De meest veelzijdige uitgaansgelegenheid in de regio

Gasterij ‘t Karrewiel
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Welkom bij Gasterij ‘t Karrewiel

Welkom!

Voor u ligt de brochure van Gasterij ’t Karrewiel. Al meer dan 30 jaar is ’t Karrewiel dé plek
voor een ontspannen avond of compleet verzorgde dag uit. Voor elke gelegenheid en met elk
gezelschap kunt u bij ons terecht. In deze brochure vindt u ons complete aanbod, overzichtelijk
onderverdeeld in vijf servicelijnen. En het leuke is: u kunt de verschillende servicelijnen ook
combineren!

Faciliteiten & Gastvrijheid

Wat wij niet kunnen onderverdelen in één servicelijn, zijn onze faciliteiten en gastvrijheid. De
rolstoelvriendelijkheid van ons hele pand bijvoorbeeld, of onze speciale Smokers Lounge. Ook
voor de allerkleinsten gaan wij een stapje verder. Terwijl u dineert, bowlt of borrelt, vermaken
uw kinderen zich onder onze begeleiding in kinderhoek De Spelerij.

Speciale acties

Naast deze vijf servicelijnen heeft ’t Karrewiel ook regelmatig speciale acties. Bijvoorbeeld
rondom de feestdagen. Deze acties vindt u op onze website en op onze facebooken twitterpagina.
Maar natuurlijk kunt u ook gewoon langskomen om de speciale aanbiedingen te bekijken.
Al onze contact- en adresgegevens vindt u op de achterkant van deze brochure.

Bereikbaarheid

En wanneer wij u dan mogen verwelkomen, kunt u de auto of touringcar probleemloos
parkeren. Gasterij ’t Karrewiel is gevestigd aan de rand van het historische centrum van Delft.
In veel steden is het centrum lastig bereikbaar. Gelukkig hebben wij voor de deur een groot
parkeerterrein, de Paardenmarkt. Vanuit ’t Karrewiel bent u dus makkelijk uit en weer thuis!
Veel plezier met het plannen van uw dagje of avondje uit bij Gasterij ’t Karrewiel en tot snel!
Serviceteam Gasterij ‘t Karrewiel

De Spelerij
Ruime kinderhoek (met begeleiding).
Computerspellen, verkleedhoek, lounge TV-hoek, kinderhuis en
tekenhoek.

Grillrestaurant De Kruik

Alles is mogelijk

‘s Middags een uitgebreide brunch of ‘s avonds zelf
grillen. Met de familie, uw vrienden of met het hele
bedrijf. In Grillrestaurant De Kruik is alles mogelijk. Met
iedereen en op elk moment van de dag.
U kunt bijvoorbeeld zelf uw brunch of diner samenstellen.
Wij zorgen er dan voor dat alles klaar staat zoals u het wilt.

Dineropbouw

Bij ons driegangendiner kunt u kiezen uit vier verschillende grillmogelijkheden, die u ook kunt combineren. Na
één van onze dagsoepen maakt u op de grill zelf uw vlees
en groenten klaar. Daarnaast biedt elke grill verrassende
extra’s, zoals pannenkoekjes bakken in de gourmetpan. Of pizzapunten bakken in de joycook!

Buffetten & Bar

In het midden van het restaurant staat één van onze koks. Hier kunt u een vers visje laten
bakken op de plaat. Hier vindt u ook onze buffetten met salades, verschillende seizoensgroenten, warme bijgerechten en sauzen. En met een eigen bar in het restaurant, zijn ook uw
drankjes binnen handbereik.

Speldiners & Arrangementen

Vraagt uw avondje uit meer dan een uitgebreid diner? Dan kunt u in Grill-restaurant De Kruik
ook terecht voor originele speldiners. Deze avondvullende programma’s zijn gegarandeerd
een succes!
Op onze website vindt u meer informatie over ons grillrestaurant en de speciale arrangementen, ook voor de feestdagen.

Fondue en Raclette

Een compleet menu

Kaas en wijn, een heerlijke combinatie. Bij Fondue en
Raclette geniet u van deze combinatie. Vertaald in een luxe
driegangendiner met bijpassende service, serveren wij u
het beste van ieder seizoen.
In samenwerking met delicatessenzaak Verkade & Jacques
verzorgen we een compleet menu. Tot in de puntjes verzorgd, van de eerste hap tot de laatste slok!

Creatief & Verrassend

In dit à la carte kaasrestaurant proeft u de creativiteit van
onze koks tijdens uw fondue- of raclettediner. Na een verrassend voorgerecht zorgen wij dat de tafel gereed is en
de kazen gesmolten zijn. Voor een advies over de best bijpassende wijnen staat uw gastvrouw
of –heer klaar. Natuurlijk serveren wij ook een vleesfondue als u of uw tafelgenoot daar de
voorkeur aan geeft!

Buffetten & Dessert

Aanvullend vindt u in het buffet nog een aantal warme gerechten, salades en sauzen. Natuurlijk ook geschikt om met de kaas te combineren! Komt u met de kinderen? Ook voor hen hebben we iets: een speciale kinderkaasfondue! En als afsluiting staat er een gevarieerd dessert
voor u klaar.

Combinatiemogelijkheden

Uw diner kunt u afsluiten (of beginnen) met een gratis uurtje bowlen. Of u maakt een combinatie met één van onze andere servicelijnen. Meer informatie over Fondue en Raclette en de
wisselende menukaart vindt u op onze website.

Dagtochten
combinatie Delft
Gidsenservice
Delft
Bowlen en Café

Complete dagtochten

Een dagje Delft. Dat kan! Maar niet vanuit de bus of auto, maar
met een stille fluisterboot, wandelend, of op de step. Wij bieden
verschillende dagjes Delft, vol historie, cultuur en activiteiten.
Met onze dagtochten komt u overal langs en ziet u Delft tot leven
komen. De meeste dagtochten zijn ook voor mindervaliden
toegankelijk.

Uw thuisbasis

Gasterij ’t Karrewiel is uw thuisbasis. Hier kunt u verzamelen,
lunchen en dineren. Met een kaart, puzzelboekje of gids volgt u een route door de binnenstad
van Delft. U komt langs de bekende plekken zoals het Prinsenhof en de Grote Markt.

Speciale wensen & Touroperators

Een uniek programma gebaseerd op uw wensen, organiseren wij ook graag. Kijkt u daarvoor
op onze website, of neem even contact met ons op. Ook voor touroperators bieden we
speciale dagjes Delft. Neemt u voor meer informatie even contact met ons op.

Waarom met een gids?

Een stad als Delft zit vol verhalen, mooie onbekende steegjes en
majestueuze kathedralen. Deze verhalen worden het beste verteld
door onze meertalige gidsen. Of u nu met veel of weinig mensen
komt, na afloop kent u Delft van plein tot gracht. Wij hanteren
geen minimale groepsgrootte. Er is wel een maximum van 25 personen per gids.

Uw dagopbouw

Vanuit thuisbasis Gasterij ‘t Karrewiel is Delft lopend of over het water voor iedereen toegankelijk. Met de wensen voor uw groep centraal, stellen we een mooie route samen. En na
deze route bent u vanzelfsprekend welkom om even na te genieten met een hapje en een
drankje.

Touroperators & Extra mogelijkheden

Voor meer informatie over combinatiemogelijkheden kunt u op onze website kijken of contact
met ons opnemen. Bent u touroperator en wilt u meer informatie? Telefonisch kunnen wij u
een passend aanbod doen.

Bowlen? Ja!

Gasterij ‘t Karrewiel is dé bowlingbaan in de regio. Komt u met
uw familie, vrienden of bedrijf? Studentenclub of kinderfeestje?
Met onze tien volautomatische wedstrijdbanen (om te toveren tot
kinderbanen!) kunnen wij iedereen een passend aanbod doen. De
hele week door.

Speciale arrangementen

In combinatie met één van onze dinerarrangementen kunt u een
uur gratis bowlen. Maar er zijn ook een aantal speciale bowlingarrangementen. Op woensdag hebben we een kindermiddag en ‘s avonds de Wednesday Night Fever: een hele dag
discobowlen met hapjes, drankjes en een live DJ! Op donderdag- en vrijdagavond bieden we
onze Bedrijvenspecial. Speciaal voor uw medewerkers en klanten.

Hapjes & Drankjes

Dus, komt u bowlen?! Ons barpersoneel zorgt er dan voor dat u niks te kort komt. Op onze
kleine kaart vindt u snacks en bittergarnituren. En onze grote bar beschikt over een ruim
drankassortiment. Wilt u meer informatie? Dat vindt u op onze website.

Grillrestaurant De Kruik
Steengrill • Lunchen • Speldiners • Spiderpan • Vrolijke
service • Koude en warme buffetten • Brunchen •
De Grachtenbar • Joycook • Vis van de plaat •
Gourmetten • Ouderwets gezellig

Fondue en Raclette
Kaas • Intiem dineren • Delicatessen • Speciale wijnen •
Buffetten • Vleesfondue • Zwitsers racletten • Hoog
serviceniveau • Wisselend menu • Live cooking •
Uniek in Delft

Dagtochtencombinatie Delft
Origineel • Historie • Steps • Fotopuzzeltocht •
De Porceleyne Fles • Cultuur • Sportief • Met of zonder
gids • Thuisbasis Karrewiel • Touroperators •
Vaarpuzzeltocht • Het Prinsenhof

Gidsenservice Delft
Meertalige gidsen • Wandelingen op maat •
Touroperators • Museumbezoek • Langs pleinen en
grachten • Verhalen • Geschiedenis • Enthousiaste
gidsen • Geen minimum groepsgrootte

Bowlen en Café
Voor iedereen • Kinderbanen • Grote bar • Discobowlen •
Bedrijvenspecial • Wedstrijdbanen • Bediening bij de
baan • Bittergarnituur • Kinderfeesten • KNAEK
Studentenkorting

De meest veelzijdige uitgaansgelegenheid van Delft

Brunches • (Thema) diners • Restaurants / zalen / bars • Uniek grillarrangement • Smokerslounge
• (Disco)bowlen • Steparrangementen en -verhuur • Fotopuzzeltocht • (Complete) dagtochten
• Bowlingvereniging • Fondue en Raclette • Lunches / Brunches • Restaurants / zalen / bars
• Koude / warme buffetten • Smokerslounge • Stadswandelingen • Steparrangementen en
-verhuur • Fotopuzzeltocht • Vaarpuzzeltocht • (Complete) dagtochten • Fondue en Raclette •
Lunches / Brunches • (Thema) diners • Restaurants / zalen / bars • Koude / warme buffetten
• Uniek grillarrangement • Stadswandelingen • (Disco)bowlen • Steparrangementen en
-verhuur • Fotopuzzeltocht • Vaarpuzzeltocht • (Complete) dagtochten • (disco)bowlen •
Lunches / Brunches • Restaurants / zalen / bars • Koude / warme buffetten • Uniek
grillarrangement • Smokerslounge • (Disco)bowlen • Steparrangementen en -verhuur •
Fotopuzzeltocht • Vaarpuzzeltocht • (Complete) dagtochten • Bowlingvereniging • Fondue en
Raclette • Lunches / Brunches • (Thema) diners • Restaurants / zalen / bars • Koude / warme
buffetten • Uniek grillarrangement • Smokerslounge • Stadswandelingen • (Disco)bowlen •

Speciale arrangementen voor de feestdagen
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