Catering Talma services

13

2

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 de GGD. De gemiddelde scores van deze controles
liggen rond de 9,5. Hiermee behoort de keuken van Talma Urk tot de beste instellingskeukens van Nederland.
Onze cliënten en bewoners zijn dagelijks welkom in Talma Haven of Talma Het Dok 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 Erwin Ems) of 0527-206420 (receptie Het Dok). 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 en
Talma Het Dok is het mogelijk om verschillende ruimtes te reserveren.
Bij het vieren van uw feest of bijeenkomst in een van de zalen van Talma Haven of Talma Het Dok 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 dertig gasten gebruik te maken van één gastvrouw van Talma services.
Onze gastvrouwen zijn geschoold en in het bezit van het diploma sociale hygiëne. Zij mogen licht alcoholische
dranken serveren. De gastvrouw zorgt ervoor dat u kunt genieten van uw feest. Zij neemt al uw zorgen uit
handen. Kosten voor een gastvrouw bedragen € 28,50 per uur.
Alle 55-plussers, wonend op Urk, 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 tot 25 personen rekenen wij alleen de koffie en thee. Voor groepen boven de 25 personen rekenen wij koffie, thee en verplicht een gastvrouw (€ 28,50 per uur).

Hapjes en drankjes bij u thuis

Een feestje of andere aangelegenheid is natuurlijk niet compleet zonder hapjes of drankjes. Het keukenteam
van Talma Urk bereidt dagelijks verschillende verse lekkernijen. In deze brochure is het complete aanbod te
vinden. Het is ook mogelijk om dit te laten bezorgen in uw eigen woning of appartement. Voor bezorging wordt
€ 2,50 extra in rekening gebracht. De bestelling kunt u doorgeven bij de recepties van Talma Haven of Talma
Het Dok.

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 120 personen. In Talma Het Dok beschikt de
restaurantzaal over een capaciteit van 50 personen. In de meeste gevallen huurt u in Talma Haven de Salon.
Verwacht u meer dan 50 personen? Dan koppelen wij de Messroom aan de Salon en beschikt de zaal over 120
plaatsen.
Talma Haven De Salon (linkerkant restaurant)		
50 personen
Talma Haven Messroom (rechterkant restaurant)		
70 personen
Talma Het Dok Restaurant				
50 personen

Algemene regels

• De zalen van zowel Talma Haven als Talma Het Dok zijn niet beschikbaar op zon- en feestdagen.
• Wij gaan uit van 1 gastvrouw per 30 personen, het tarief voor deze service is € 28,50 per uur.
• 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 of Talma Het Dok. 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:					Alcoholische dranken:
Koffie per kop			
€ 1,00			
Bier per flesje			
€ 1,50
Koffie per kan			
€ 7,50			
Jenever				
€ 2,00
Thee per kop			€ 0,85			Berenburg			€ 2,00
Thee per kan			
€ 6,00			
Droge witte wijn per glas		
€ 2,50
Frisdranken:
Ranja per glas			
€ 0,50			
Zoete witte wijn per glas		
€ 2,50
Sinaasappelsap			
€ 1,00			
Rode wijn per glas		
€ 2,50
Appelsap			€ 1,00			Zoete rode wijn			€ 2,50
Dubbelfris			
€ 1,00			
Rode port
		
€ 1,50
Druivensap			€ 1,00									
Cola				€ 1,00			Overig: 			
Sinas				
€ 1,00			
Vruchtenbowl per liter
€ 7,50

Gebakjes van de warme bakker
Gesorteerd gebak		€ 1,65 									
Petit four 			€ 1,20									
Petit four de luxe 		€ 1,50									
Urker dikkertje 			
€ 1,00 				
Expo 				
€ 1,00
Mergpijpje 			
€ 1,00
Handgesneden cake 		
€ 8,50 (13 plakjes)
Opgespoten cake		
€ 8,50 (8 plakjes)
Opgespoten cake		
€ 13,90 (15 plakjes)
Mini dikkertjes
		
€ 0,65
Mini slagroomsoes 		
€ 0,65
Verwenmoment 		
€ 5,95 (doosje met 8 stuks)
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Lekker voor bij de koffie en thee
Broodje kroket/frikandel										€ 1,75
Wit bolletje ham											€ 1,50
Bruin bolletje kaas										
€ 1,50
Krentenbol roomboter										€ 1,50
Urker Rundvleessalade van 1 bol
		
€ 1,50
Urker Zalmsalade van 1 bol
		
€ 1,75
Gehaktbal met satésaus
		
€ 2,50
Ribkarbonade met paprikasaus
		
€ 3,75
Lunch standaard:										€ 5,00
Twee belegde zachte broodjes, een krentenbol, melk of karnemelk			
Lunch de luxe:											€ 6,50
Soep van de dag
Twee vers afgebakken broodjes uit de oven heerlijk belegd
Melk of karnemelk
1 stuk fruit
Luxe broodbuffet of koffietafel*:
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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€ 11,50

Garnituren
Koude garnituren standaard				schaal 50 stuks				€ 30,00
Grillworst, salade schuitje, leverworst, gevuld ei, blokje kaas, haring roggebrood, kookworst en/of
rookvlees met ei.
Koude bittergarnituur de luxe				schaal 50 stuks				€ 45,00
Ossenworst op toast, wrap met kaas en salami, filet americain op tramezzini, gerookte zalm op
toast, ham met asperge, gerookte paling op tramezzini, brie op toast en/of gevuld ei.
Warme bittergarnituur Kwekkeboom			schaal 50 stuks				€ 30,00
Rundvlees bitterbal, kalfsvlees kroketje, kip-champignonhapje en/of kaaskroketje.

Koude schotels en salades*
Rundvleessaladeschotel van 10 bollen								€ 20,00
Rundvleessalade rijkelijk opgemaakt met diverse vleeswaren.
Zalmsaladeschotel van 10 bollen
							€ 25,00
Zalmsalade rijkelijk opgemaakt met diverse vissoorten.
Urker vruchtensalade										 € 7,00 per kg.
Romige vruchtensalade met onder andere appel en banaan, deze salade wordt niet opgemaakt.
Urker vruchtenbowl										 € 7,50 per kg.
Vruchtenbowl met onder andere verse aardbeien, ananas, meloen, druiven en kiwi.
Rundvleessalade										 € 1,50		
Rundvleessalade van 1 bol, opgemaakt.
						
Zalmsalade											 € 2,00
Zalmsalade van 1 bol, opgemaakt.
							
					
* Salades moet u minimaal drie dagen van tevoren bestellen.
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Stel uw eigen buffet samen
Standaard Buffet										€ 17,50*
Rundvleessalade, zalmsalade, mini broodjes, kruidenboter, gegratineerde aardappeltaart,
gebakken aardappelen met spek en ui, gehaktballetjes in satésaus, kippendij in tomatensaus,
stoofpeertjes en witlofrolletjes met ham en kaas. 							

Aanvullingen op het buffet:
Urker vruchtensalade
								
€ 1,50
Tonijnsalade											€ 1,50
Gemengde salades										€ 1,75
Varkenshaas in roomsaus									€ 2,50
Biefstuk in pepersaus										€ 3,00
Warme beenham										€ 2,00
Rollade met uiensaus
		
€ 1,50
Gegratineerde visschotel uit de oven								€ 2,50
													
* De prijzen van dit buffet en de aanvullingen zijn per persoon. Buffetten kunnen besteld worden vanaf twintig personen. Salades dient u
minimaal drie dagen van tevoren te bestellen. 						
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Geniet van een diner
Diner Talma Urk 										€ 17,50*
Voorgerecht:
Romige Tomatensoep.
Hoofdgerecht: Schnitzel met champignonsaus, witlof met ham en kaas, stoofpeertjes,
		
gebakken aardappelen, gefrituurde wedges en gemengde salade.
Nagerecht:
Vanillekwark met bosvruchten en slagroom.
Diner De Messroom 										€ 22,50*
Voorgerecht:
Gerookte kipfilet op een Urker kotter salade met een frisse saus.
Hooftgerecht: Varkenshaas medaillons op een gebakken garnituur, witlof met ham en
		
kaas, stoofpeertjes, gebakken aardappelen, gefrituurde wedges en
		gemengde salade.
Nagerecht:
Bavarois geserveerd in een glas.
Diner de Salon 											€ 32,50*
Voorgerecht:
Rundercarpaccio op een bedje van rucola met oude kaas en pijnboompitjes.
Hoofdgerecht: Varkenshaas gevuld en gegratineerd uit de oven of een entrecote met
		
gebakken garnituur, witlof met ham en kaas, stoofpeertjes, gebakken
		
aardappelen, gefrituurde wedges en gemengde salade.
Nagerecht:
Trio van Talma specialiteiten.
* De voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter. De prijzen van de verschillende
diners zijn per persoon. Diners zijn te bestellen vanaf twintig personen.
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Of kies voor een heerlijk themabuffet
Chinees Indisch Buffet										€ 15,00*
Nasi goreng, foe yong hai, bami goreng, tjap tjoy, babi pangang, atjar tjampur, saté balletjes,
kroepoek, ayam kerry en kentang.
Stamppotbuffet											€ 13,50*
Stamppot boerenkool, speklap, stamppot zuurkool, rookworst, stamppot hutspot, diverse
zuren, uienhachee en piccalilly en mosterd.
		
Dessertbuffet											 € 7,50*
Diverse soorten roomijstaarten, kleine amuses van roomijs, diverse soorten mousse en
bavarois en vers fruit.
Urker Visbuffet 											€ 17,50*
Urker rauwkostsalade, zalmsalade met warm gerookte zalm, broodjes met gezouten boter,
Urker paprijst, bessensap, verse friet met mayonaise, gebakken scholfilet, gebakken kibbeling, gestoofde scholrolletjes met een mosterd, remouladesaus en knoflooksaus.
Zeemansbuffet											€ 15,00*
Kapucijners met uitgebakken rookspek en gebakken uienringen overgoten met spekvet, chili
con carne (bruine bonen met gehakt/ui/paprika/champignons), uienhachee, chipolataworstjes, Deense speklapjes, aardappelpuree gegratineerd uit de oven, rode kool met appeltjes en
kaneel, Urker kapkool met stoofpeer, piccalilly, augurkschijfjes, zilveruien en grove mosterd.
Tapasbuffet											€ 25,00*
Gazpacho ( koud tomatensoepje met vulling van knoflook/komkommer/paprika/bosui),
gerookte kipsalade met crème fraise en walnoot, spiesjes van gegrilde aubergine met zon
gedroogde tomaat en mozzarella, parmaham met geroosterde pijnboompitten en vijgen,
wrap met quacamole, gerookte kip, fijn gesneden bosui en licht gebrande cashewnoten,
olijven en tapanade, broodbonk met olijf en kruiden, spies met Spaanse gehaktballetjes,
champignon, paprika en spek, spies met kippendij, seranoham en verse oregano, portobello
met gehakt en geitenkaas, gamba’s met knoflook en gele rijst met doperwten, champignons
en paprika.
* De prijzen van deze themabuffetten zijn per persoon. Buffetten kunnen besteld worden vanaf twintig personen.
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