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LUNIA

.......................................................................................
Restaurant

Stijlvol à la carte restaurant. U kunt hier genieten van seizoensspecialiteiten en verrassende menu’s van onze 
chef-kok. Ons restaurant is ook exclusief te reserveren vanaf 40 personen. Diner tot 80 personen, feest tot 
140 personen. Kosten voor exclusiviteit zijn € 250,- voor het restaurant, inclusief de Riemke-kamer € 500,-.

Serre

Lounge-bar om rustig een boek te lezen, gezellig te praten of heerlijk genieten van een aperitief.

Grote zaal 1e verdieping

Voor feest of receptie, tot 60 gasten. Sinds 2014 beschikt Lunia over 2 nieuwe zalen;
de Manger Cats en de Willinge Prins zaal, welke apart of als één L-vormige zaal verhuurd
kunnen worden. Voor besloten gezelschappen; bijeenkomsten of private-dining. 
(Geen kosten voor exclusiviteit.)

Tuin

Sfeervolle buitenaccommodatie voor uw tuinfeest, receptie of barbecue. Het ruime terras aan de voorzijde 
heeft 60 zitplaatsen. Het terras in de binnentuin is standaard voorzien van 24 zitplaatsen, maar kan 
uitgebreid worden naar uw wens. De binnentuin is uitermate geschikt voor besloten gezelschappen (tot wel 
140 personen).

Parkeerterrein

Een belangrijk detail voor uw bijeenkomst door de gunstige ligging in Oldeberkoop
is Hotel Restaurant Lunia goed bereikbaar en u kunt parkeren op ons eigen parkeerterrein.
Wij hebben ook 2 oplaadpalen voor elektrische voertuigen.

Hotelkamers

Sfeervolle villakamers (4) of luxe kamers (14) in de hotelvleugel.

Wellness

Finse sauna en stoomcabine. Stortdouche en relax-zitje. Voor gasten van Lunia gratis te gebruiken.

Service

Totale verzorging van uw bijeenkomsten. 
De vermelde suggesties in deze brochure kunnen 
uiteraard aangepast worden aan uw eigen ideeën.

Na de bespreking van uw wensen stellen wij
(geheel vrijblijvend) een programmaoverzicht met 
de kostenbegroting voor u op.
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AANKLEDING

..........................................................................................
Voor een extra feestelijke accent kunt u er voor kiezen om de tafels en de aankleding tijdens het diner te 
laten verzorgen door onze huisstyliste. Wij werken hiervoor met de volgende kleurthema’s: rood, wit, groen, 
roze of zilver. Styling omvat in ieder geval bloemen, vazen, servetten, lint in kleur en desgewenst ballonnen. 
Hiervoor vragen wij een toeslag van € 2,95 per persoon. Of bent u zelf creatief? 
Bij Lunia mag u de decoratie ook helemaal zelf verzorgen!

..........................................................................................
Welkomstdrankje  Gebak

Champagne: brut of demi sec € 5,90 p.p. Gesorteerd gebak vanaf € 3,00 p.p.

Kir (crème de cassis met witte wijn) € 4,95 p.p. Huisgemaakt appelgebak € 3,25 p.p.

Kir royal (crème de cassis met cava) € 5,95 p.p. Petit four € 2,95 p.p.

Cava € 5,90 p.p. Oranjekoek € 2,95 p.p.

Lunia aperitief € 5,90 p.p. Servicekosten  € 1,50 p.p.
(cava met cranberry of limoncello)  (bij zelf verzorgen taart)

Koffie en thee

2 Kopjes koffie met gesorteerd gebak € 7,50 p.p. 2 Kopjes koffie met cupcake € 7,10 p.p.

2 Kopjes koffie met huisgemaakt gebak € 7,50 p.p. Koffie en broodje ter afsluiting € 6,00 p.p.
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FEESTELIJKE HIGH TEA/HIGH WINE

......................................................
High tea ook wel Afternoon tea  € 22,75 p.p.

In buffetvorm of per tafel te reserveren. High tea:
een lichte maaltijd die tussen 15.00-17.00 uur wordt gegeten.

Theepotten met heet water, verschillende theesoorten, citroen,
munt en diverse soorten suiker. Feestelijke ontvangst met een
glas cava (toeslag € 5,90).

High tea amuse en seizoenssoepje.
Diverse hartige hapjes. Verschillende boerensandwiches en
canapés. Warme scones met vanille-crème fraîche en huis-
gemaakte jam. Assortiment van desserts, zoete huisgemaakte
verrassingen.

High Wine

Drie glazen wijn met Chefs verrassingen € 32,50 p.p.

Kan genuttigd worden tussen 15.00-17.00 uur.

BORRELGARNITUUR

......................................
Bercoper borrelgarnituur

• Friese kaas en Friese droge worst
• Gemengde noten en kaasstengels
• 2x gefrituurd hapje

(5 hapjes per persoon)

 € 5,50 p.p.

......................................
Lunia garnituur 

• Canapé huisgerookte zalm/geitenkaas/woudham
• 1x bitterbal + 1x gefrituurd hapje
• Gemengde noten en kaasstengels

(6 hapjes per persoon)

 € 7,50 p.p.
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VOORBEELD MENU

..........................................................................................
Voorgerecht

• Huisgerookte zalm met geweckte romanesco, luchtige bloody mary en bietenblad 

Tussengerecht

• Romige seizoenssoep met eigen garnituur

Hoofdgerecht

• Gebakken kabeljauw� let met gebrande prei, gekon� jte aardappel en wittewijnsaus
 of
• Entrecote van Fries rund, pommes dauphine, gebakken bloemkool en tijmjus

Dessert

• Verrassingssdessert van de chef-kok

Heeft u een ander budget of wenst u meer gangen? Vraag onze medewerkers. 

 Drie gangen v.a. ₠ 32,50

 Vier gangen v.a. ₠ 37,50
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Al onze buffetten zijn vanaf minimaal 20 personen; voor minder personen passen

we de inhoud of de prijs van het buffet aan.

DIVERSE KOUDE EN WARME 
BUFFETTEN
...............................................
Bercoper Buffet

• 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

 ₠ 28,50 p.p.

...............................................
BBQ Buffet

•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
• Kno� ooksaus
• Satésaus

₠ 30,50 p.p.

Tip: als dessert ananas van de BBQ

 met vanilleroomijs ₠ 6,50 p.p.

...............................................
Lunia Buffet

• 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 ge� ambeerde appels
• Gepocheerde zalm met dille en citroen
• Seizoensvis op Groninger spelt met rode biet
• Warme groenten
• Rijst met dungesneden prei en hamblokjes
• Aardappelgratin

 ₠ 32,50 p.p.

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

 Lunia Trouwbrochure 11

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

we de inhoud of de prijs van het buffet aan.

DIVERSE KOUDE EN WARME 
BUFFETTEN
...............................................
Bercoper Buffet

• 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

 ₠ 28,50 p.p.

...............................................
BBQ Buffet

•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
• Kno� ooksaus
• Satésaus

₠ 30,50 p.p.

Tip: als dessert ananas van de BBQ

 met vanilleroomijs ₠ 6,50 p.p.

...............................................
Lunia Buffet

• 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 ge� ambeerde appels
• Gepocheerde zalm met dille en citroen
• Seizoensvis op Groninger spelt met rode biet
• Warme groenten
• Rijst met dungesneden prei en hamblokjes
• Aardappelgratin

 ₠ 32,50 p.p.

...............................................
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DESSERT

..................................................
Lunia buffet 

• Diverse soorten bavarois
• Drie soorten sorbetijs
• Frisamisu
• Gezoete slagroom en vers fruit

€ 8,75 p.p.

..................................................
Buffet Siberian 

• Omelet Siberian (ijs met cake en schuim, gebrand)
• Chocolademousse
• Vruchtenbavarois
• Chocoladesaus, fruitcoulis en slagroom

€ 9,75 p.p.

Uitgeserveerde desserts

• Huisgemaakt warm chocoladetaartje
 met vanille-ijs € 8,25

• Streekdessert: wentelteefjes van Fries suikerbrood
 en parfait van Friese dumkes en
 Berkoper honing  € 8,75

• Verrassingsdessert met 3 items vanaf € 8,75

Tip: ijstaart in de smaak vanille-aardbei

vanaf € 7,25 p.p.

(andere smaken in overleg mogelijk)

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

Friese broodtafel
(minimaal 10 personen)

• Soep van het seizoen
• Wit en volkorenbrood, beschuit en
 Fries roggebrood
• Fries suikerbrood, assortiment 
 minibroodjes
• Warme snack
• Twee soorten vleeswaren
• Twee soorten kaas
• Roomboter, eigen jam en
 assortiment zoetwaren
• Huisgemaakte salade
• Handfruit
• Kannen melk, jus d’orange en
 appelsap

€ 19,50 p.p.

De broodtafel en de brunch kunnen
zowel uitgeserveerd worden op tafel
als in buffetvorm.

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

Brunch
11.00-13.00 uur

(minimaal 10 personen)

• Amuse: Piccalilly schuim met
 aardappelchips
• Kerrie-courgettesoep met
 pompoenpitten 
• Wrap met carpaccio van de BBQ
• Wrap met huisgerookte zalm 
• Sandwich met  kruidenkaas en
 tomatensalsa 
• Sandwich met gegrilde kip en
 bieslookcremè
• Huisgemaakt hammen en
 coppa ham 
• Kaasstengels met basilicum dipsaus
• Koffiebroodje
• Vers fruitsalade

€ 26,50 p.p.

U kunt bovenstaande afsluiten met
koffie/thee en huisgemaakt brownie
met een bol vanille ijs € 6,50 p.p.

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

Picknickmand
Een goed gevulde picknickmand 
voor onderweg

• Verschillende sandwiches
• Pistoletje gezond
• Croissant
• Aardappelsalade
• Gekookt eitje
• Yoghurt
• Fruitsalade
• Thermoskannetje koffie
• Flesje water
• Glas sprankelende wijn

€ 19,75 p.p.
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Uitbreidingen feestarrangementen

Saucijzenbroodje ₠ 3.50

Puntzak frites/mayo ₠ 4.50

Broodje kroket/frikandel ₠ 3.50

Soep € 3.50

Muziek

Wij zorgen graag voor uw achtergrondmuziek.
Dit kan met uw eigen playlist.
Natuurlijk bent u vrij om in overleg zelf een DJ of een 
bandje uit te nodigen.

...............................
Receptiearrangement (2 uur)
• Ko�  e of thee met gebak
• Consumpties van het Hollands
 drankplateau
• Bittergarnituur 
 (kaas, worst, warme hapjes)
• Zoutjes en nootjes op tafel

₠ 17,50 p.p.

Drankarrangement
Te reserveren vanaf minimaal 3 uur:
A: Onbeperkt drinken, exclusief
 buitenlands gedistilleerd

₠ 6,50 p.p.p.u.

B: Onbeperkt drinken, inclusief
 buitenlands gedistilleerd

₠ 8,75 p.p.p.u.

...............................
Feestarrangement A
Van 20.30 uur tot 24.00 uur

• Ontvangst met ko�  e en gebak
 (gesorteerd)
• Onbeperkt receptiedrankjes 
 (excl. buitenlands gedistilleerd)
• Zoutjes en nootjes op tafel
• Bittergarnituur:
 3x Gevarieerde koude hapjes
 3x Assortiment warme hapjes
• Ter afsluiting een kopje ko�  e
 met een belegd broodje ham/kaas

₠ 32,50 p.p.

...............................
Feestarrangement B
Van 20.30 uur tot 24.00 uur

• Ontvangst met Prosecco
• Onbeperkt receptiedrankjes
 (excl. buitenlands gedestilleerd)
• 2x Rondje van amuses
• Zoutjes en nootjes op tafel
• Bittergarnituur:
 2x Warme hapjes
 2x Belegde canapés
 2x Kaas/worst
 2x Mini wrap

₠ 34,50 p.p. 

AANRADER!FEESTARRANGEMENTEN
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KINDERPROGRAMMA

................................................................................................
Voor de kinderen ook feest?! Met deze extra’s maakt u er iets speciaals van. Lunia heeft een kast met spelletjes.
Tevens kunnen wij voor kinderen in een aparte ruimte een � lm draaien en een knutseltafel klaarzetten. Voor 
(oudere) kinderen ligt er altijd een jeu de boulesspel klaar voor op de wedstrijdbaan, een voetbal voor in de tuin 
en stoepkrijt om op de parkeerplaats mee te kleuren. Daarnaast adviseren wij u graag om gebruik te maken van 
Ries Kinderplezier. Richard Keizer maakt er met zijn medewerkers een feestje van en houdt direct uw kinderen 
in de gaten. Voor verhuur van luchtkastelen, draaimolen en ballenbak kunt u contact met hem opnemen via 
info@rieskinderplezier.nl. Ook voor een clown, goochelaar, schminken en knutselen kunt u bij Ries Kinderplezier 
terecht. Zo kunt u ongestoord genieten van deze bijzondere dag!

Kinderhapjes:
Hartig: Zoet:

Zakje chips ₠ 0,95 Bosvruchtenmu�  n ₠ 2,50

Minisaucijzenbroodje/worstenbroodje ₠ 2,00  Stokje van aardbeien met po� ertjes ₠ 2,50

Spies van kaas, komkommer, worst en augurk ₠ 2,50 Aardbeien in chocolade met discodip ₠ 0,95

Kindermenu 1  Kindermenu 2
• Tomatensoepje • Ham en meloen
• Kroket/frikandel met friet, mayonaise • Kinderschnitzel met aardappel garnituur
 en appelmoes en salade
• Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom • Bosvruchtenbavarois met vanille-ijs
 
Kinderen tot 12 jaar  ₠ 12,50 Kinderen tot 12 jaar  ₠ 14,50
12 - 16 jaar  ₠ 15,00 12 - 16 jaar ₠ 17,00
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OVERNACHTING VOOR UW GASTEN

..........................................................................................
Ook uw feestgasten verblijven voor een aantrekkelijke prijs. Zo kunt u de volgende dag nog gezamenlijk 
(na)genieten van uw speciale dag! Indien uw gasten telefonisch of per e-mail reserveren en vermelden dat 
ze op uw feest komen, ontvangen ze €10,00 korting op de hotelprijzen.

Aanrader! Een leuk bedankje voor een bijzondere vriend/vriendin?
Een Lunia-ontbijt op bed! Deze wordt regionaal thuisbezorgd. U kunt uw persoonlijke tekst opgeven
voor op een wenskaart.

Ontbijtservice klassiek

• Verschillende luxe broodsoorten • Verse jus d’orange
• Roomboter • Gekookt ei
• Vers seizoensfruit • Verschillende soorten verse vleeswaren
• Koffie/thee naar keuze • 2 Soorten kaas
• Assortiment zoet broodbeleg
 € 22,50 p.p.
	 Bezorgkosten	zijn	€	0,25	per	km.

Ontbijtservice de luxe
Ontbijtservice klassiek, aangevuld met de volgende items:

• Flesje prosecco
• Doosje met huisgemaakte bonbons/koekjes
• Gerookte zalm en roombrie
 € 32,50 p.p.
	 Bezorgkosten	zijn	€	0,25	per	km
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ADRESSEN

................................
Beautysalon Bellesza

Sabine de Jong
Heerenveenseweg 3
8421 PJ Oldeberkoop
www.bellesza.nl

Bloemen

Esther bloembinderij 
Hoofdstraat Oost 19/21
8391 AS Noordwolde
0561- 431 251

Feestverzekering

Hakze Verzekeringen 
Patrick Hakze
Postbus 61
8400 AB Gorredijk
0513 - 436 270 / 06 – 108 67928
info@hakzeverzekeringen.nl
www.hakzeverzekeringen.n

................................
Bakkerij Kok

Manauplein 32
8391 B2 Noordwolde
0516 - 431 297

www.echtebakkerkok.nl

Drukwerk

Drukkerij Vewo Offset
Hoofdstraat Oost 35
8471 JH Wolvega
0561 - 617 075
www.vewo.nl

Tent- en eventverhuur

Vogelzang tent & horeca verhuur
Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek
0516 - 491 494
www.vogelzangtentverhuur.nl

................................
Fotoreportage

Nadine de Ruiter Fotografie
Fotostudio:
Schuinpad 32
8421 PX Oldeberkoop
06 - 232 95099
www.nadinederuiter.nl

Vervoer

Bussen en auto’s
Coulant Touring
De Weeme 12a
8421 DB Oldeberkoop
0516 - 452 077 
info@coulanttouring.nl
www.coulanttouring.nl

Muziek

Van Gool Music
Jacdirk van Gool
050 573 18 82 /06 511 556 23
info@vangoolmusic.nl
www.vangoolmusic.nl

Troubadour Columba

Doldersumsestraat 4
8392 MR Boijl
06-29192321 / 0561-851073
troubadourcolumba@gmail.com
www.troubadourcolumba.nl

DJ

Dj Android
Definne 4
8404 GP Langerwaag
www.androidonline.nl
info@androidonline.nl
06-50874692

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
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