Kookstudio

Flang in de Pan kookworkshops
Geboren en getogen Terschellinger Flang Cupido verzorgt oestertochten
en wildplukwandelingen in combinatie met kookworkshops.
Hij gebruikt pure Terschellinger producten uit de natuur en van
eilander boeren. Groenten en kruiden komen uit zijn moestuin.
Hij neemt je mee de natuur in om uw eigen ingrediënten te
verzamelen, die je daarna samen tot een heerlijke maaltijd bereidt
in onze sfeervolle kookstudio.
Bij Flang in de Pan proef je Terschelling!
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Gezellige braderie in Midsland, waar wij weer
verse Terschellinger pofkes bakken en Snert
van de Wereldkampioen serveren.
Wo. 25 okt. 15.00-20.00 u in Midsland.

Boek nu online > ﬂangindepan.nl
De meest recente data en tijden staan op onze site.
Klik op de workshop naar keuze en boek online.
Bel 06-14046455 voor meer info.

Flang in de Pan, Dorpsstraat 25, 8896JA Terschelling Hoorn

Prachtige wandeling over het wad, UNESCO Wereld
Erfgoed, met proeverij van oesters en zeewiertapenade
en een lekker drankje. Vertrek vanaf waddendijk bij
Lies. Laarzen bij ons te leen.
Duur ca. 2 uur. Prijs: € 20,Kinderen van 3-11 jr. € 12,50

Workshop voor de visliefhebber! Flang neemt je mee
naar de authentieke takkenfuik op het wad en vertelt
over de traditionele manier van vis vangen. In de
kookstudio ga je vis ﬁleren, marineren, pocheren,
roken en bakken. Een visfeest met Flang! Prijs (bij min.
8 deelnemers): € 67,- incl. recepten, excl. drankjes.

Culinair wadlopen
Een culinaire wandeling, waarbij je zelf oesters,
kokkels, zeewier, mosselen en alikruiken raapt
en bereidt tot een heerlijk diner (of lunch).
Tijd: bij laag water.
Prijs (bij min. 8 deelnemers): € 57,incl. recepten, excl. drankjes.

Wildpluk Proeverij met SBB
Wandeling met de boswachter door bos en duin en
onderweg pluk je eetbare planten & bloemen. Flang
maakt van het geplukte lekkers een proeverij. Vertrek
vanaf Staatsschuur in Lies .
Tijd: 10.30 - 13.00 u.
Prijs: € 19,50. Kinderen van 3-11 jr. € 16,50

Roken & stoken
Vuurtjes stoken in de pastorietuin met de Big Green
Egg en Oklahoma Joe BBQ Smoker. Verse groenten,
eilander vlees en vis roken en grillen en bereiden die
tot een heerlijk buitendiner.
Prijs (bij min. 8 deelnemers): € 75,incl. recepten, excl. drankjes.

