


Wagner pizza:
Van klein tot groot, heerlijk uit de Original Wagner ovens

Bij Wagner houden we van pizza! We zijn fan van onze kleinste pizza‘s; de PICCOLINIS. Maar we houden 
ook van onze sensationeel knapperige SENSAZIONE, ons onze overheerlijke RUSTIPANI ovenbroodje en 

onze BIG Pizza voor de stevige trek. 

Al onze pizza‘s hebben de unieke Wagner Crunch. Will je meer van onze pizza‘s weten? Scrol dan verder 
naar beneden! 



Merken

- Speciale

- Salame

- Mozzarella

- Pollo

- Tre Formaggi

- Fungo Trio

- Tomato-Mozzarella

- Hawaii

- Tre Formaggi

- Salame

- Diavolo

- Burger Style

- Texas

- Tuna

- BBQ-Chicken

- Boston

- Hawaii

- Salami

- Gerookte Kaas

- Kerstomaten

Varianten 
- Cheese & Onion

- Supreme

- Western

- Xtra Cheese

- Smokey Salami

Sensazione Piccolinis BIG Pizza Rustipani
Sensationeel lekkere en knapperige dunne 
pizza, gemaakt met natuurlijk gerezen 
zuurdesemdeeg voor de perfecte bodem. 

Klein maar fijn: de PICCOLINIS. Onze kleine 
pizza voor jong en oud. Klein van formaat 
maar groots van smaak. Perfect als snack, 
voor bij de borrel of voor de kleine trek. 

De pizza voor de stevige trek! Extra 
dikke en luchtige bodem met extra 
veel heerlijke toppings. Dat is BIG 
Pizza: Amerikaanse stijl pizza van 
Wagner.

Heerlijk ovenbrood uit de Original Wagner 
Steenoven. Verkrijgbaar in licht- of donker 
brood, in 3 heerlijke smaakvarianten. 

Ideaal als snack, voor bij de borrel of als 
kleine maaltijd/lunch. 



Speciale Pollo Salame

SENSAZIONE

Sensationeel lekkere en 
knapperige dunne pizza, 
gemaakt met natuurlijk gerezen 
zuurdesemdeeg voor de 
perfecte bodem. 
Met heerlijke salami, ham, 
champignons, pittige provolone 
kaas, edammer, mozzarella, 
zongerijpte Italiaanse tomaten 
en een lentekruiden pesto. 
Heerlijk knapperig uit de unieke 
Wagner steenoven. 

Ontdek deze heerlijke nieuwe 
smaakvariant! Sensationeel 
lekkere en knapperige dunne 
pizza, gemaakt met natuurlijk 
gerezen zuurdesemdeeg voor 
de perfecte bodem. 

Met kip, spinazie, 
tomatensaus, mozzarella en 
paprika. Heerlijk knapperig uit 
de unieke Wagner steenoven. 

Sensationeel lekkere en 
knapperige dunne pizza, 
gemaakt met natuurlijk gerezen 
zuurdesemdeeg voor de 
perfecte bodem. 
Met salami, vers geoogste 
oregano en basilicum, 
zongerijpte tomaten uit Italië en 
de perfecte kaascombinatie van 
pittige provolone, edammer en 
mozzarella. Heerlijk knapperig 
uit de unieke Wagner 
steenoven. 

Mozzarella Fungo Trio
Sensationeel lekkere en 
knapperige dunne pizza, 
gemaakt met natuurlijk gerezen 
zuurdesemdeeg voor de 
perfecte bodem. 
Met mozzarella, pittige 
provolone, kerstomaat, vers 
geoogste oregano, basilicumolie 
en zongerijpte Italiaanse 
tomaten. Heerlijk knapperig uit 
de unieke Wagner steenoven. 

Ontdek deze heerlijke nieuwe 
smaakvariant! Sensationeel 
lekkere en knapperige dunne 
pizza, gemaakt met natuurlijk 
gerezen zuurdesemdeeg voor 
de perfecte bodem. Met 3 
soorten paddenstoelen 
(champignons, shiitake, bruine 
ringboleet), lente-ui, tomaat, 
edammer- en emmentaler kaas, 
kruiden en specerijen. Heerlijk 
knapperig uit de unieke Wagner 
steenoven



PICCOLINIS

Tomato-Mozzarella
De PICCOLINIS Tomato-
Mozzarella is knapperig en dun 
met een combinatie van 
zongedroogde tomaten en 
heerlijke mozzarella. 

Heerlijk knapperig uit de 
unieke Wagner steenoven.

Hawaii
Geniet van de exotische  
PICCOLINIS Hawaii met 
ananas, ham en edammer 
kaas op een knapperige 
bodem. 

Heerlijk knapperig uit de 
unieke Wagner steenoven.

Tre Formaggi
Voor de echte kaasliefhebbers: 
edammer, emmenthaler én 
mozzarella gecombineerd met 
verse sour cream en crème 
fraîche. 

Heerlijk knapperig uit de 
unieke Wagner steenoven.

Diavolo
Onze pittige variant met 
pepperoni, bosuitjes, 
zongedroogde tomaten en 
paprika. 

Heerlijk knapperig uit de 
unieke Wagner steenoven.

Salame
Onze topper; natuurgerijpte 
salami met zongedroogde 
tomaten en heerlijke 
edammer kaas. 

Heerlijk knapperig uit de 
unieke Wagner steenoven.



BIG PIZZA

Texas
Met pittige pepperoni, edammer 
kaas, mozzarella en 
zongedroogde tomaten. 

Burger Style
Met edammer kaas, mozzarella, 
heerlijk gekruid gehakt, 
knapperige stukjes ui, augurk en 
zongedroogde tomaten. 

Tuna
Tonijn (met MSC Keurmerk), 
mozzarella, rode ui en 
zongedroogde tomaten. 

* 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
Kruidige kip met heerlijke BBQ 
saus, paprika en mozzarella. 

Boston
Een heerlijke vegetarische variant 
met spinazie met kaassaus, 
edammer én emmenthaler kaas. 

http://www.msc.org/


BIG PIZZA

Hawaii
Een echte klassieker met 
ananas, ham, zongedroogde 
tomaat en heerlijke edammer 
kaas. 

Cheese & Onion
Zeg eens “Cheese” en bijt er 
maar in! Belegd met de beste 
mozzarella,  emmentaler en 
uien op een crème roomsaus.

Supreme
Fantastisch van smaak door 
een heerlijke combinatie van 
salami, ham en champignons

X-Tra Cheese
Voor de kaas liefhebber; extra 
veel heerlijke edammer kaas 
en mozzarella met 
zongedroogde tomaten. 

Western
Een heerlijke combinatie met 
bacon, pittige pepperoni, 
kidneybonen, mais en 
zongedroogde tomaten. 

Smokey Salami 
Voor de salami liefhebbers 
een heerlijke variant met 
extra veel gerookte salami, 
rode ui, zongedroogde 
tomaat en heerlijke edammer 
kaas. 



RUSTIPANI

Gerookte Kaas
Bruin brood met gerookte kaas, mozzarella, ricotta 
crème en lente-ui. Heerlijk voor bij de borrel, als hartige 
snack of snelle maaltijd. Heerlijk ovenbrood uit 
Wagner's originele steenoven. 

Kerstomaten
Bruin brood met tomaat en mozzarella. Heerlijk voor bij 
de borrel, als hartige snack of snelle maaltijd. Heerlijk 
ovenbrood uit Wagner's originele steenoven. 

Salami
Wit brood met heerlijke salami, tomaat en mozzarella. 
Heerlijk voor bij de borrel, als hartige snack of snelle 
maaltijd. Heerlijk ovenbrood uit Wagner's originele 
steenoven. 
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Contact

Nestlé Nederland
Postbus 134
1180 AC Amstelveen

Tel.: (+31)020 5699 699


