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Op zoek naar duurzame teambuilding 
en naar een onvergetelijke ervaring ?

PermaFungi stelt u een avontuur op maat voor, 
in de fabelachtige omgeving van paddestoelen !

Aan de hand van verschillende activiteiten die wij voorstellen, zullen uw medewerkers 
een originele paddestoelenkwekerij kunnen ontdekken. Koffiedik dat per fiets 
opgehaald wordt, wordt gebruikt als substraat om heerlijke oesterzwammen te 
laten groeien. Ons project van stadslandbouw, van kringloopeconomie, van lokale en 
sociale tewerkstelling opent zijn deuren voor u om u al zijn geheimen te onthullen !

Een rondleiding in onze kwekerij, het proeven van oesterzwammen, het klaarmaken 
van een zelfkweekkit of een oesterzwammenlunch, op sublieme wijze klaargemaakt 
door de chef van het restaurant La Fabbrica : het aanbod is ruim, u hebt verschillende 
keuzemogelijkheden in functie van uw team en in functie van uw wensen. Ontdek al 
onze activiteiten en contacteer ons om uw programma op maat samen te stellen !
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Activiteit #1 - Bezoek aan de 
paddestoelenkwekerij
Duur : 1uur
Antaal deelnemers : Onbeperkt (groepen van 20)
Plaats : Ons atelier op de site van Tour & Taxis

Wij voeren u binnen in de kelders van de 
historische site van Tour et Taxis. Daar zullen 
jullie onze kweekplaatsen zien : zij werden 
aangepast voor het kweken van oesterzwammen. 
Dit bezoek geeft de deelnemers  inzicht in het 
indrukwekkende proces van het kweken van 
paddestoelen. Tijdens het bezoek leggen we uit 
hoe onze innoverende en ecologische techniek 
meer veerkracht aan de steden geeft. Succes 
verzekerd bij de nieuwsgierigen ! 
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Dit bezoek kan ook gecombineerd worden 
met de ontdekking van onze witloofcultuur 
(ongeveer 30 min langer)!



Activiteit #2 - Het aanmaken 
van een zelfkweekkit 
 
Duur : 1uur
Antaal deelnemers : Beperkt tot maximum 20 personen
Plaats : - Ons atelier op de site van Tour & Taxis  
               - Op verplaatsing

De deelnemers krijgen nu de gelegenheid om zelf toe te 
passen wat ze in de kelders gezien en ontdekt hebben. De 
deelnemers werken in kleine groepen : ze mengen koffiedik, 
mycelium en stro om hun eigen zelfkweekkit klaar te maken. 
Bij het weggaan nemen ze dus een mooi aandenken mee. En 
ongeveer een maand later zullen ze bij hen thuis tussen 250 
en 300 g oesterzwammen oogsten. Wij leggen hen ook uit 
hoe ze dit avontuur bij hen thuis kunnen verderzetten, en het 
begint natuurlijk met het bijhouden van hun eigen koffiedik.

Activiteit #3 - Lunch op basis van de PermaFungi-
oesterzwammen
 
Antaal deelnemers : Onbeperkt
Plaats :  Restaurant La Fabbrica, op de site van Tour & Taxis

Eerst het werk, nu het soelaas ! Waarom het 
PermaFungi-avontuur en één van bovenstaande 
activiteiten niet verderzetten met je collega’s 
rond een bord heerlijke oesterzammen ? De chef 
van het restaurant La Fabbrica sublimeert onze 
oesterzwammen in enkele gerechten : Pappardelle 
boscaiola of Escalope de veau Valdostana 
(oesterzwammen, gerookte mozzarella en witte wijn). 
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Onze aanbiedingen
Het Klassieke Bezoek | 1 uur
Geleid bezoek aan de paddestoelenkwekerij.

Het Pack Ontdekking | 1 uren
Dit pack leidt tot een beter inzicht in het project en de kweek van 
paddestoelen. Elke deelnemer krijgt op het einde één van onze 
oesterzwammenkits. 

Het Pack Do-It-Yourself | 3 uren
Dit pack bevat een infosessie, een rondleiding en het aanmaken van 
een zelfkweekkit door elke deelnemer.

Na elke formule kun je het avontuur verderzetten met een lunch op 
basis van onze oesterzwammen in het restaurant 
La Fabbrica.

Infos en contact
info@permafungi.be
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