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Heeft u iets te vieren? Het keukenteam van Talma Urk staat voor u klaar met de lekkerste producten.  
Daarnaast kunt u gebruik maken van onze verschillende services. 

In onze professionele keuken wordt dagelijks met liefde gekookt door onze koks. Wij bieden verse maaltijden in 
een gezellige ambiance aan. Daarnaast staat veiligheid bij ons hoog in het vaandel. De keuken en restaurants 
van Talma Urk worden twee keer per jaar gecontroleerd door middel van interne audits.

Onze cliënten en bewoners zijn dagelijks welkom in Talma Haven, Talma Het Dok en Talma De Hofstee om 
mee te eten of om aan te schuiven voor een kopje koffie. Ook mogen zij gebruik maken van onze verschillende 
services, zoals zaalhuur, catering, bediening, buffetten etc. 

In deze brochure leest u alles over ons aanbod op het gebied van catering en services. 
Vragen? Bel naar 0527-681735 (receptie Talma Haven en teamcoach Esther van Dijk. 
Ook voor reserveringen kunt u bij de receptie terecht. 

Met vriendelijke groet,

Voedingsteam Talma Services

‘Geniet van onze buffetten, vier uw verjaardag bij  
Talma Urk of nodig uw familie uit voor een koffietafel’
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U heeft iets te vieren
Heeft u iets te vieren of wilt u uw familieleden uitnodigen voor een diner of buffet? In Talma Haven, Talma 
Het Dok en Talma De Hofstee is het mogelijk om verschillende ruimtes te reserveren. 

Bij het vieren van uw feest of bijeenkomst in een van de zalen van Talma Haven, Talma Het Dok of Talma De 
Hofstee bent u verplicht om gebruik te maken van de cateringdiensten van Talma services. Dit houdt in dat u 
de koffie, thee, gebak, hapjes, buffetten en andere lekkernijen laat verzorgen door de keuken van Talma Urk. 
Daarnaast is het verplicht om per 25 gasten gebruik te maken van één gastvrouw van Talma services. 

Onze gastvrouwen zijn geschoold en in het bezit van het diploma sociale hygiëne. De gastvrouw zorgt ervoor 
dat u kunt genieten van uw feest. Zij neemt al uw zorgen uit handen. Kosten voor een gastvrouw bedragen op 
maandag t/m vrijdag € 22,00 per uur en in het weekend € 25,00 per uur. 

Alle 55-plussers kunnen gebruik maken van onze diensten en services. Cliënten met een zorg- en/of 
welzijnspas mogen gratis gebruik maken van de zalen. Voor de overige gasten geldt een zaalhuur van € 50,-.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Talma Services biedt ook de mogelijkheid aan verenigingen om een bijeenkomst of vergadering te 
houden in een van de zalen van Talma Urk. Voor groepen rekenen wij koffie, thee en verplicht een 
gastvrouw (€ 22,00 of € 28,50 per uur).

Reserveren
Wilt u gebruik maken van één van onze zalen of van onze cateringservices dan kunt u dit doorgeven bij de 
receptie van Talma Haven of via telefoonnummer 0527-681735. Een medewerker van Talma services neemt 
vervolgens samen met u uw wensen door en adviseert u over de diverse mogelijkheden.  
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Zalen
In Talma Haven kunt u een bijeenkomst houden voor maximaal 100 personen. In Talma Het Dok beschikt 
de restaurantzaal over een capaciteit van 50 personen. In de meeste gevallen huurt u in Talma Haven de 
Messroom. Verwacht u meer dan 50 personen? Dan koppelen wij de Salon aan de Messroom en beschikt de 
zaal over 100 plaatsen. 
Talma Haven De Salon (linkerkant restaurant) 50 personen
Talma Haven Messroom (rechterkant restaurant) 50 personen
Talma Het Dok Restaurant 50 personen
Talma De Hofstee Brasserie  30 personen
Talma De Hofstee Dagbestedingsruimte  20 personen
Talma De Hofstee Wijkplein  80 personen

Algemene regels
• De zalen van zowel Talma Haven, Talma Het Dok als Talma De Hofstee zijn niet beschikbaar  

op zon- en feestdagen.
• Wij gaan uit van 1 gastvrouw per 25 personen, het tarief voor deze service is op maandag t/m vrijdag 

€ 22,00 en in het weekend € 25,00. 
• Kinderen zijn van harte welkom. Wel dient u ervoor te zorgen dat zij geen overlast veroorzaken voor de 

overige bewoners. Talma Haven is een zorgcentrum, wij hebben de rust van onze cliënten hoog in het 
vaandel staan. Wij rekenen op uw begrip hiervoor. 

• Het is niet toegestaan om uw eigen etenswaren mee te brengen en deze rond te delen aan de bewoners van 
Talma Haven, Talma Het Dok of Talma De Hofstee. Dit in verband met de strenge hygiëne-eisen waaraan 
Talma Urk moet voldoen.

• Talma Haven is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Betaling
Wanneer u een automatisch incasso heeft afgegeven, wordt de rekening van uw feest automatisch 
afgeschreven van uw bank- of girorekening. Anders ontvangt u van onze administratie een factuur achteraf.
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Drankenkaart 
Warme dranken:  Overig:
Koffie per kop € 1,00 Vruchtenbowl per liter € 8,50
Koffie per kan € 8,50
Thee per kop € 0,85 Frisdranken:
Thee per kan € 7,50 Ranja per glas € 0,50
  Frisdrank/sap per glas € 1,20 

Gebakje van de bakker 
Gesorteerd gebak € 2,30 
Petit four  € 1,70
Handgesneden cake    € 12,50 (13 plakjes)
Opgespoten cake € 17,50 (15 plakjes) 
Verwenmoment  € 6,50 (doosje met 8 stuks)

Lekker voor bij de koffie en thee
Broodje kroket/frikandel € 2,50 Wit bolletje ham € 2,00
Bruin bolletje kaas € 2,00 Krentenbol roomboter € 1,50  
Urker Huzarensalade van 1 bol € 2,00 Urker Zalmsalade van 1 bol € 2,50
Gehaktbal met satésaus € 3,00

Lunch standaard: Twee belegde zachte broodjes, een krentenbol, melk of karnemelk € 6,00

Lunch de luxe: Soep van de dag, Twee vers afgebakken broodjes uit de oven heerlijk belegd, 
Melk of karnemelk, 1 stuk fruit  € 8,50

Luxe broodbuffet of koffietafel*: € 17,50
Wit-, bruin-, volkorenbrood, Krentenbrood, suikerbrood, Diverse zachte bolletjes, Mini roombroodje/vruchtbroodje, 
Diverse vleeswaren, zoet beleg, kaas, Koffie, thee, melk, karnemelk,Kop soep, Kroket

* Bovenstaande prijzen zijn per persoon, te bestellen vanaf twintig personen. 
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Garnituren 
Koude garnituren standaard Diverse soorten koude hapjes schaal 50 stuks € 35,00

Warme bittergarnituur Diverse soorten warme hapjes  schaal 50 stuks € 35,00

Stel uw eigen buffet of diner samen
Wanneer iemand een buffet of diner wil kan er een afspraak gemaakt worden met de teamleider om 
persoonlijk de wensen te bespreken om zo een buffet op maat samen te stellen




