

Prijs workshop
€ 60,- per persoon inclusief:
• ontvangst, koffie met gebak
• 1 pond paling
• tijdens de workshop vrij drinken
• paling op toast
• wilt u extra paling, graag tijdens de
reservering doorgeven (meerprijs)
* Minimale deelname: 6 personen

Paling eetfestijn op de ‘Turfhoeke’
Vanzelfsprekend kunt u onbeperkt van de paling
genieten, dit eventueel in combinatie met een
barbecue en/of buffet.
Mocht u verder zelf nog invulling aan de dag willen
geven, onze locatie de ‘Turfhoeke’ biedt ruimte voor
ontspanning tussen weiland en water!
Hierbij kunt u o.a. denken aan, kanoën, fietsen,
boog- en buksschieten, vlotbouwen, schilderen,
huifkartocht, natuurwandeling of bezoek aan
een kaasboerderij.
Natuurlijk kunt u ook een dagarrangement bij ons
reserveren.

Workshop palingroken op de ‘Turfhoeke’

