
PIZZA JANNEMAN
(H)eerlijke pizza’s met een passie voor de stiel  

#polderpizza

Waar staat Pizza Janneman voor?

Pizza Janneman staat voor top-kwaliteit, op alle vlakken. Hier doen wij dan ook geen enkele toegeving aan. 
Zo werkt Janneman met een deeg van Italiaanse bloem, die minstens 48u rijst en rijpt in onze koelkamer. 
Voor de tomatenbasis  worden dé echte  Italiaanse pizza-tomaten gebruikt,  die  verder  op smaak worden 
gebracht  met een eigen kruidenmengeling.  Een Janneman-kaasmix en net  geplukte basilicum maken de 
basispizza verder af.
Pizza Janneman bereidt zowel klassieke als moderne pizza’s. Steeds onder dezelfde voorwaarde : lekker!

Hoe verloopt een feest bij u thuis?

Pizza Janneman werkt het liefst van al op jullie maat! Alles kan, alles mag, over alles kan gesproken worden. 
Best dat we dus op voorhand eens afspreken om te horen wat jullie wensen zijn. 
Een voorbeeld van een Janneman-feest kan je onderaan vinden.

Hoe en wat serveren wij?

Wij komen +-1u voor aanvang van het feest bij u aan en brengen alles in gereedheid. 
Vanaf het feest aanvat voorzien we +-1u30’ (afhankelijk van het aantal personen) om pizza’s te bakken en te 
serveren. Daarna kuisen we op en vertrekken we terug.
Wij voorzien een 8-tal pizza’s. 
Klassiekers  à  la  marguerita,  funghi,  4  fromaggio,  maar  ook  “modernere”,  seizoensgerichte  en  aparte 
combinaties worden gebakken in onze Italiaanse Moretti Forni steenoven, dé Italiaanse pizzaoven. In onze 
oven geraken 6 pizza’s tegelijk. 
In totaal kunnen we een 60-tal pizza’s per uur bakken. Wanneer de pizza’s uit de oven komen worden ze 
door ons kundig afgewerkt, in slices gesneden en gepresenteerd onder warmlampen op onze buffettafel.
Vanaf dan kunnen jullie gasten pizza komen halen, we serveren ze standaard op kartonnen bordjes met 
servet.  Tevens voorzien we ook nog extra oliën die naar ieders’  smaak en goesting kunnen toegevoegd 
worden.

Kijk gerust naar onze kaart, maar nogmaals : het is uw feest, dus alles kan besproken worden, wij doen niets 
liever!
 

Waar moet u voor zorgen?

Voldoende plek voor onze pizzakar. Om met onze remorque binnen te geraken is er een doorgang nodig 
van 1m70cm. Bij opbouw meet onze pizzakar inclusief tent 4m op 4m.
2 stopcontacten
1 klein tafeltje om de extra oliën … op te kunnen zetten
Da’s al meer dan genoeg. Genieten maar!



PIZZA JANNEMAN
(H)eerlijke pizza’s met een passie voor de stiel  

#polderpizza

Wat is de kostprijs?

Basisformule pizza = 450,00€
30 personen

+-1u15’ pizzabakken

Tot 70 personen
Per extra volwassene = 14,00€

Extra kind<12 jaar = 9,50€ 
Kind<4 jaar = gratis

Vanaf 70 personen
Per extra volwassene = 12,50€

Extra kind<12 jaar = 8,50€
Kind< 4jaar = gratis

0,50€ per kilometer buiten Berendrecht&Zandvliet (heen én terug)
Prijzen inclusief 12%BTW catering, kilometervergoeding 21%BTW

Extra’s

Side-dishes (of klein voorgerecht) voor bij de pizza

ENKEL TE BESTELLEN IN COMBINATIE MET PIZZA
MINIMUM 4 SALADES

mesclun-salade  
groene slasoorten/groene kruiden/croutons/mosterdvinaigrette

&&&
radicchio-salade

radicchio/sinaasvinaigrette/hazelnoten
&&&

komkommer-salade  
halve maantjes komkommer/tsatsiki

&&&
tomaten-salade 

tomaten/lenteui/fetakaas/zwarte olijven
&&&

gegrilde groenten-salade
mengeling van gegrilde courgette/aubergine/paprika/venkel-….

&&& 
oosterse-salade  

sojascheuten/paksoi/Chinese kool/ soja-marinade/sesamzaadjes
&&&

cole-slaw
wortel/witte kool/americain-saus

&&&
venkel-salade

venkel/ruccola/waterkers/peer



taboulé-salade  
couscous/tomaat/komkommer/lenteui/koriander/bieslook/olijfolie/citroensap

&&&
quinoa-salade

quinoa/een massa verse groene kruiden/sjalot/olijfolie/citroensap
&&&

krieltjes-salade
krieltjes/pancetta/yoghurtdressing/bieslook

Prijs 6,50€/persoon (4 salades), kinderen<12 jaar aan 50%
1,50€/extra salade/pers

Hapjes vooraf
ENKEL TE BESTELLEN IN COMBINATIE MET PIZZA 

Tafelversnaperingen
grissini&crostini met twee tapenades

1,00€/pp
bruschetta (tomaat-/champignon-/auberginetapenade)

2,25€/pp (2 stuks pp)

Antipasti-plankje
twee Italiaanse kazen (een half-harde en een zachte)/gedroogde Parmaham/uitstekende mortadella/

fantastische salami/gemarineerde scampi/sardientjes/crostini&piccoli met tapenades/olijven/
gemarineerde tomaatjes/brood met kruidenboter)

ALLES NETJES GEDRESSEERD OP TAPA’S-PLANKJE 
7,00€/pp

Amuses
burrata/gepofte kerstomaat/JNMN-pesto

2,00€/st
gazpacho/bieslook

2,00€/st
tataki van rund/wasabi-mayonaise/‘bicky’-uitjes

2,50€/st
gemarineerde zalm “gravad lax”/dillesaus  

2,50/st
vitello tonato (kalfsfilet/tonijnsaus/appelkapper)

2,50€/st
gemarineerde scampi/vincent-saus (koud)

2,50€/st
gebrande makreel/kropsla/wortel

2,50€/st

Desserten
ENKEL TE BESTELLEN IN COMBINATIE MET PIZZA

VIER DESSERTS UIT TE KIEZEN

tiramisu
chocolademousse

panna cotta met rode vruchten
hazelnootcake

verse fruitsalade
sneukelpotten (snoepjes&koekjes)

Prijs 7,50€/pp, kinderen<12 jaar aan 50%


