
Krijg korting op vertoon van je college- of studentenpas

Studenten/scholierenbowlen tarieven
Laag tarief € 21,95
Maandag t/m vrijdag tot 17:00 uur                        
Zondag t/m donderdag vanaf 20:00 uur

Midden tarief € 27,95
Maandag t/m donderdag van 17:00 tot 20:00 
Zaterdag tot 16:00 uur 
Zondag tot 20:00 uur 

Hoog tarief € 32,95
Vrijdag vanaf 17:00 uur 
Zaterdag vanaf 16:00 uur  
(deze kortingstarieven zijn geldig op vertoon van een studenten- of collegepas)

Oranje Pin Bowlen
Onze feestavonden voor studenten!
Ieder woensdag en donderdag van 20:00 tot 24:00 uur.

Gooi een strike om aan het Rad van Avontuur te draaien voor een 
fantastische prijs!!!!
Feest mee met op iedere woensdag en donderdag een ander thema 
zoals Hollandse avond, foute avond, back to the 90’s en après-ski.
Zie online de kalender met de thema’s.

€ 21,95 per uur per baan

Reserveren: online op www.karrewiel.nl
tel: 015 213 6876 · mail: info@karrewiel.nl · Gasterij ‘t Karrewiel · Paardenmarkt 74 · 2611 PD · Delft

S T U D E N T E N

D E A L S



Biertje, balletje, bowlen  (minimaal 4 personen) 
Laag tarief € 11,95
Maandag t/m vrijdag tot 17:00 uur                        
Zondag t/m donderdag vanaf 20:00 uur

Midden tarief € 13,95
Maandag t/m donderdag van 17:00 tot 20:00 
Zaterdag tot 16:00 uur 
Zondag tot 20:00 uur 

Hoog tarief € 14,95
Vrijdag vanaf 17:00 uur 
Zaterdag vanaf 16:00 uur  

Inclusief:
•	 1 uur bowlen
•	 2 biertjes van de tap (vrije keuze, max 30 cc) of 2 wijntjes
•	 20 bitterballen per baan

Iedere donderdag Budget Grill
Het Budget Grill arrangement is inclusief 1 uur bowlen en een Grilldiner met 
de keuze uit een uitgekiende combinatie van steengrillen, gourmetten, bar-
becueën of grillen op de Spiderpan. Voor bij het grillen worden er aan tafel ver-
schillende soorten vlees, bakgroenten, salade en knapperige frietjes geserveerd.

Prijs inclusief een uur bowlen € 23,95 p.p.
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