GA EROP UIT & KOM BIJEEN

CATERINGBROCHURE

Hotel Restaurant Lunia,
een monument in Oldeberkoop,
Zuidoost Friesland, voorzien van
eigentijdse gemakken.

Molenhoek 2
8421 PG Oldeberkoop
Tel.: 0516 - 452 555
Fax: 0516 - 452 929
info@lunia.nl
www.lunia.nl
@hotellunia
Hotel Restaurant Lunia

Catering Service
.......................................................................................
Heeft u een belangrijke gebeurtenis die u op locatie wilt vieren, maar geen zin om uren in de keuken te
staan? Lunia verzorgt het voor u! Of het nu gaat om een verjaardag, een jubileum, een bruiloft of een
bedrijfsuitje, er is van alles mogelijk. Uiteraard kunnen wij ook een evenement op maat voor u verzorgen.
U bent van harte welkom om een afspraak te maken om uw wensen te bespreken.
Dit kan via info@lunia.nl of telefonisch op 0516-452555.
De buffetten, borrelhappen en lunches worden gebracht op het door u gewenste tijdstip. Binnen 5 km van
Lunia rekenen wij geen reiskosten.
Wenst u ook ons servies te gebruiken? Voor € 3,00 p.p. kunnen wij borden, soepkommen, servetten en
bestek bijleveren. Voor het glaswerk rekenen wij € 2,00 p.p. Op het afgesproken tijdstip halen wij alles
weer bij u op.

DIVERSE KOUDE EN WARME
BUFFETTEN

...............................................

...............................................

BBQ buffet € 31,50 p.p.

Lunia Buffet € 33,50 p.p.

• Tomaten-paprikasoep van de BBQ met chorizo

• Mosterdsoep met droge worst en courgette

• Boerenbrood/stokbrood met verschillende smeersels

• Pastasalade met paprika, olijven, tomaat en
kruidendressing

• “Gerookte” Huzarensalade met Coppa en
Berkoper ham

• Salade met kool, wortel, selderij en Coppa

• Salade van gerookte makreel, komkommer, ui,
tomaat en frisse dressing

• Gemengde frisse groene salade

• Verse Runderburger van Gerald Huft

• Zacht gegaarde kalfssukade met hete bliksem en jus

• BBQ worst met eigen kruidenmengsel

• Gemarineerde varkensfilet met saus van honing
en tijm

• Mini spareribs van de grill
• Gemarineerde kippendijspiesjes

• Boerenbrood/stokbrood met smeersels en tapenade

• Citroenvis, seizoensvis met citroen op de BBQ gegaard

• Verschillende gebakken vissoorten met gamba en
beurre blanc

• Gemarineerde varkensspeklap

• Visstoof met wortel, citroen en dille

• Gemarineerde groentenspies

• Groenten van het seizoen

• Vers bereide BBQ sauzen

• Rijst met fijn gesneden groenten

Tip:

• Aardappelgratin of aardappelpuree
als Dessert: Tarte tatin van de BBQ met
karamel en vanille crème fraîche € 8,50

...............................................

...............................................
Bercoper Buffet € 29,50 p.p.
• Romige seizoenssoep
• Huzarensalade met garnering van diverse vleeswaren
• Salade van huisgerookte zalm met geweckte groenten
• Gemengde groene salade
• Boerenbrood/stokbrood met kruidenboter
en tapenade
• Gemarineerde varkensprocureur met rozemarijnjus
• Gebakken kipdij met kerrie-roomsaus
• Gebakken witvis op romige spinazie
• Roerbakgroenten
• Gebakken krieltjes
• Frieten en eigen mayonaise

Al onze buffetten zijn vanaf minimaal 20 personen; voor minder personen
passen we de samenstelling en de prijs van het buffet aan.
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Buffetten
...............................................
Hollands Buffet € 26,50 p.p.

...............................................

• Romige mosterdsoep met spekjes
• Ruim gegarneerde huzarensalade
• Goed gevulde groene salade
• Aardappelsalade met walnoot en bieslook
• Stokbrood met kruidenboter en tapenade
• Varkenshaas met champignonroomsaus
• Rucolastamppot met kippendij
• Seizoensvis in dillesaus
• Diverse warme groenten van het seizoen

Wanneer u een kok wenst die het eten op locatie
bereidt vragen wij € 40,00 per uur. (ex. btw)

• Frieten met eigen mayonaise

...............................................

...............................................

Suikerbroodpudding € 8,25 p.p.

Verrassingsdessert vanaf € 8,75 p.p.

met witte chocolade, Stellingwerfse jongens,
dûmkes crumble en appel

met 3 items

Dessert:

Noten-brownie € 8,25 p.p.
met vanille ijs slagroom en crème anglaise

..................................................................................................
Lunch
vanaf 20 personen
1. Soep van het seizoen (in overleg) € 14,50 p.p.
Wit zacht puntje met kroket en diverse belegde harde broodjes (2 p.p.)

2. Friese aardappelsoep € 17,50 p.p.
Zachte bol gezond, assortiment luxe harde broodjes en diverse sandwiches kipfilet/zalm/beenham
(1 zacht, 1 hard, 1 sandwich p.p.)

3. Mosterdsoep met spekjes € 21,50 p.p.
• In eigen rookoven gerookte zalmsalade met geweckte groenten
• Stokbrood/ ambachtelijk bruinbrood met kruidenboter en tapenade
• Huisgemaakte Friese aardappelsalade
• Vegetarische quiche
• Diverse sandwiches

..................................................................................................
• Melk

€ 2,50 p.p.

• Verse Jus d'orange

€ 5,50 p.p.

• Vers handfruit

€ 1,50 p.p.

• Suikerbrood

€ 2,00 p.p.
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Borrelhappen
....................................................................................
vanaf 20 personen

1. Bercoper borrelgarnituur € 6,50 p.p.
(5 hapjes per persoon)

• Friese kaas en worst
• Wrap zalm
• Nootjes en zoutjes
• Mini sandwich carpaccio of geitenkaas

2. Lunia garnituur € 9,50 p.p.
(7 hapjes per persoon)

• Friese kaas en worst
• Wrap carpaccio
• Mini sandwich gerookte zalm
• Broodstengels met dip
• 1x crostini geitenkaas en honing
• Mini saucijzenbroodje

3. Lunia’s borrelplank € 16,50 p.p.
• Diverse mini wraps
• Mini sandwich zalm, brie en carpaccio
• Glaasje gazpacho
• Mini garnalencocktail
• Nootjes, zoutjes, olijven en ambachtelijke chips
• Vijgen-amandelbrood met balsamicocrème
• Friese kaas, Friese worst, Coppa en Chorizo
• Brood met smeersel
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Ontbijt
......................................................................................
Een origineel geschenk? De ontbijtservice van Lunia!
Wij serveren het klassieke of het luxe ontbijt op een door u aangegeven tijdstip. Het ontbijt wordt geleverd
in luxe cateringdoos. We overleggen een geschikt tijdstip om een en ander weer op te halen.
Als extra service bij uw geschenk kunt u uw persoonlijke tekst opgeven voor op een wenskaart.

Klassiek ontbijt € 24,50 p.p.
• Verschillende luxe broodsoorten

• Verse vleeswaren

• Croissants

• Vers fruit

• Diverse Hollandse kazen

• Yoghurt met cruesli

• Gekookt scharrelei

• Roomboter

• Assortiment zoet broodbeleg en eigen jam

• Vers geperste jus d’orange

• Koffie of thee naar keuze

....................................................................................
Ontbijt de luxe € 34,50 p.p.
• Verschillende luxe broodsoorten

• Croissants

• Diverse Hollandse kazen

• Muffins

• Gekookt scharrelei

• Verse vleeswaren

• Assortiment zoet broodbeleg en eigen jam

• Huisgerookte zalm

• Yoghurt met crusesli

• Roomboter

• Koffie of thee naar keuze

• Vers fruit

• Vers geperste jus d’orange

• Prosecco
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