Formule PizzaNation
Onze formule bevat onderstaande pizza’s waarvan u er maximaal 4
verschillende uit menu A, en maximaal 2 verschillende uit menu B kan
kiezen. Dit aanbod bestaat zowel uit pizza’s met vis, vlees en
vegetarische toppings.
De degen (op basis van Tipo 00-bloem)en tomatensaus (op basis van de
San Marzano tomaat) worden de dag van jullie feest zelf bereid. De
pizza’s worden à la minute bij u op locatie vers gedresseerd,
en tijdens uw feest gedurende 1.5 uur à volonté gebakken in onze
houtgestookte ovens.
De pizza’s worden geserveerd in slices van 6 à 8 stukken. Wij
voorzien hierbij bestek, bordjes, servetten en pizza olie.

Menu A
1.

Pizza Margherita (tomatensaus, mozzarella & blaadjes

basilicum)
2.

Pizza Veggie (tomatensaus, mozzarella, paprika &

cherrytomaatjes)
3.

Pizza Quattro Stagioni (tomatensaus, mozzarella, ham, paprika,

champignons & ui)
4.

Pizza Pepperoni (tomatensaus, mozzarella & pepperoni)

5.

Pizza Capricciosa (tomatensaus, mozzarella, ham & champignons)

6.

Pizza met Champignons & Spek (tomatensaus, mozzarella,

champignons & spek)
7.

Pizza Napolitana (tomatensaus, mozzarella, ansjsovis &

kappertjes)
8.

Pizza Funghi (tomatensaus, mozzarella & champignons)

9.

Pizza Hawaï (tomatensaus, mozzarella, ananas & ham)
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Menu B

10.

Pizza Primavera Extra (tomatensaus, mozzarella, parmaham, rucola,

parmesan & crema di balsamico)
11.

Pizza Spinazie zalm ( tomatensaus, mozzarella, spinazie & zalm)

12.

Pizza Mozzarella di Bufala (tomatensaus, mozzarella,

buffelmozzarella & blaadjes basilicum)
13.

Pizza Bianca Peer Geitenkaas

( gekruide zure room, geitenkaas,

peer & honing)
14.

Pizza Bianca Funghi Deluxe

( gekruide zure room, mozzarella,

kastanjechampignons gebakken in look en afgewerkt met snippers
pijpajuin)
15.

Pizza Bianca Pancetta ( gekruide zure room, mozzarella, pancetta,

rode ui, Pecorino en rucola)
16.

Pizza Bianca Quattro formaggi ( gekruide zure room, mozzarella,

emmental, gorgonzola, Parmesan, walnoten & een streepje honing)
17.

Pizza Bianca Zalm Deluxe ( gekruide zure room, mozzarella, zalm,

rode ui, rucola en schilfers parmezaanse kaas)

Is er een pizza niet aanwezig op ons menu maar die je toch graag
eet? Dan mag je dit altijd doorgeven.

Onze formule bieden wij aan voor een prijs;
•
•
•

25 euro per persoon voor 30 personen of € 750 in totaal.
6 euro per kind voor 5 kinderen < 10 Jaar of € 30 in
totaal.
Transportkosten (Schoten – Antwerpen): 10 Km*1 euro/ km :
€ 10.

Totale prijs: € 790
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