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Proef, ontdek, beleef 
Juliana’s

U vindt Juliana’s in Julianadorp aan Zee 
gelegen op recreatiepark Golf & Beach Resort 
Ooghduyne. Dankzij de unieke ligging, 
de vele faciliteiten en het zeer diverse 
activiteitenaanbod voor zowel volwassenen 
als kinderen, is Ooghduyne al jaren een begrip 
in de wijde omgeving. En wie Ooghduyne 
eenmaal ontdekt heeft, komt zeker terug!
 
In ons restaurant Steaks & Burgers verwent 
onze keukenbrigade u graag met de lekkerste 
grillgerechten, uitgebreide buffetten en 
verrassende culinaire combinaties. Ook 
kunt u terecht in onze vergaderzalen met 
een adembenemend uitzicht over het 
water van de driving range van Golfbaan 
Ooghduyne, waardoor u rust, ruimte en 
een omgeving heeft die inspireert.
 
De mogelijkheden van Juliana’s zijn 
eindeloos. Een middagje op het ruime 
terras? Een feestelijke bijeenkomst of een 
zakelijke vergadering plannen? Een 
kinderpartijtje, familiefeest of bedrijfsuitje 
organiseren? Ons enthousiaste en ervaren 
team staat voor u klaar en denkt graag met 
u mee. Zo maken we, met aandacht voor 
details, van iedere gelegenheid een bijzonder 
en betaalbaar evenement. Wat zijn uw 
wensen? Alles is bespreekbaar! Vraag het 
ons gerust en ontdek Juliana’s.

 
Met gastvrije groet,

Team Juliana’s



Bij Juliana’s vindt u rust, ruimte en een omgeving die inspireert. Juliana’s heeft alle faciliteiten 
in huis voor een geslaagde vergadering of bedrijfspresentatie. Laat ons weten wat uw wensen 
zijn en wij stellen in samenspraak een arrangement samen. 

Zaalopstellingen 

Er zijn verschillende zaalindelingen mogelijk. Hieronder zijn de meest voorkomende zaal-
opstellingen weergegeven. Heeft u een andere indeling voor ogen, dan is dit uiteraard ook mogelijk. 

Vergaderarrangementen

m2 Theater U-vorm Cabaret Klas Carré Blok Diner Receptie

Zaal 1 60 35 20 30 20 25 25 30 50

Zaal 2 60 35 20 30 20 25 25 30 50

Zaal 3 60 35 20 30 20 25 25 30 50

Totaal 180 150 60 90 60 75 75 100 250

Theater opstelling U-opstelling Cabaret opstelling

Klas opstelling Carré opstelling Blokopstelling



4-uur | vergaderarrangement 

Ontvangst met lekkernij
Onbeperkt koffie, thee en water 

Notitieblok inclusief pen 
Beamer en projectiescherm 

Flip-over met stiften 
Gratis parkeergelegenheid 
Gratis gebruik van Wi-Fi 

Eventueel uit te breiden met broodjeslunch
inclusief jus d’orange en melk

€ 19,50 per persoon (excl. lunch) 
€ 29,50 per persoon (incl. lunch)

8-uur | vergaderarrangement  
Ontvangst met lekkernij

Onbeperkt koffie, thee en water 
Broodjeslunch inclusief jus d’orange en melk 

1 ronde frisdrank en 1 warm hapje per persoon 
Beamer en projectiescherm 

Flip-over met stiften 
Notitieblok inclusief pen 

Gratis parkeergelegenheid 
Gratis gebruik van Wi-Fi

Eventueel uit te breiden met chefsmenu

€ 39,50 per persoon (excl. diner)
€ 59,50 per persoon (incl. diner)

Onderstaande arrangementen zijn inclusief zaalhuur en boekbaar vanaf 10 personen. 

Vergaderarrangementen

“Combineer het vergaderarrangement
met een golfclinic voor een actieve

vergaderbreak.”

TIP 
- van Ditta -



Groots opgezet of in intieme sfeer; uw zakelijke bijeenkomst verdient alle aandacht. Het team 
van Juliana’s staat klaar om van uw samenzijn een onvergetelijk succes te maken. U bent van 
harte welkom om langs te komen om de mogelijkheden te bespreken en de veelzijdigheid van 
Juliana’s te ontdekken. 

Ontvangst 

Verwelkom uw gasten met koffie/thee en een lekkernij van Banketbakkerij Bos uit Den Helder 
of een sprankelend aperitief. 

Koffie/thee met een petit four   € 3,95 per persoon
Koffie/thee met gesorteerd gebak    € 4,75 per persoon
Ontvangst met een aperitief   € 5,50 per persoon

Lunch 

Een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Wilt u graag overdag 
uw feestelijke gelegenheid vieren, dat kan. Op de volgende pagina vindt u een impressie van 
de lunch mogelijkheden. Alle offertes worden op maat gemaakt naar uw wensen. Er is altijd 
ruimte voor uw eigen ideeën. 

Eten & genieten



Juliana’s lunch

Soep van de soep
Sandwich gezond

Salade met gerookte kip
Vers fruit 

€ 10,50 per persoon 

Broodjeslunch 

Diverse luxe belegde broodjes met belegen Beemster kaas, 
fricandeau, gerookte zalm, ossenworst, rosbief 

Broodje kroket met mosterd 
Fruitsalade 

Melk, karnemelk, jus d’orange 

€ 12,50 per persoon

Broodjeslunch XL

Soep van de dag
Plateau met diverse luxe broodsoorten

Plateau met diverse vleeswaren en kazen
Broodje kroket met mosterd

Fruitsalade
Melk, karnemelk en jus d’orange

€ 15,50 per persoon

Eten & genieten



Eten & genieten

Diner 

In ons restaurant Steaks & Burgers verwent onze keukenbrigade onder leiding van Chef Erkamp 
u graag met de lekkerste grillgerechten, uitgebreide buffetten, shared diners en verrassende 
keuzemenu’s. Voor ieder wat wils en altijd in overleg met uw wensen en voorkeuren!

Hiernaast worden de diner mogelijkheden weergegeven. De keuzemenu’s zijn geschikt voor 
zowel kleine als grote gezelschappen. De buffetten zijn mogelijk vanaf 25 personen. 

Heeft u of een van uw gasten een voedselallergie of dieetwens, laat het ons gerust weten. 
Omdat wij onze gerechten vers bereiden, kennen wij de ingrediënten. 



Eten & genieten

Keuzemenu
U kunt kiezen uit onze drie of vier-gangen menu’s, 

deze worden samengesteld op basis van 
seizoensgebonden producten.  

Drie-gangen menu vanaf € 19,50 per persoon 
Vier-gangen menu vanaf € 23,50 per persoon

Shared dining
Drie-gangen diner waarbij er per gang gerechten op 

etagères gepresenteerd worden aan 
u en uw tafelgenoten.  

€ 29,50 per persoon  

Buffet Juliana’s 
Breekbrood met kruidenboter en tapenade 

Plateau van meloensoorten 
plateau van vlees: pastrami, carpaccio en serranoham 
plateau van kaas: brie, blauwe kaas en oude Reypenaer 
plateau van vis: gerookte zalm en gerookte makreel 

Gamba’s in knoflookolie 
Ossenhaas in rode wijn tijmjus 

Huisgemarineerde kipsaté
Gebakken zalm in mosterdsaus 

€ 29,50 per persoon

Barbecuebuffet 
Brood met verschillende dips

Caeser Salad
Runderhamburger, Kipsaté, Gambaspies

Garnituren: ijsbergsla, tomaat, augurk, cheddar, ui, 
atjar

Diverse sauzen 

€ 17,50 per persoon 

Dessertbuffet 
Verschillende soorten ijs 

Tiramisu, Cheesecake, Brownie, Slagroom

€ 7,95 per persoon

NIEUW! 
Het barbecuebuffet is tesamen met ons 

nieuwe concept Steaks & Burgers 
aan onze diner mogelijkheden toegevoegd.

TIP 
- van Frank -



Juliana’s: 
volop in bedrijf



Juliana’s: 
volop in bedrijf



Bedrijfsuitjes

In samenwerking met het ervaren evenementenbureau Helder Events uit Den Helder bieden 
wij u een breed aanbod van spraakmakende en verrassende spelprogramma’s op onze locatie. 

Hoe werkt het? Kies één van de leuke spelprogramma’s van Helder Events uit en combineer 
het met een diner of een all-in feestavond arrangement bij Juliana’s. Er is altijd ruimte voor uw 
eigen inbreng of ideeën. Wij gaan graag met u om tafel om een offerte op maat te maken. 

Helder Events
Helder Events organiseert al meer dan tien jaar diverse originele en betaalbare bedrijfsuitjes in 
Noord-Holland, voor iedere doelgroep en voor ieder budget. Een groot aantal van de activiteiten 
is door het team van Helder Events zelf ontwikkelt. 

“Het is onze missie om voor iedere individu binnen een groep een onvergetelijke dag te creëren. 
Wij hechten veel waarde aan een persoonlijk contact met onze opdrachtgevers en onderscheiden ons 
door het oog voor detail en onze flexibiliteit.”

Tarieven spelprogramma’s

20 - 30 personen  € 650,00
30 - 50 personen  € 850,00
50 - 75 personen  € 1.150,00
75 - 100 personen  € 1.350,00
100 > personen  € 1.500,00

De spelprogramma’s zijn te boeken vanaf minimaal 20 personen.
De prijs is inclusief professionele quizmaster, muziek en setting en exclusief BTW.



Spelprogramma’s

Ik hou van 
Holland  

Wie houdt er nou niet van Holland? 

Laat tijdens het spelprogramma 

‘Ik hou van Holland’ zien dat 

je echt van Holland houdt en 

neem het met je team op 

tegen een ander team in dit 

welbekende spel van tv! Een 

echt feestje waarbij regelmatig 

de voeten van de vloer gaan!

Wie weet er de meeste feiten 

over ons koude kikkerlandje, 

wie kan het beste bekende 

Nederlanders imiteren en wie 

is de koning(in) van het spellen? 

Wie speelt de finale en mag 

draaien aan het grote ‘Rad van 

Avontuur’? 

Wir lieben 
Tirol  

Een hilarische spelshow waar 

team wit het tegen team blauw 

opneemt in dé aprèsski show 

van het jaar. De spelshow wordt 

begeleid door onze presentator 

Rudi en DJ Goséé. Twee teams 

testen hun kennis over skiën, 

après-skiën en Tirol. Denk hierbij 

aan uitdagende opdrachten als 

decibel jodelen, Alpenhoorn 

blazen, spijkerslaan en meer!  

Tjoen  
van Toen  

“Vroeger, vroeger was alles 

beter!” Een veelgehoorde uitspraak 

tegenwoordig. Terug naar de 

tijd van toen, naar wat geweest 

is, maar nu ook gewoon weer 

kan zijn! Beleef de tijden van 

vroeger met muziek van toen! 

Met dit supergezellige en actieve 

muzikale programma nemen we 

je graag weer terug naar vroeger.

Met de ‘Tjoen van Toen’ komen 

alle hits van vroeger tijdens 

diverse spelrondes weer voor-

bij. Neem het tegen elkaar op 

onder het genot van een hapje 

en drankje en zing, vecht, huil, 

lach, werk en bewonder je team 

op weg naar de eerste plaats! 

Singles werpen, reclamehits raden, 

meezingen met de gekste hits 

en ken je alle dansjes nog? Het 

komt allemaal aan bod! Even 

de hersens kraken maar vooral 

gezelligheid met de hele groep! 

Het winnende team ontvangt 

een mooie prijs! 

Back to the 
future party  

Daav en Goséé presenteren 

Back to the Future! Dé 80-90s 

quiz. Met spetterende vragen 

over films, raad diverse tunes 

en ga los bij de ronde zonder 

grenzen. We pumpen letterlijk 

de Jam! Kortom 1,5 uur way 

back to the future!

Denk hierbij aan spellen als; 

Niet aan iedereen vertellen; 

Ice ice baby (welk team eet het 

snelst een raketje? Hoofdpijn 

gegarandeerd); Grenzeloze ronde 

(raad alle tunes van 2unlimited); 

Pump up the Jam (pomp zo snel 

mogelijk een superballon op 

met een fietspomp); Hips 

shaking (welk team kan het 

langst hoela hoepen) en nog meer 

van dit soort hilarische spellen.   

All you need
is Christmas  

“Een geweldige spelshow waar 

team rood het tegen team 

groen opneemt in dé kerstshow 

van het jaar. Twee teams testen 

hun kennis over Kerst en alle 

gebruiken hieromheen. Denk ook 

aan hilarische en uitdagende 

opdrachten als blind kerst-

cadeautjes raden, kerstcadeaus 

inpakken, kerstliedjeskaraoke 

en meer!”



Feestavond

Breid uw bedrijfsuitje uit met een gezellige feestavond.

Dranken
U kunt ervoor kiezen om de dranken tijdens uw feestavond af te kopen. Onder afkoop drank valt 
frisdrank, huiswijn, Heineken tapbier en binnenlands gedistilleerd. U kunt het drank afkoop-
arrangement met een halfuur verlengen voor € 3,00 per half uur. 

1 uur afkoop drank  € 7,50 per persoon  3 uur afkoop drank   € 19,50 per persoon
2 uur afkoop drank   € 13,50 per persoon  4 uur afkoop drank   € 25,00 per persoon

  
Hapjes  
Wilt u een lekker hapje tijdens het borrelen? Onder de hapjes vallen onder andere wraps met zalm/
kip/serranoham, yakitorispiesjes, garnalen in tempura, bittergarnituur en bitterballen. U kunt ook 
kiezen om uw avond goed af te sluiten met een puntzakje friet.

Luxe hapjes  € 7,50 per persoon 
Puntzakje friet  € 1,75 per persoon
Hapjes op tafel  € 1,00 per persoon

All-in prijzen feestavond 
Het is mogelijk om een all-in arrangement af te nemen voor de feestavond; lekker, makkelijk 
en voordelig! Het all-in arrangement omvat de afkoop van vier uur drank (frisdrank, huiswijn, 
Heineken tapbier en binnenlands gedistilleerd), hapjes op tafel zoals borrelnootjes en tortilla-
chips met guacamole en het uitserveren van diverse warme en koude hapjes gedurende de 
feestavond. Ter afsluiting wordt er een puntzakje friet geserveerd.

All-in feestavond arrangement    € 29,50 per persoon
* Extra optie cocktailbar     € 12,50 per persoon 

*Huur bij uw all-in feestavond arrangement een cocktailbar inclusief barman. Een gezellig aangeklede cocktailbar met 
drie cocktails naar keuze op het menu.



Extra’s

Voor bij de koffie

Gesorteerd gebak | € 2,50 per persoon

Petit fours | € 1,95 per persoon

Assortiment koekjes | € 0,75 per persoon

Assortiment bonbons | € 1,50 per persoon

Voor bij de borrel

Gemengde bittergarnituur (10 st) | € 6,50

Gemengde bittergarnituur (25 st) | € 12,50

Bitterballen (8 st) | € 6,50

Bitterballen (20 st) | € 13,50

Orientaalse mix (8 st) | € 8,50

Kaastengels (8 st) | € 6,25

Garnalen in tempurabeslag (6 st) | € 7,50

Yakitori spiesjes (6 st) | € 6,95

Mini loempia’s met chilisaus (8 st) | € 6,95

“Het all-in arrangement voor de feestavond 
is compleet en veelzijdig. Ook weet u door 

de totaalprijs vooraf waar u aan toe bent.”

TIP 
- van Lisette -

Dranken  
Koffie en thee | vanaf € 2,10

Cappuccino | € 2,50

Koffie verkeerd | € 2,70

Frisdrank | vanaf € 2,40

Jus ‘d orange, vers | € 3,50

Wijn (rood/wit/rosé) | vanaf € 3,75

Bier | vanaf € 2,80

Mineraalwater (fles 0,75 liter) | € 3,75



Overnachten

Landal Beach Resort Ooghduyne is een vakantie- en recreatiepark in Julianadorp aan Zee, gelegen 
in de kop van Noord-Holland. Het ruim opgezette park heeft meer dan 200 vakantievilla’s en 
50 appartementen. 

Er zijn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 en 22-persoons accommodaties op Landal Beach Resort Ooghduyne. 
De woningen zijn voorzien van gratis Wi-Fi, een flatscreen tv, badkamer met douche of ligbad en een 
apart toilet. In de slaapkamers staan twee eenpersoonsbedden (boxsprings). 

Tarieven 
De tarieven voor een woning op het park zijn seizoensgebonden. Neemt u gerust contact op voor een 
vrijblijvende prijsopgave.

Aankomst/vertrek 
Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00 in de woning. U dient op de dag van vertrek voor 
11:00 uur uit te checken. 

Broodjesservice 
Begin de ochtend goed met versgebakken broodjes en zoetigheid voor bij de koffie! U kunt 
bij de receptie heerlijke broodjes, of een compleet verzorgd ontbijt boeken. De bestelling 
wordt bij uw woning bezorgd tussen 08:00 uur en 09:00 uur. 



Routebeschrijving

Juliana’s is gelegen in Julianadorp aan Zee en is bereikbaar via de N9. Op het park is voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig. De parkeerplaats wordt aangegeven middels de bewegwijzering. 

Als u een navigatiesysteem heeft, kunt u het beste onderstaande adres invoeren: 

Juliana’s 
Van Foreestweg 20 
1787 PS Julianadorp aan Zee 

Vanaf de Afsluitdijk: 
N99 afslag Den Oever richting Den Helder, u blijft de richting Den Helder volgen. Direct onder-
aan het viaduct gaat u rechtsaf en volgt u de richting Den Helder/Alkmaar. Bij het verkeerslicht 
onderaan de afslag rechtsaf de N9 op richting Julianadorp/Alkmaar, dan neemt u de eerste afslag 
Julianadorp en volgt u de Schoolweg. Op de Schoolweg neemt u de tweede afslag op de rotonde en 
volgt u de Zuiderhaaks. Neem dan de eerste afslag op de rotonde en volg de Langevliet. 
Vervolgens neemt u de derde afslag links, de Van Foreestweg op, bij de rotonde rechtdoor, na ca. 
300 m ligt links aan de weg Landal Beach Resort Ooghduyne. 

Vanaf Alkmaar: 
N9 richting Den Helder, u neemt de 2e afslag Julianadorp en volgt de Schoolweg. Op de Schoolweg 
neemt u de tweede afslag op de rotonde en volgt u de Zuiderhaaks. Neem dan de eerste afslag op 
de rotonde en volg de Langevliet. Vervolgens neemt u de derde afslag links, bij de rotonde recht-
door, na ca. 300 m ligt links aan de weg Landal Beach Resort Ooghduyne. 

Vanaf Amsterdam: 
A7 richting Purmerend/Hoorn/Leeuwarden, afslag Den Oever, dan links N99 richting Den Helder. 
U blijft de richting Den Helder volgen, direct onderaan het viaduct gaat u rechtsaf en volgt u de 
richting Den Helder/Alkmaar. Bij het verkeerslicht onderaan de afslag rechtsaf de N9 op richting 
Julianadorp/Alkmaar. Dan neemt u de eerste afslag Julianadorp en volgt u de Schoolweg. Op de 
Schoolweg neemt u de tweede afslag op de rotonde en volgt u de Zuiderhaaks. Neem dan de eerste 
afslag op de rotonde en volg de Langevliet. Vervolgens neemt u de derde afslag links, bij de rotonde 
rechtdoor, na ca. 300 m ligt links aan de weg Landal Beach Resort Ooghduyne. 



Voorwaarden

Wijzigingen of annuleringen van reserveringen worden alleen in behandeling genomen, indien 
schriftelijk of per e-mail bevestigd.

Wijzigingen/aantal deelnemers
• Wijzigingen kunnen tot twee weken voor aanvang het samenzijn in Juliana’s nog door-

gevoerd worden.
• Uiterlijk één week voor aanvang, dient het exacte aantal deelnemers te worden doorgegeven 

aan de contactpersoon van Juliana’s. Let op: dit aantal blijft te allen tijde hoger dan het 
besproken minimum aantal gasten in het offertegesprek. 

Aanbetaling
• Voor zowel zakelijke als particuliere partijen vanaf € 1.000,- dient vooraf 30% van de 

offertesom aanbetaald te worden. Nadat de reservering definitief is geworden ontvangt u 
van ons een aanbetalingsfactuur van 30%. Na het evenement ontvangt u een factuur voor 
de overige 70% van de getekende offerte en eventuele nagekomen kosten zoals drankjes 
en hapjes op nacalculatie.

Annulering
• Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende 

horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet 
gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

• Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

• Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

• Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

• Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

• Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

• Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

Overige
• Bij gebruik van strooirijst of confetti zullen er extra schoonmaakkosten in rekening gebracht 

worden.
• De consumpties van externe partijen zoals een eventuele band of DJ worden naar verbruik 

op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
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