George Van Raemdoncklaan 5
2530 Boechout
T 03 455 38 78

Openingsuren

Bestellingen ontvangen wij
graag via

bestellingen@tkarwei.be

maandag tot vrijdag: 9 – 11.30 uur en 13 – 16 uur
dinsdag: 9 – 11.30 uur

Indien mailen niet mogelijk is, kan u telefonisch
bestellen op 03 455 38 78 op werkdagen tussen
9 en 11 uur en van 13 tot 15 uur.
(dinsdagnamiddag gesloten)
Gelieve je bestelling steeds 3 werkdagen
op voorhand door te geven

‘t Karwei bakt dagelijks op artisanale wijze brood
op bestelling. Daarnaast maakt ‘t Karwei
verschillende soorten gebak, taarten en wafels.

’t Karwei maakt verschillende soorten confituur.
Wekelijks kookt ’t Karwei verse groentesoep.
Ook groentetaart en groentesaus worden vers
bereid.
De saus is de ideale basis voor pasta of
rijstschotel.

Bestellingen kunnen afgehaald worden tot 16u,
nadien plaatsen wij deze in onze broodbak
waar u het op elk ogenblik kan komen ophalen.
Vergeet uw winkeltas niet als u langskomt!
Als arbeidszorgcentrum plannen wij graag
zoveel mogelijk op voorhand om extra werkdruk
op onze medewerkers te vermijden.
Dank voor uw begrip.

Geschenkverpakking
Voor geschenkverpakking
rekenen wij de kosten aan.
Geschenkpakket

In de tuin van ‘t Karwei worden verschillende
soorten fruit en groenten gekweekt.
De oogst wordt in het kookatelier
verwerkt tot confituur, soep en groentesaus.

‘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.

Je kan bij ons een geschenkpakket
laten samenstellen.
De inhoud en het bedrag kan je zelf bepalen.
Geschenkbon
Je kan ook steeds iemand blij maken
met een geschenkbon van ’t Karwei
ter waarde van een bedrag naar keuze.
Speciale Acties
Bij feestdagen houden wij
speciale acties zoals marsepein,
ventjes van speculaas voor de Sint enz.

Prijslijst
BROOD
Wit
Grof
Voltarwe
Roggetarwe
Meergranen
Rozijnenbrood
Rogge Verdommeke
Speltbrood
Sandwich of Pistolet
Rozijnenbollen of Chocoladebollen
Zuurdesem – enkel ongesneden
Roggedesem
Tarwedesem
Tarwedesem deluxe met veenbes en walnoot
KOEKEN en WAFELS
Amandelkoekje
Kokosrotsje
Vanillewafel
KLEIN GEBAK
Roggebrownie
TAARTEN
Chocoladetaart met noten
Frangipanetaart
CAKE

per stuk

Suikerarm koekje

groot
900 g
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,60
€ 5,00
920 g
€ 3,50
€ 0,30
€ 0,50
800 g
€ 3,50
€ 4,00

per 15 koekjes

per 30 koekjes

€ 0,40
€ 5,00
€ 9,00
Chocoladekoekje met noten
Chocolate chip cookie
Speculaaskoek met amandel
Zonnebloempitkoekje
Havermoutwafel
per stuk

in zijn geheel

€ 1,00

€ 15,00
6 personen

12 personen

€ 1,80
€ 1,80

€ 10,00
€ 10,00

€ 18,00
€ 18,00

cupcake 1p.

lange cake 8p.

lange cake 12p.

€ 10,00

€ 15,00

per stuk
€ 0,75

Suikerarm gebak wordt gezoet met Zùsto

CONFITUUR

Klein220 g

Groot 400 g

€ 3,00

€ 5,00

Ambachtelijke confituur op basis van 2/3 fruit, bereid met 1/3 rietsuiker en pectine.
Klassiekers uit ons assortiment:
Aardbei, Braambessen, Rabarber of Rode vruchten met framboos en rode bes
Laat je verassen door confituur met een eigenwijze toets:
Framboos en rode bes met steranijs of Rabarber met rozemarijn
Vraag bij het onthaal welke confituur in voorraad is.

confituur wordt deels gemaakt met fruit uit eigen tuin
de oogst bepaalt welke soorten confituren op voorraad zijn
en is er ook een seizoensgebonden aanbod van o.a. vlierbloesem-, druiven- en kweeperengelei

GROENTEBEREIDINGEN
Soep
Groentesaus
Groentetaart

1 liter
800 g
1 persoon 100 g
€ 1,80

€ 4,00
€ 5,00
4 à 6 personen* 600 g
€ 10,00

* als snack of als maaltijd
soep, groentesaus en groentetaart worden deels klaargemaakt met groenten uit eigen tuin

per stuk 1p.

3 SOORTEN
€ 1,00
Koffiecake met gekaramelliseerde walnoten
Hazelnootcake met abrikoos
Wortel - speltcake
SUIKERARM GEBAK

klein
450 g
€ 1,40
€ 1,40
€ 1,40
€ 1,40
€ 1,70
€ 3,00
€ 3,00
600 g
€ 2,50
60 g
80 g
600 g
€ 2,50

GRANEN

los per 50 g

in bokaal* 350 g

€ 0,50
€ 1,00

€ 4,00
€ 7,50

Granola
Granola deluxe*
* met extra noten en gedroogd fruit

** prijs bokaal € 0,50

VERPAKKINGEN
per 15 koekjes
€ 10,00

per 30 koekjes
€ 18,00

Uitsluitend op bestelling

geschenkverpakking micazakje
geschenkfolie met bamboeschaaltje
bokaal

€ 0,50
€ 3,00
€ 0,50

