
Vergaderen bij kookstudio luciaz' eeterij
Als je bij luciaz' gaat vergaderen krijg je de beschikking over de middenzaal en de 

ontvangstruimte. Beide ruimtes worden exclusief voor jouw groep gereserveerd. 

De ruime tuin, met terras en uitzicht over de prachtige Friese weiden staan ook tot 

jouw beschikking. De keuken is een aparte  ruimte, je merkt nauwelijks dat 

deze er is.

De middenzaal
We kunnen de zaal naar jouw wensen inrichten. Een paar voorbeelden?

U-opstelling: 20 tot 24 personen

Theateropstelling: 30 personen

Blokopstelling: 22 tot 28 personen

Als je de middenzaal hebt geboekt kun je de ontvangstruimte ook gebruiken om de 

groep te splitsen in kleinere groepen. Ook in de ontvangstruimte kunnen we  

daarvoor tafels voor jou en je groep plaatsen.

Hulpmiddelen
Alles voor een succesvolle, efficiënte en inspirerende bijeenkomst is voorhanden. 

Zoals bijvoorbeeld wifi, een grote 65 inch smart-TV, een flipover met stiften en 

diverse statafels.

Huren
Je kunt de middenzaal, samen met de ontvangstruimte, per dagdeel óf een hele dag 

huren. Het is ook mogelijk de vergadering of bijeenkomst af te sluiten met een 

kookworkshop. Of een workshop om tussendoor de zinnen te verzetten. Er is veel 

mogelijk bij luciaz' eeterij, teambuilding is één van die dingen.

De huurprijs voor een dagdeel, van 08:30 tot 12:30 uur, van 13:00 tot 17:00 uur of van 

18:00 tot 22:00 uur, bedraagt 150 euro. De huurprijs voor twee dagdelen, van 

08:30 tot 17:00 uur of van 13:00 tot 22:00 uur, bedraagt 250 euro.

Catering
Tijdens je vergadering of bijeenkomst zijn catering en diverse arrangementen mogelijk.

Basisarrangement (€ 7,50)  p.p.

(De hele dag kannen filterkoffie en thee, water, appelsap, fruit en koek)

Arrangement kleine lunch (€ 12,50) p.p.

(Soep, brood en salade)

Arrangement luciaz lunch (€ 15,00) p.p.

(Soep, brood, salade en hartige taart)

Arrangement kookworkshop/lunch (€ 17,50) p.p.

(De workshop duurt ongeveer een uur)

Een tussendoortje in de ochtend of middag van (€ 2,00)  p.p.

(Cake, boterkoek, brownie, smoothie of een mini-salade) tot (€ 3,00)  p.p.

Extra vroeg beginnen of samen afsluiten?
Dat kan altijd. Wij zorgen dan voor een lekker ontbijt of een stevige starter. Je dag kan 

eindigen met een informele kookworkshop of een huiselijk aanschuifdiner. Beide 

opties zijn een mooie afronding van jullie gezamenlijke dag. Er is echt heel veel 

mogelijk bij luciaz' eeterij, we bespreken graag de mogelijkheden met je.

Locatie
Kookstudio luciaz' eeterij ligt op 5 minuten rijafstand van de A6, afslag Oosterzee.  

De bushalte vind je op slechts 1 minuut loopafstand en je kunt op ons eigen terrein 

gratis parkeren. Luciaz ligt op 10 minuten van Lemmer, 20 minuten van Sneek, 

40 minuten van Leeuwarden, 45 minuten van Zwolle, 50 minuten van Almere en 

70 minuten van Utrecht en Amsterdam.
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