


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 over 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 uniek, lang gerezen zuurdesemdeeg en 
verfijnd met extra vierge olijfolie – 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

- Tomato-Mozzarella

- Hawaii

- Tre Formaggi 

- Prosciutto

- Salame

- Alsacienne

- Burger Style

- Texas

- Tuna 

- BBQ-Chicken

- Boston

- Hawaii

- Cheese & Onion

- Supreme

- Pepperoni

- Diavolo

- Mozzarella 

- Bacon & Onion

- Cheese & Onion





Speciale Tonno Salame
De klassieker in een nieuw jasje: de “Speciale” werd 

uitgevonden door Wagner. Nu presenteert Wagner de 

moderne versie: hartige salami, lekkere gekookte ham, 

vers geoogste champignons, Edammer, mozzarella en 

natuurlijk zongerijpte 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.

* Gestreepte Bonito (Katsuwonus pelamis) gevangen in de 
westelijke Stille Oceaan (FAO-gebied nr. 71) Vangmethode: 
ringzegennet

Salami met 3 kazen en kruiden. Verfijnde salami: vers 

geoogste kruiden als oregano en basilicum, zongerijpte 

tomaten en een perfect afgestemde kaascombinatie 

van Edammer en mozzarella - zo is het de 

pizzaspecialisten van Wagner gelukt om een unieke, 

overheerlijke salamipizza te bakken.



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 tomaten – een prachtige ronde 

smaaksensatie.

Hawaii. Pizzaplezier met een exotisch tintje: geniet van 

de volle smaak van gekookte ham, sappige stukjes 

ananas, verfijnde Edammerkaas, pittige kruiden en 

zongerijpte 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 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 met milde zure room en echte room. Dat 

laat geen kaasliefhebber zich ontnemen! De kleintjes 

van Wagner, voor die hele grote momenten.



Prosciutto Salame
Lekker veel ham! De originele Piccolinis Prosciutto met 

zachte gekookte ham, hartige rauwe ham, de beste 

edammer en het complete aroma van zongerijpte 

tomaten, kunnen snel worden geserveerd en vormen 

altijd een aardig gebaar voor aardige gasten.

Hartiger dan chips - maar net zo geliefd: onze originele 

Piccolinis met hartige salami, de beste edammer en het 

complete aroma van zongerijpte tomaten. De perfecte 

mini-pizza voor bij elke gelegenheid.

Alsacienne
De charmante mini-pizzasnacks uit de Elzas zijn 
praktisch, klein en ongelooflijk lekker. Met een 

knapperige, dunne bodem belegd met kruidige 

gerookte ham, fijn gerookt vlees, overheerlijke room 

en uien zijn de Original Piccolinis Alsacienne welkome 

gasten waar iedereen graag zijn tanden inzet. Wie 

kan deze Franse delicatesse weerstaan?





Burger Style Texas Tuna
Pizza of hamburgers? Beide: pizza met vlees - in de 

heerlijk grote pizza-stijl van Wagner: lekker luchtig en 

zalig sappig, gegarneerd met pikante Edammer en de 

beste mozzarella, 100% sappige rundergehakt, 

knapperige gesnipperde ui, hartige ingemaakte 

augurken en zongedroogde tomaten. Beleef de 

GROOTSE smaak van Big Pizza en deel deze hartige 

hamburger-pizza met je vrienden - GROOT plezier voor 

iedereen!

Voor alle cowboys en degenen die het willen worden 
- de Big Pizza Texas Wagner: lekker luchtig en zalig 

sappig, gegarneerd met pikante Edammer en de beste 

mozzarella, pittig en natuurlijk gerijpte pepperoni en 

zongedroogde tomaten. Deze hartige steenoven-pizza 

van Wagner geeft je de kracht voor de volgende rit - 

haal de Big Pizza Texas en trakteer jezelf op de 

GROOTSE smaak. The Big Pizza is ook ideaal om te 

delen met vrienden!

Zin in een pizza tonijn? Kies dan nu voor de Big Pizza 

Tuna van Wagner: lekker luchtig en zalig sappig, 

gegarneerd met sappige MSC tonijn*, de beste 

mozzarella, rode ui en zongedroogde tomaten. Haal niet 

zomaar een tonijn pizza in huis, maar de Big Pizza Tuna 

voor de GROOTSE smaak. Ideaal om te delen met je 

vrienden!

*  Skipjack tonijn (Katsuwonus pelamis) gevangen in het westen 
van de Stille Oceaan (regio FAO n° 71), vis methode: 
zegenvisserij. De tonijn voor dit product komt uit een visserij 
dat onafhankelijk is gecertificeerd met de MSC standaarden 
voor een goed beheerde en duurzame visserij. www.msc.org



BBQ-Chicken Boston Hawaii
Pizza goes Barbecue - hier komt de Big Pizza BBQ 
Chicken: lekker luchtig en sappig, belegd met de fijnste 

mozzarella, kruidige kip, gegrilde paprika’s, lekkere 

BBQ-saus en zongedroogde tomaten. Deze Big Pizza 

geeft een barbecuegevoel: of je nu alleen geniet of 

deelt met al je vrienden. Haal die smaakbeleving in 

huis, en geniet van de combinatie van barbecue en 

pizza van Wagner!

GROOTS genieten kan ook zonder vlees - ontdek een 
heerlijke vegetarische pizza van Wagner, de Big Pizza 
Boston: lekker luchtig en zalig sappig, gegarneerd met 

zachte spinazie, romige kaas en een pittige kaasmix 

van Edammer en Emmentaler. Niet zomaar een 

spinazie-pizza, maar een knapperig-sappige Big Pizza 

van Wagner! Een GROOT plezier om te delen met je 

vrienden. Trakteer jezelf nu op de Big Pizza Boston, de 

vegetarische pizza met de GROOTSE smaak!

Zin in een tripje naar Hawaï? Haal dan nu de Big Pizza 

Hawaï van Wagner: lekker luchtig en zalig sappig, 

gegarneerd met pikante Edammer, fruitig sappige 

ananas, echte gekookte ham en zongedroogde 

tomaten. Deze heerlijke Wagner Pizza is een GROOTSE 

smaakbeleving voor degenen die van fruity houden - 

een grote pizza met extra veel ananas. Dus, ontvoer je 

vrienden naar een eiland: de Big Pizza Hawaï is de 

GROOTSE smaak die ideaal is om te delen! Mmm!



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 uien op een crèmeachtige roomsaus. 

Dat alles harmonieus afgemaakt met fijne kruiden en 

specerijen. De pizza waar je blij van wordt!

Ontdek Wagner Big Pizza Supreme: lekker luchtig en 

heerlijk sappig, belegd met de fijnste mozzarella, 

smakelijke paddenstoelen, salami, echte gekookte ham 

en zongerijpte tomaten. Deze Big Pizza van Wagner 

maakt zijn naam waar. Een Wagner Pizza, die je in huis 

moet hebben als de grote honger voor de deur staat, of 

een aantal goede vrienden! Want met de GROOTSE 

smaakbeleving van Big Pizza krijgt iedereen 

gegarandeerd alles wat ze nodig hebben. Dus, haal je de 

GROTE smaak nu in huis!





Mozzarella
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!

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

Een lekkere dunne bodem bedekt met de beste 

ingrediënten. Zoals de lekkerste Pepperoni. De 

sappigste tomaten. En de beste Edammer kaas. Dat 

smaakt goed. Molto goed!



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

roomsaus. 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 

roomsaus. 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.
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