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Luno Meeting Center
Het “Luno Meeting Center” is een onderdeel van Luno. Luno is een middelgroot
horecabedrijf met jarenlange ervaring in het organiseren van allerlei
bijeenkomsten. Sinds eind 2009 is het Meeting Center geopend en vanaf die tijd is
het uitgegroeid tot een succesvolle businesspartner voor allerlei regionale en
landelijke bedrijven, organisaties en ZZP-ers. Met name onze persoonlijke aanpak,
flexibiliteit, service en uitstekende catering worden alom gewaardeerd.

Ligging en bereikbaarheid
Het Luno Meeting Center is gevestigd in het centrum van Hilversum op de Kerkbrink.
Op de eerste verdieping van Luno Kitchen bevinden zich drie vergaderzalen,
flexwerkplekken, een serre en het unieke dakterras. Met de auto is het Meeting
Center te bereiken via de centrumring met parkeergelegenheid op 50 meter, in
parkeergarage de Gooische Brink. Vanaf het Centraal Station ligt het Meeting Center
op 8 minuten lopen.

Onze zalen
Al onze zalen zijn sfeervol ingericht en hebben daglicht. Standaard zijn de zalen
voorzien van draadloos internet en een flip-over. Uiteraard hebben wij alle
noodzakelijke apparatuur, zoals een beamer of een geluidsset, beschikbaar op
aanvraag.

VIP Dakterras
Bij mooi weer is ons dakterras een geweldige locatie voor een besloten borrel of
receptie. U staat heerlijk buiten aan de bar met een schitterend uitzicht over de
Kerkbrink.

Eten en drinken
De catering voor het Meeting Center wordt vanuit Luno geregeld. De koks van Luno
hebben een passie voor koken en werken met verse, smaakvolle, ambachtelijke
producten. Alle gerechten worden vers bereid in de open keuken. Mocht u interesse
hebben in het Luno Meeting Center en vrijblijvend een offerte willen ontvangen, dan
kunt u contact opnemen met Paul Hoogermolen op telefoonnummer 035-6220969 of

via info@lunokitchen.nl. Graag informeren zij u over de mogelijkheden.
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Route en parkeergelegenheid
Adresgegevens:
Luno Kitchen/ Luno Meeting Center
Kerkbrink 2-d
1211 BX Hilversum
T: 035 – 622 09 69
E: info@lunokitchen.nl
W: www.lunokitchen.nl

Route:
Navigatie naar adres

: Kerkbrink, Hilversum

Navigatie naar parkeergarage : Brinkweg, Hilversum (Parkeergarage Gooische Brink).

Parkeergelegenheid
U kunt parkeren in de parkeergarage Gooische Brink, u neemt de uitgang Kerkbrink,
e
na 50 meter vindt u Luno Kitchen. Het Luno Meeting Center bevindt zich op de 1
verdieping.

Uitrijkaarten Gooische Brink parkeergarage
Het Luno Meeting Center biedt een service om het parkeren van uw gasten/werknemers
makkelijker te maken. Aan het einde van uw meeting zijn er uitrijdkaarten voor
parkeergarage Gooische Brink beschikbaar. Uw gasten kunnen daarna kosteloos
uitrijden.

De kosten bedragen:
4-uur kaart: € 8.90
8-uur kaart: € 15.90

Wandelroute vanaf Hilversum CS: (Ongeveer

8 min)

Hoofduitgang nemen, rechtdoor de Leeuwenstraat in, einde linksaf (Groest),
direct rechtsaf (Kerkstraat).
Deze straat helemaal uitlopen tot aan de Kerkbrink.
Luno Bar & Kitchen bevindt zich aan uw linkerhand.
e
Het Luno Meeting Center bevindt zich op de 1 verdieping.
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Vergaderzalen
Lunenburg Zaal
De Lunenburg Zaal is een sfeervolle zaal geschikt voor vergaderingen, presentaties,
workshops, lezingen etc. De zaal heeft veel lichtinval en is standaard voorzien van
een flipover en beschikt over draadloos internet. Deze zaal is tevens voorzien van
Airconditioning.

Maximale capaciteit:
Vergaderopstelling 22 personen.
Theateropstelling 50 personen.
Huurprijs per dagdeel € 110.00 excl. BTW.
(Catering op aanvraag)

Swinckels Zaal
De Swinckels Zaal is een sfeervolle zaal geschikt voor meetings tot 8 personen. De
zaal heeft heel veel licht inval en is standaard voorzien van een vergadertafel,
bankstellen, flipover en beschikt over draadloos internet. Tevens is er een uitloop
naar het vip dakterras.

Maximale capaciteit:
Vergaderopstelling 8 personen.
Huurprijs per dagdeel € 85.00 excl. BTW.
(Cateringprijs op aanvraag)
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Benk zaal
De BENK Zaal is een sfeervolle zaal geschikt voor meetings tot 14 personen. De zaal
heeft veel licht inval en is standaard voorzien van een vergadertafel, twee banken,
flipover en beschikt over draadloos internet. Tevens is er een uitloop naar het vip
dakterras.

Maximale capaciteit:
Vergaderopstelling 14 personen.
Vergaderopstelling Theateropstelling personen: 24
Huurprijs per dagdeel € 85,00 excl. BTW.
(Cateringprijs op aanvraag)

Flex Serre
In de serre is het mogelijk om te “flexwerken”. Deze algemene ruimte is vrij
toegankelijk en hier kunt u kosteloos gebruik maken van onze wifi, koffie en
thee. Uiteraard kunt u bij het flexwerken gebruik maken van een lunch of diner.
Alle consumpties kunnen beneden in het restaurant besteld worden.

Wifi
Het hele Luno Meeting Center is voorzien van wifi. Deze service bieden wij u gratis
aan, het benodigde wachtwoord krijgt u op aanvraag.
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Vip Dakterras
Luno Kitchen en het Luno Meeting Center staan bekend om hun goede catering. Deze
goede catering kunnen wij u op een unieke locatie aanbieden. Bij mooi weer is ons
dakterras een geweldige locatie voor een besloten borrel, receptie, een lunch diner
voor een grotere groep.

Het VIP Dakterras is uniek gelegen op het dak van Luno, met uitzicht over de
levendige Kerkbrink. De zon schijnt hier vele uren zodat u heerlijk kunt genieten
in één van de lounge banken of gezellig kunt bijkletsen aan onze buitenbar.

Dagdelen:
Ochtenddeel: 09.00 – 12.30 uur
Middagdeel : 13.00 – 17.30 uur
Avonddeel

: 18.00 – 22.00 uur
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Audiovisuele apparatuur:
Flip-over*

€ 20,00

Geluidset ‘presentatie klein’

€ 90,00

Laptop

€ 100,00

DVD speler

€ 30,00

Draadloze handmicrofoon

€ 85,00

Handmicrofoon met snoer

€ 20,00

Beamer (full HD)

€ 50,00

Geluidssetje voor beamer/laptop

€ 15,00

Printer (inclusief 50 prints)

€ 50,00

*De zaalhuur is inclusief 1 flip-over. Deze prijs geldt voor een extra flipover.
Arrangementen
Koffie, thee en frisdranken zijn verkrijgbaar in de serre op de 1

e

verdieping. Daar

staat een espressoapparaat en een frisdrankbuffet waar u de gehele bijeenkomst
gebruik van kunt maken. Er staat bruisend en plat mineraalwater in de zaal.
Bij aanvang van uw bijeenkomst serveren wij, desgewenst, huisgemaakte zoetigheid.

Drank arrangement:
€ 8,50

p.p. per dagdeel

€ 12,00 p.p. per 2 dagdelen

Uitbreidingen arrangement:
Huisgemaakte zoetigheid

€ 3,00 per stuk

Divers gebak

€ 4,25 per stuk

Saucijzenbroodje

€ 3,75 per stuk

Krentenbol met roomboter

€ 2,50 per stuk

Belegde zachte broodjes

€ 4,50 per stuk

Belegde ciabatta‘s/waldkorn

€ 5,95 per stuk

Pommodori-Paprika soep

€ 5,90 per stuk
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Lunchen bij Luno Kitchen
Wij serveren de lunch in ons restaurant op de begane grond. Het is uiteraard ook
mogelijk om te lunchen in de vergaderzaal. Indien u met maximaal 10 personen bent,
is het ook mogelijk om à la carte te lunchen in ons restaurant.

Lunchbuffet € 16,50 per persoon (min. 10 personen):
Boterham van zuurdesembrood met:
- Gerookte zalm
- Mozzarella-tomaat-pesto
- Tonijnsalade
- Brie de Meaux-honing-walnoten
- Serranoham-gedroogde tomaat-parmezaan-roomkaas
- 2 Groene salades van het seizoen
- Handfruit
- Jus d’orange, melk

Uitbreidingen lunchbuffet:
Pommodori-Paprika soep

€ 4,90 per kop

Van Dobben Croquette

€ 3,00 per stuk

Quiche, groente, tomaat, ham, spek

€ 4,00 per portie

Saucijzenbroodje

€ 3,75 per stuk
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Diner bij Luno Kitchen
Tot 15 personen kunt u bij ons à la carte dineren. Van 16 tot 30 personen serveren
wij u een 3 keuzemenu, dit is een 2-maandelijks wisselend menu. Van 31 tot 50
personen serveren wij u een vast 3-gangen menu.

Diner in buffetvorm
Onderstaande buffetsuggesties worden geserveerd van 20 tot maximaal 150 personen en
kunnen worden gebruikt in ons restaurant op de begane grond. Indien u wenst te
dineren in het Luno MC, dan zijn daar extra kosten aan verbonden.

Oosters € 29,50 per persoon:
- Indisch smoorvlees, haricots verts
- Sate van de haas, pindasaus
- Zwartebonen soep, lente ui
- Pangafilet, sesam
- Oosterse gamba’s, sojasaus
- Vegetarische curry, verse groenten
- Thaise groene salade
- Gebakken rijst
- Noodles

Italiaans € 29,50 per persoon:
- Rundercarpaccio, rucola parmezaan
- Licht pittige kippensoep, courgette, koreander
- Ceasar salade, gegrilde kipfilet, bacon, parmezaan
- Caprese, buffelmozzarella tomaat, basilicum
- Lendebiefstuk, paddenstoelensaus
- Kabeljauw, tomatensaus, parmezaan, bosui
- Bruscetta, aubergine, verse munt
- Bruscetta, parmaham, truffelmayonaise
- Groente risotto
- Tagliatelle
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Spaans € 29,50 per persoon:
- Rundergehaktballetjes in tomatensaus Pomodori-paprikasoep, geroosterde paprika, -- basilicum, verse tijm
- Gemarineerde olijven
- Serranoham, met olijfolie
- Tonijnsteak, limoensaus
- Vegetarische ovenschotel, kidneybonen, quorn, aardappelpuree, kaas
- Gemarineerd lamsspiesje, een muntsausje
- Groene salade, verse groenten
- Groente-saffraan rijst
- Brood, tapenade & aïoli

Hollands € 29,50 per persoon:
- Rundvleessalade
- Erwtensoep (zomers aspergesoep)
- Stampot van het seizoen, lekker veel spekjes
- Stoofpot met rundvlees, donker bier, bleekselderij, uien, wortel, verse tijm en - laurierblad, aardappelpuree
- Beenham met een mosterdsaus
- Plateau met diverse vissoorten, o.a. gerookte zalm, gerookte paling,
verse haring en gerookte pepermakreel
- Geroosterde rosevalaardappels
- Roggebrood/ crackers

Tapas hapjes buffet € 19,50 per persoon:
- Albondigas (gehaktballetjes in tomatensaus)
- Aardappeltortilla
- Boquerones en vinagre (gemarineerde ansjovis)
- In sherry en knoflook gemarineerde champignons
- Pollo en cerveza (kippenvleugeltjes in La Trappe witbier)
- Visspiesje met paprika en ui
- Patatas bravas (aardappels uit de oven met pittige saus)
- Salade met omeletreepjes en kaas
- Gemarineerde gebakken garnalen
- Brood met aïoli
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Stamppottenbuffet € 22,50 per persoon:
- Stamppot boerenkool met uitgebakken spekjes en rookworst Stamppot zuurkool met
ananas, casselerrib en een speklap
- Stamppot rauwe andijvie met uitgebakken spekjes en een verse gehaktbal Apart
worden er verschillende tafelzuren en verse jus geserveerd.
(de diverse soorten stamppotten worden per seizoen aangepast)

Dessertbuffet €9,50 per persoon:
- Kaasplateau met vier verschillende kazen, vijgenjam, appelstroop en brood
- Bavarois van verse aardbeien
- 2 soorten roomijs van het seizoen
- Chocolade brownie
- Roomsoesjes met chocoladesaus
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Huwelijksvoltrekking:
U kunt bij het Museum Hilversum in de echt verbonden worden in de Raadszaal en
aansluitend uw receptie, diner en/of feest bij ons geven. Wij bieden maatwerk door
op basis van uw specifieke wensen de dag van uw leven te realiseren.

Hieronder volgen een aantal gestandaardiseerde mogelijkheden
Aansnijden en uitserveren bruidstaart:
t/m 30 personen

€ 50,00

van 31 t/m 60 personen

€ 100,00

Van 61 t/m 100 personen

€ 120,00

Boven de 100 personen

€ 120,00 + € 1,00 per volgend persoon.

Het maken van een bruidstaart is vakwerk, wij werken samen met een banketbakker.
Deze is van uitstekende kwaliteit en zo heeft ieder zo zijn/haar specialiteit.
Banketbakkerij Burgt, 035-624 53 07.

Bubbels:
Champagne, Taittinger Brut

€ 65,00 per fles

Cava, MUSA Brut

€ 30,00 per fles

Afkoop drank voor een feestavond:
(Periode van 4 uur) minimaal 40 personen. Prijzen per persoon:
€ 24,50 –

bier, fris, wijn

€ 28,50 –

bier, fris, wijn, gedistilleerd

€ 6,00

–

koffie/thee + 2 broodjes aan het einde van de avond

€ 3,00

–

puntzak friet met mayonaise aan einde van de avond

Cocktails:
Door de samenwerking met een professioneel cocktailbedrijf kunnen wij op onze
locatie een speciale cocktailbar neerzetten met een professionele cocktailshaker.
De shaker zal de gehele avond cocktails kunnen maken voor uw gasten. Er is dan een
keuze uit 5 verschillende cocktails.
Prijs huur bar + shaker

€ 300,00

Prijs per cocktail

€ 7,00
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Dj, licht & geluid
Disco-apparatuur (incl op-, afbouw & dj max 4 uur):
Drive-in show met klein geluid en 2x moving head

€ 1050,00

Drive-in show met klein geluid en 4x moving head

€ 1250,00

Divers:
Uitlichten pilaren met up-lights 1 kleur

€ 190,00

Halveren restaurant

€ 210,00

Podium 400x200x40

€ 240,00

Geluidsset presentatie/band/DJ:
Geluidsset (2x speaker + handheld microfoon)

€ 245,00

Extra headset microfoon t.b.v. geluidsset

€ 50,00

Draadloze microfoon

€ 85,00

Alle prijzen zijn inclusief op- en afbouw en randapparatuur, exclusief BTW Bij meerdaagse
evenementen geldt een staffelkorting.
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High Tea:
Onze High Tea wordt geserveerd met vier verschillende exclusieve thee soorten.
€ 18,90 per persoon (minimaal 2 personen).
- Muffins, scones, koekjes
- Chocolaterie (bonbons en chocolat fudge brownie)
- Diverse hartige tartines (boterham van meergranen zuurdesembrood)
- Plank met diverse kazen en garnituren

Prijzen van deze dranken zijn inclusief BTW
Dranken- en bittergarnituren
Tarieven Dranken:
Pils

€ 3,00

Koffie of thee per kopje

€ 2,20

Melk / Karnemelk

€ 2,20

Frisdranken

€ 2,50

Verse jus d’orange

€ 4,20

Huiswijn per glas

€ 4,80

Huiswijn per fles

€ 24,00

Port, sherry, vermouth

€ 3,0

Binnenlands gedistilleerd

€ 3,90

Buitenlands gedistilleerd

€ 4,0

Likeuren

€ 4,20

Whisky’s

€ 5,00

Cognacs

€ 5,50

Bittergarnituren:
Gefrituurde hapjes € 19,50 per portie:
24 stuks per portie, bestaande uit bitterballen, kaastengels, vlammetjes, gamba’s
in filodeeg, vegetarische loempia’s.

Luxe bittergarnituur € 26,00 per portie:
24 stuks per portie, bestaande uit o.a. belegde toastjes en verschillende warme
bladerdeeg hapjes (vlees, vis, vegetarisch.

Tafelgarnituur € 2,50 per persoon:
Olijven, Kaaskoekjes, Studentenhaver.
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Reserverings- en betalingsvoorwaarden
Betalingswijze
Luno Bar & Kitchen verlangt 50% van de offerteprijs als aanbetaling voor
uw reservering. De betaling van dit bedrag dient in contanten of met pinpas te
worden voldaan, of kan uiterlijk tot 14 dagen voor de gereserveerde datum worden
overgemaakt op ons IBAN NL63 ABNA 0485 584 239 t.n.v. Luno Kitchen te Hilversum.
Restant betalingen kunnen achteraf, binnen 14 dagen na datum worden
voldaan. Reserveringen worden altijd bevestigd via e-mail.

Definitieve gegevens
Details betreffende reserveringen zoals tijdschema, zaalopstelling, menukeuze,
apparatuur, drankjes e.d. dienen uiterlijk 14 dagen voor de gereserveerde datum met
Luno MC te zijn besproken en schriftelijk aan ons te worden doorgegeven. Kleine
veranderingen zijn (zoals een geringe wijziging in het aantal personen), in
overleg, mogelijk tot 3 dagen voor de gereserveerde datum.

BTW
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. tenzij anders aangegeven.
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Uniforme Voorwaarden Horeca
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme
Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek
kosteloos verstrekt. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten
gebruik maakt.
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