George Van Raemdoncklaan 5
2530 Boechout
T 03 455 38 78
Arbeidszorgcentum ‘t Karwei

openingsuren
maandag tot vrijdag
9 – 11.30 uur en 13 – 15.30 uur
dinsdag 9 – 11.30 uur

Bestellingen ontvangen
wij graag via

bestellingen@tkarwei.be
Indien mailen niet mogelijk is, kan u telefonisch
bestellen op 03 455 38 78 op werkdagen tussen
9 en 11.30 uur en van 13 tot 15.30 uur.
(dinsdagnamiddag gesloten)
Gelieve uw bestelling minstens 3 werkdagen
op voorhand door te geven
Bestellingen kunnen afgehaald worden tot 16u.
Nadien plaatsen wij deze in onze broodbak
waar u het op elk ogenblik kan komen ophalen.

gevarieerd aanbod
Het aanbod is seizoengebonden en verschilt
naargelang beschikbare ingrediënten.
Laat je verrassen door ons gevarieerd aanbod
of informeer via mail of telefonisch
welke koekjes, taart, confituur, soep of quiche
in voorraad zijn of gemaakt kunnen worden.
Of kijk op facebook Arbeidszorgcentum ‘t Karwei

geschenkpakket
U kan bij ons een geschenkpakket laten samenstellen.
De inhoud en het bedrag kan je zelf bepalen.
Voor geschenkverpakking rekenen wij de kosten aan.
U kan ook iemand blij maken met een geschenkbon
van ’t Karwei ter waarde van een bedrag naar keuze.

met steun van

ambachtelijke ateliers sinds 1986
‘t Karwei is al meer dan 35 jaar actief met het maken van
ambachtelijke en (h)eerlijke producten. Naast ons
maatschappelijk engagement als arbeidszorgcentrum, ligt
onze focus op ambachtelijk en duurzaam..

bakken met ambachtelijke granen
Het bakatelier gebruikt uitsluitend granen die op
traditionele wijze worden geteeld en vermalen, zonder
toevoeging van extra middelen. Dit zorgt voor de
authentieke smaak van ons brood en gebak.
Voor rogge en speltmeel doen wij al jaren beroep op de
Steenen Molen van Boechout. Verder putten wij uit het
biologisch gamma van Flourpower die samenwerken met
lokale akkerbouwers en molenaars.

eigen kweek van fruit en groenten
Het tuinatelier kweekt in eigen tuin allerlei groenten en fruit.
De oogst wordt aangevuld met bessen van Slowberry, waar
onze medewerkers wekelijks ingezet worden bij het
onderhoud. Ons engagement in de samentuin Wijveld in
Boechout zorgt voor bijkomende aanvoer van fruit en
groenten van eigen kweek.

koken met eigen groenten en fruit
Het kookatelier verwerkt de opbrengst van het tuinatelier.
Het aanbod van confituur is seizoensgebonden
en de fruitoogst bepaalt welke confituur
we kunnen aanbieden.
Ook voor de verse bereiding van soep,
groentesaus en quiche wordt voornamelijk gewerkt
met groenten van eigen kweek.

‘t Karwei is een arbeidszorgcentrum dat kansen biedt
aan mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Mensen die talenten hebben, maar (tijdelijk) niet terecht
kunnen in een normale werkomgeving.
In ‘t Karwei leren ze op eigen tempo een nieuw arbeidsritme
te ontwikkelen door zich te bekwamen in de finesses van het
ambachtelijk bakken, koken en tuinieren.
Met uw aankoop van Karweiproducten kiest u
voor ambachtelijk en duurzaam én geeft u een stimulans aan
kwetsbare mensen in hun zoektocht om
hun talenten te (her)ontdekken en ontplooien.

Prijslijst

Brood
uitsluitend
op bestelling
dinsdag
donderdag en vrijdag
Bestel liefst
3 werkdagen
op voorhand.

PRIJSLIJST
vanaf 1 september 2022

BROOD

GROENTEBEREIDINGEN

Brood uitsluitend op bestelling op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Bestel liefst 3 werkdagen op voorhand.

groentesaus 800 g
soep 1 l

€ 6,00
€ 4,50

wit - meergranen - grof – voltarwe 900 g

€ 3,20

quiche 1 persoon

€ 2,30

speltbrood 600 g

€ 3,20

quiche 4 personen

€ 13,00

rogge desem 600 g

€ 3,20

tarwe desem 800 g

€ 4,00

desem speciaal 600 g

€ 4,00

rozijnenbrood 500 g

€ 4,00

CONFITUUR

roggeverdomme 550 g

€ 4,00

confituur klein 220 g

€ 3,50

sandwich

€ 0,40

confituur groot 400 g

€ 6,00

hamburgerbroodje

€ 0,60

chocoladebol of rozijnenbol

€ 0,60

TAART EN GEBAK

GRANOLA

koekje

€ 0,60

in bokaal 350 g

€ 8,00

cupcake

€ 1,50

los per 100 g

€ 2,00

brownie

€ 1,50

taartje 1 persoon

€ 2,30

taart 6 personen

€ 13,00

DRAAGTAS

taart 12 personen

€ 23,00

jute boodschappentas ‘t Karwei

€ 3,50

