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 Hotel Restaurant Lunia



 Catering Service
.......................................................................................
Heeft u een belangrijke gebeurtenis die u samen met familie en vrienden 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. In dit overzicht ziet u de verschillende mogelijkheden. 

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. Wij rekenen € 0,25 per km reiskosten tot 30 km.

Wenst u ook ons servies te gebruiken? Voor € 2,95 p.p. kunnen wij borden, soepkommen, servetten en 

bestek bijleveren. Voor het glaswerk rekenen wij € 1,75 p.p. Op het afgesproken tijdstip halen wij alles 

weer bij u op.



 4 Lunia Cateringbrochure

DIVERSE KOUDE EN WARME 
BUFFETTEN
...............................................
Bercoper Buffet € 28,50 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 champignons en
 kerrie-roomsaus
• Gebakken witvis op romige spinazie
• Roerbakgroenten
• Gebakken krieltjes
• Verse frieten en eigen mayonaise

...............................................
BBQ Buffet € 30,50 p.p.

•Tomatenpompoensoep van de BBQ
• Salade van gepofte aardappelen geserveerd met 
 Friese Woudham en coppa
• Salade van huisgerookte zalm, appel en bosui
• Boerenbrood/stokbrood met kruidenboter
 en tapenade

• Lunia’s huisgemaakte BBQ worst
• Runderhamburger van slager Huft
• Gemarineerde kipdijspies
• Seizoensvis en papillotte gegaard
• Gemarineerde speklap
• Spies van courgette en tomaat
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus

Tip: als dessert ananas van de BBQ

	 met	vanilleroomijs	€	6,50	p.p.

...............................................
Lunia Buffet € 32,50 p.p.

• Romige mosterdsoep met spekjes en bosui
• Rundvleessalade met slagerij Hufts hammen
• Gerookte Friese aardappelsalade
• Gemengde groene salade met rauwkost
• Boerenbrood/stokbrood met kruidenboter
 en tapenade

• Warme beenham met honing-tijmsaus
• Stoofpot van Fries rund met geflambeerde appels
• Gepocheerde zalm met dille en citroen
• Seizoensvis op Groninger spelt met rode biet
• Warme groenten
• Rijst met dungesneden prei en hamblokjes
• Aardappelgratin

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

Al onze buffetten zijn vanaf minimaal 20 personen; voor minder personen passen

we de inhoud of de prijs van het buffet aan.

Wanneer u een kok wenst die het op locatie bereidt

vragen wij € 35,00 per uur. (ex. btw)
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Diverse eenvoudige buffetten

...............................................
Hollands Buffet € 23,50 p.p.

• Romige mosterdsoep met spekjes

• Ruim gegarneerde huzarensalade

• Aardappelsalade met walnoot en bieslook

• Stokbrood met kruidenboter en tapenade

• Varkenshaas met champignon roomsaus

• Kip met brie en pestosaus

• Seizoensvis in dillesaus

• Diverse warme groenten van het seizoen

• Twee soorten aardappelgarnituren

• Goed gevulde groene salade

...............................................
Italiaans Buffet € 25,50 p.p.

• Italiaanse pomodori soep

• Groene sla met tonijn en cherrytomaatjes

• Salade van tomaat, mozzarella en basilicum

• Italiaans brood met kruidenboter

• Lasagne a la Bolognaise met mozzarella

• Spaghettini met zongedroogde tomaatjes en rucola

• Gehaktballetjes in tomaten-auberginesaus

• Pollo di funghi: Kippendijenfilet met

 champignonsaus en fusilli

• Pasta Carbonara met spekjes en roomsaus 

...............................................
Dessert:

Warm chocoladetaartje € 8,25 p.p.

Huisgemaakt met vanille-ijs
Frisamisu € 7,50

Tiramisu met fries suikerbrood en chocolade

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

Verrassingsdessert vanaf € 8,75 p.p.

met 3 items 
Streekdessert € 8,75 p.p.

Wentelteefjes van Fries suikerbrood en parfait

van Bercoper dumkes en Berkoper honing

Wanneer u een kok wenst die het op locatie bereidt

vragen wij € 35,00 per uur. (ex. btw)
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Borrelhappen 
....................................................................................
vanaf 20 personen

Bercoper borrelgarnituur € 4,95 p.p.

(5 hapjes per persoon)

• Friese kaas en worst

• Canapé zalm

• Wrapje geitenkaas

• Gevuld ei/tomaatje

Lunia garnituur € 8,50 p.p.

(7 hapjes per persoon)

• Friese kaas en worst

• Canapé Friese Woudham

• Canapé huis gerookte zalm/ brie

• 1x pizzabrood

• 1x crostini Brie

• Minisaucijzenbroodje

Lunia’s borrelplank € 99,00

Voor 8 personen, inclusief plank.

• Diverse mini wraps

• Canape met huisgerookte zalm en brie

• Glaasje Gazpacho

• Bootje met garnaaltjes

• Diverse Sushi

• Salade van Friese aardappel met spekjes

• Pizza crostini
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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 € 22,50 p.p.

• Verschillende luxe broodsoorten  • Croissants 

• Diverse Hollandse kazen  • Verse vleeswaren

• Gekookt scharrelei  • Handfruit

• Assortiment zoet broodbeleg en eigen jam • Roomboter

• Koffie of thee naar keuze  • Vers geperste jus d’orange 

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

Ontbijt de luxe € 32,50 p.p.

• Verschillende luxe broodsoorten  • Croissants en muffins

• Diverse Hollandse kazen • Verse vleeswaren

• Gekookt scharrelei • Vispalet

• Assortiment zoet broodbeleg en eigen jam • Roomboter

• Vruchtenyoghurt • Handfruit 

• Koffie of thee naar keuze  • Prosecco

• Vers geperste jus d’orange
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Lunch
....................................................................................
vanaf 20 personen

1.	Soep	van	het	seizoen (in overleg) € 12,50 p.p. 

Wit zacht puntje met kroket en diverse harde luxe broodjes (2 p.p.) 

2.	Friese	aardappelsoep	€ 14,50 p.p.

Wit/bruin zachte bol gezond, diverse harde luxe broodjes en diverse sandwiches kipfilet/zalm/beenham (1 

zacht, 1 hard, 1 sandwich p.p.) 

3.	Mosterdsoep	met	spekjes	€ 17,50 p.p.

• In eigen rookoven gerookte zalmsalade met geweckte groenten

• Stokbrood/ ambachtelijk bruinbrood met kruidenboter en tapenade

• Huisgemaakte Friese aardappelsalade 

• Quiche vlees/vis of vegetarisch

• Diverse sandwiches 

 

• Kannen melk en jus d’orange  € 2,50 p.p.

• Vers handfruit  € 1,50 p.p.

• Suikerbrood € 2,00 p.p.

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

Jil’s Weddings & Events

Bij Jil’s Weddings & Events kun je terecht voor het organiseren
en/of stylen van jullie feest en het huren van unieke items om jullie
dag compleet te maken. Mijn doel is altijd om jullie verwachtingen
te overtreffen. Ik doe dat met veel passie en creativiteit. Door écht
te luisteren en mee te denken wordt jullie feest bijzonder. Dit kan
op iedere locatie met ieder budget. De passie voor organiseren,

plannen en het mensen naar hun zin te maken is er altijd al geweest. Dit, mijn hoge hotelschool diploma en
bult aan horeca ervaring zorgen ervoor dat ik jullie dag onvergetelijk kan maken! Hotel Lunia heeft heerlijke
koffie, zullen we eens kennis maken?

info@allyouneedisjils.nl	|	www.	allyouneedisjils.nl	|	Tel.:	06	1280	30	76


