


WAGNER PIZZA: VAN KLEIN EN FIJN TOT ’BIG’ EN DIK BELEGD

Bij Wagner houden we van pizza. We zijn gek op onze kleintjes, de Piccolinis. Maar ook  
de sensationeel lekkere Sensazione en knapperige Steenoven mogen er zijn. Net als onze  
Big Pizza, voor iedereen met grote trek. Bovendien hebben alle Wagner pizza variaties  
sowieso de unieke Wagner crunch. Meer weten onze pizza’s? Ontdek het in dit document.



Sensazione Original Piccolinis Big Pizza Steenoven
“De Sensazione”: ze smaakt gewoon net als 
een vers gemaakte pizza! Het bijzondere 
hieraan: alleen onze “Sensazione” is gemaakt 
van natuurlijk gerezen zuurdesemdeeg – de 
garantie voor een echt knapperige bodem en 
de altijd verse smaak! 

Na een lange rustfase wordt het deeg verfijnd 
met de beste olijfolie. Daarna wordt de 
bodem op unieke wijze voorgebakken in de 
Original Wagner-steenoven om vervolgens zo 
snel mogelijk te worden belegd met vers 
geoogste en met de grootste zorg verwerkte 
groente, pittige kruiden, de lekkerste worst en 
overheerlijke vis- en kaassoorten.

Klein maar fijn. Origineel, de Original 
Piccolinis van Wagner: de kleine, lekkere 
pizzasnacks voor jong en oud zijn groots 
van smaak en ongelooflijk praktisch - als 
perfecte partysnack of gewoon voor de 
kleine trek! 

In een handomdraai op tafel en 
voorgebakken in de Wagner’s Original 
steenoven zorgen de felbegeerde 
minipizza’s altijd voor feeststemming! 
Inclusief de unieke Wagner Crunch 
natuurlijk!

Kent u de Big Pizza voor wie honger heeft als 
een paard? Waar je je maag echt mee kunt 
vullen en die zo heerlijk sappig is? Waag het 
er dan eens op en probeer eens iets groots! 
Bijt dan maar eens stevig in onze Big Pizza in 
Amerikaanse stijl. Het mooist is het als je 
met een paar vrienden bent. Dan heb je volop 
plezier van je pizza! 

De bodem is extra dik en heerlijk luchtig – en 
het beleg: lekker veel van onze wel bekende 
hartige en sappige ingrediënten. Dat is Big 
Pizza in Amerikaanse stijl van Original 
Wagner. Gewoon reusachtig!

De smaak van Original Wagner’s steenoven-
pizza’s haal je er altijd zó tussenuit: 
Knapperig, hartig en sappig. Ons geheim: 
alleen de steenoven-pizza’s hebben de unieke 
knapperig dunne bodem en de onmiskenbare 
smaak van de originele steenoven van 
Wagner!  

Gebakken volgens de beproefde baktraditie, 
met speciaal geselecteerde ingrediënten en 
natuurlijk naar het eigen recept van Wagner! 
Want zo gaat het: eenmaal Wagner - altijd 
Wagner!



Sensazione Original Piccolinis Big Pizza Steenoven
- Speciale

- Tonno

- Salame 

- Mozzarella

- Hawaii

- Asperge & Ham

- Tomato-Mozzarella

- Hawaii

- Tre Formaggi 

- Prosciutto

- Salame

- Burger Style

- Texas

- Tuna 

- BBQ-Chicken

- Boston

- Hawaii

- Cheese & Onion

- Supreme

- Pepperoni

- Diavolo

- Mozzarella 

- Bacon & Onion

- Cheese & Onion

Klik op je favoriete smaak voor meer informatie





Speciale Tonno Salame
Speciale verfijnd met een pesto van lentekruiden.  
De klassieker in een nieuw jasje: de “Speciale” wird 

uitgevonden door Wagner. Nu presenteert Wagner de 

moderne versie: hartige edelsalami, lekkere gekookte 

ham, vers geoogste champignons, Provolone Piccante, 

Edammer, mozzarella en natuurlijk zongerijpte 

Italiaanse tomaten, afgemaakt met een lekkere pesto 

van lentekruiden.

Tonijn met kappertjes en uien. Vis op tafel: de perfecte 

combinatie van lekkere en malse tonijn* 

(gecontroleerde, dolfijnvriendelijke visvangst) en het 

voor de “Sensazione” zo typerende knapperige, verse 

deeg – beter kan een tonijnpizza niet smaken.

* Echte bonito (Katsuwonus pelamis) gevangen in de westelijke 
Pacifische Oceaan (FAO-gebied nr. 71).  Omgeving Filippijnen, 
Papoea-Nieuw-Guinea, Indonesië, Australië. Vangmethode: 
sleepnetten

Salami met 3 kazen en kruiden. Verfijnde salami: 

hartige edelsalami, vers geoogste kruiden als oregano 

en basilicum, zongerijpte tomaten uit Italië en een 

perfect afgestemde kaascombinatie van Provolone 

Piccante, Edammer en mozzarella - zo is het de 

pizzaspecialisten van Wager gelukt om een unieke, 

overheerlijke salamipizza te baken.



Mozzarella Hawaii
Mozzarella & Provolone met basilicumolie. De perfecte 

kaaspizza: proef de pittige Provolone Piccante, de 

meest verfijnde mozzarella, fruitige kerstomaatjes, vers 

geoogste oregano, basilicumolie alsmede het volle 

aroma van zongerijpte Italiaanse tomaten – een 

prachtige ronde smaaksensatie.

Hawaii. Pizzaplezier met een exotisch tintje: geniet van 

de volle smaak van gekookte ham, sappige stukjes 

ananas, verfijnde Edammerkaas, milde Gouda, pittige 

kruiden en zongerijpte Italiaanse tomaten. Welkom in 

het Aloha-Wagnerland.

Asperge & Ham
Een lentefeest op tafel. Geniet van de overheerlijke 

Sensazione Asperge en Ham. Groene asperges met 

sappige gekookte ham en heerlijke mozzarella.  

Op een luchtige bodem mét de unieke Wagner Crunch. 

En de extra olijfolie van eerste persing samen met 

balsamico-azijn geven het een frisse smaak. Wat voor 

weer het buiten ook is, je zet altijd de lente op tafel. 





Tomato-Mozzarella Hawaii Tre Formaggi
Klassiek, klein en molto lekker. Met onze Original 

Piccolini’s tomaat-mozzarella beleeft u negen keer 

Italiaanse levensvreugde! Heerlijke mozzarella en het 

volle aroma van zongerijpte Italiaanse tomaten op een 

knapperige pizzabodem zorgen voor een korte vakantie 

op uw eettafel! Het kleine Italiaantje voor een grote 

culinaire reis.

Piccolini’s voor de feeststemming: Geniet met onze 

Original Piccolini’s Hawaii van sappige stukjes ananas, 

gekookte ham en heerlijke goudgele Edammer op een 

knapperige pizzabodem – goed voor pizzapret met een 

exotisch tintje – misschien voor een filmavondje met 

vrienden? Welkom in het land van Aloha-Wagner…

Voor de kleintjes is dit kaas – en voor elke 
kaasliefhebber een must: onze originele Piccolinis 

Tre Formaggi. Hemelse mozzarella, de beste 

edammer en kostelijke provolone met milde zure 

room en echte crème fraîche – dat laat geen 

kaasliefhebber zich ontnemen! De kleintjes van 

Wagner, voor die hele grote momenten.



Prosciutto Salame
Klein van stuk, groots in smaak. Proef de nieuwe 

Piccolinis Prosciutto. Met zacht gekookte ham, rauwe 

ham en de beste Edammer kaas. Compleet met het 

heerlijke aroma van zongerijpte tomaten. Die zet je niet 

alleen op tafel als er bezoek is, maar ook voor jezelf. 

Hartiger dan chips - maar net zo geliefd: onze originele 

Piccolinis met hartige salami, de beste edammer en het 

complete aroma van zongerijpte tomaten uit Italië.  

De perfecte mini-pizza voor bij elke gelegenheid.





Burger Style Texas Tuna
Zo smaakt een Big Pizza! Met 100% sappig 

rundergehakt. Compleet met de beste Edammer  

kaas en mozzarella. De lekkerste tomaten en de 

luchtige bodem maken de burgerervaring helemaal  

af. Dat wordt groots genieten met de Big Pizza’s  

van Wagner. 

Pizza totaal - dat is onze Big Pizza Texas: Het zit er 

niet alleen allemaal in bij deze pizza, maar ook erop: 

belegd met zongerijpte tomaten, de beste mozzarella 

en pikante peperoniworst is dit een pizza die menig 

hart sneller doet slaan. Dat alles harmonieus 

afgemaakt met fijne kruiden en specerijen. En zo 

smaakt Big Pizza dus!

Voor alle visliefhebbers: Haal een pizza tonijn aan land! 

Daarmee vangt u zongerijpte tomaten, de beste 

mozzarella, sappige tonijn en uien in uw net. Dat alles 

harmonieus afgemaakt met fijne kruiden en specerijen. 

Mmh…zo smaakt tonijn het best: op de Big Pizza.

*  Echte bonito (Katsuwonus pelamis) gevangen in de westelijke 
Pacifische Oceaan (FAO-gebied nr. 71). Omgeving Filippijnen, 
Papoea-Nieuw-Guinea, Indonesië, Australië. Vangmethode: 
sleepnetten



BBQ-Chicken Boston Hawaii
Beleef een echte BBQ op de Big Pizza BBQ-Chicken: 
Zongerijpte tomaten, fijne mozzarella, sappig gekruide 

kipvlees, gevulde paprika en lente uitjes maken dat je 

echt zin krijgt in een barbecue. En dat allemaal 

opgepept met chilisaus voor de barbecue. Precies raak. 

Precies zoals je het hebben will. Zo smaakt BBQ-

Chicken à la Wagner.

Geniet van de Big Pizza Boston - belegd met heerlijk 

romige verse kaas, fijne spinazie, de beste mozzarella, 

uien en amandelen. Dat smaakt gewoon reusachtig!

Exotisch & een cult: Scoor even die Big Pizza Hawaï en 

ga heerlijk surfen op sappige ananasgolven en fijne 

stukjes achterham. Dat is pizza-fun in pure vorm. 

Zongerijpte tomaten en de beste mozzarella-kaas 

smelten daarbij heerlijk weg op de tong. Dat alles 

harmonieus afgemaakt met fijne kruiden en specerijen. 

Dat is cool. Dat is Wagner.



Cheese & Onion Supreme
Zeg eens “Cheese” en bijt er maar in! Met de Big Pizza 

Cheese & Onion hebt u een pizza met de smaak die je 

direct herkent. Belegd met de beste mozzarella, 

emmentaler en parmezaanse kaas en uien op een 

crèmeachtige roomsaus. Dat alles harmonieus 

afgemaakt met fijne kruiden en specerijen. De pizza 

waar je blij van wordt!

Goed. Beter. Supreme. Dat is Big Pizza in pure vorm. 

Hiermee hebt u een pizza met een smaak die je direct 

herkent. Belegd met zongerijpte tomaten, de beste 

mozzarella, hartige salami, champignons en dunne 

gekookte achterham. Dat alles harmonieus afgemaakt 

met fijne kruiden en specerijen. Perfect!





Pepperoni Mozzarella
Pizza zoals pizza hoort te zijn. Uit onze steenovens. 

Een lekker luchtige en dunne bodem. Bedekt met de 

beste ingrediënten. Zoals de lekkerste Pepperoni.  

De sappigste tomaten. En de beste Edammer kaas.  

En de chili pepers? Die zorgen voor een verrassende 

pittige bite. Dat smaakt goed. Molto goed!

Klassiek. Eenvoud. Goed. Geniet van heerlijke 

Mozzarella, fruitig-zoete kerstomaten, basilicum en 

een vleugje knoflook op een lekker dunne bodem. 

Voor puur pizza-genot.

Diavolo
De pittigste van alle Original Wagner’s: De fijnste 

Edammer en Mozzarella, pittige plakjes peperoniworst, 

scherpe rode pepers, knoflook en uien op een knapperig 

dunne bodem met de volle smaak van zongerijpte 

tomaten. Smaakt verduiveld goed!



Bacon & Onion Cheese & Onion
Een lekker dunne bodem bedekt met een heerlijke 

crème fraîche saus. Dat is wat we een pizza bianca 

noemen. Tel daar knapperige bacon, gerookte ham en 

pittige uien bij op en je hebt onze nieuwe hartige held 

Bacon & Onion in handen.

Een lekker dunne bodem bedekt met een heerlijke 

crème fraîche saus. Dat is wat we een pizza bianca 

noemen. In combinatie met pittige prei, uien en 

kruidige kazen, zoals emmentaler, is onze nieuwe 

Cheese & Onion met recht een smaakvolle 

kaassensatie.




