
Wij ontvangen u met een welkomstcocktail. Tijdens 
het moonlight bowlen zetten wij een heerlijk 
driegangen Grill-Proeverij diner voor u klaar. Ook 
krijgt u 3 consumptiemunten per persoon. De avond 
wordt afgesloten met koffie/thee met bonbons en 
een typisch Delftsblauw geschenkje. 

Prijzen *
inclusief 1 uur GRATIS bowlen
Donderdag en zondag 
Per persoon €  38,95
Senioren €  36,95

Vrijdag en zaterdag
Per persoon €  43,95
Senioren €  41,95

* De bedrijvenspecial is mogelijk vanaf 20 personen. Bent u met 
minder personen? Zie dan ons Grill-Proeverij arrangement.

Voorgerecht
Een heerlijke verrassing van de chef en versgebakken 
flatbread met smeersels aan tafel. Kies en pimp een 
heerlijke soep in onze soephoek.

Grill-Proeverij 
Wij serveren u een combinatie van verschillende grill-
soorten met diverse soorten vlees, bakgroenten en 
knapperige frietjes. Een uitgebreid buffet met diverse 
warme en koude gerechten en sauzen, een ‘make 
your own salad’ bar en een kok die de vis bakt maakt 
het hoofdgerecht compleet.

Dessert  (+ € 4,25 p.p.)

Breid uw diner uit met een zeer gevarieerd dessert-
buffet met onder andere verschillende smaken ijs, een 
chocoladefontein en diverse zoete variaties.

Programma
Versterk de teamgeest van uw medewerkers of  
relaties tijdens een compleet verzorgde avond.

015 213 6876
info@karrewiel.nl
www.karrewiel.nl

Paardenmarkt 74  Delft

Bent u vegetarisch? Heeft u dieetwensen? Eet u graag halal? 
Dit is geen probleem voor Gasterij ‘t Karrewiel.
Wel graag even van te voren doorgeven!

* uitgezonderd arrangementen voor de feestdagen.
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Onbeperkt, avondvullend  
en passend voor iedereen!
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‘T QARRAZ 
BOWLING & 
BISTRO

www.qarraz.nl

‘t QarraZ

B O W L I N G  &  B I S T R O

GASTERIJ ‘T KARREWIEL
De meest veelzijdige uitgaansgelegenheid van Delft


