
Rookparty verjaardag Jan 

The making of . . . 

 

13-01-13 



Voorkant uitnodiging 



Binnenkant 



Achterkant 



Het buffetmenu samengesteld, bereid en gerookt door Richard, Mieke en Jan. 



De hammetjes worden op zaterdag gerookt. 



De Rookmeester en jarige (7 januari) heeft er duidelijk zin in. 



Nog wat druivenranken knippen voor het maken van een lekker eigen rooksmaakje. 



De hammetjes kunnen in de koeling tot zondag. 



De tomaatjes liggen op hun beurt te wachten. 



Verse makreel van de markt. 



De Chef  keurt de Serrano-ham. 



Op zondag zijn de tomaatjes voor de soep aan de beurt. 



Jullie zeiden toch dat ik moest komen roken? Ik doe mijn best voor drie. 



En daar staat ie dan, klaar voor de actie (Sorry vegetariërs). 



De messen worden geslepen, het gaat gebeuren! 



Tijdelijk naambordje voor de quiz-vraag met duidelijke hint (Ramsay) 



Daar gaan de zelf gerookte hammetjes. 



Demonstratie Serrano-ham snijden. 



Wij lusten onderhand wel eens wat! 



Zo, het vet is eraf. 



Nou ja, een beetje dan. 



Nu een mooi stukje eraf voor de snijmachine. 



Dat is goed gegaan, voor zover. 



De gerechten worden door Mieke opgesteld. 



De Chef heeft de ham gesneden, de varkentjes voelen zich minder 
happy en op de achtergrond ligt de Duck-filet. 



De geërfde snijmachine van Mieke's vader werkt prima. 



Er is een flink stuk van de ham af. 



Nog maar een fotootje, want het ziet er wel mooi uit. 



Hè, hè, eindelijk. Aanvallen maar. 



De slotact: Flensjes met rum-rozijnenijs en sinaasappelsausje geflambeerd met 
Oostenrijkse Stroh-rum. 



Evaluatie: het was een applausje waard en dat werd ook gegeven! 



Ja, lekker eten (en drinken) maakt je toch wel slaperig. Kok twee is eindelijk aan haar drankje toe. 



We gaan nog even niet naar huis, eerst nog koffie. 



De Chef-kok is ook aan zijn rust toe. Hij moet altijd maar werken daar, bij oom en tante. 



Maar we gaan door en hebben al weer plannen voor juni. 


