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Volgende pizza’s maken wij ovenvers voor u :

Pizza Quattro Formaggi : basispizza
met 4 kazen ( Gorgonzola, Engelse
cheddar, parmezan en mozzarella)

12

€

Pizza Tropical: basispizza met kip,
ananas, ajuin, paprika en olijven

12

€

Pizza Margherita: tomatensaus,
mozzarella en kruiden (basispizza)

8,5

Pizza met Geitenkaas: basispizza met
geitenkaas en gerookt spek

12

€

12

€

Pizza Prosciutto: basispizza met
kwaliteitsachterham

10,5 €

Pizza Bigardo: basispizza met
kwaliteitsachterham, artisjok, ananas,
paprika, scampi en ei

12,5 €

Pizza Tonno&Ajuin: basispizza met
tonijn en ajuin

12

€

Pizza Funghi: basispizza met verse
champignons

10,5 €

Pizza Maison: basispizza met
bolognaisesaus, Spaanse chorizo,
kwaliteitsachterham, verse
champignons, ajuin en paprika

14

€

Pizza Romana: basispizza met
kwaliteitsachterham en verse
champignons

11

Pizza Salmone&Funghi: basispizza met
Schotse gerookte zalm, verse
Champignons en parmezan

€

Pizza Napoletana: basispizza met
kwaliteitsachterham en ansjovis

11,5 €

Pizza Barbecue: basispizza met
14
gegrilde kip, bbq-spek, merguez, ajuin,
paprika en bbq-saus

Pizza Calebrese: basispizza met
Spaanse chorizo en salami

10,5 €

€

Pizza Salmone Fumata: basispizza met 14
Schotse gerookte zalm

€

Pizza Scampi: basispizza met scampi,
lookolie en ajuin

14

€

Pizza Frutti di Mare: basispizza met
garnalen, scampi, mosseltjes,
kokkels en inktvis

13

€

Pizza Veggie: basispizza met verse
champignons, paprika, ajuin en
artisjokken

12

€

Pizza Capricciosa: basispizza met
kwaliteitsachterham, verse
champignons en ei

12

€

Pizza Calzone: gesloten basispizza
met kwaliteitsachterham en verse
champignons

12

€

Pizza Corsari: basispizza met
kwaliteitsachterham, kappertjes,
artisjok, ansjovis, olijven en scampi

€

Pizza Siciliana: basispizza met
kappertjes, verse champignons,
olijven en salami

€

Pizza Pugliese: basispizza met
12
Spaanse chorizo, salami,
verse champingons, ajuin, paprika en
artisjokken

€

Pizza Quattro Stagioni: basispizza met 12
kwaliteitsachterham, verse
champignons, artisjokken en paprika

€

Pizza Hawai: basispizza met
kwaliteitsachterham,( op aanvraag;
met Spaanse chorizo ) en ananas

11,5 €

Pizza Bolognaise: basispizza met
huisgemaakte bolognaise saus (met
vers gehakt), paprika en ajuin

11

Pizza Tonno: basispizza met tonijn,
paprika en kappertjes

12

Pizza Salame: basispizza met salami

10.5 €

Pizza Chorizo: basispizza met
Spaanse chorizo ( pikant )

10.5 €

De pasta’s
( enkel verkrijgbaar in
Brakel op VR/ZA/ZO )
Naar keuze :

S

L

€

Penne of Spaghetti Bolognaise

8

10

€
€

€

Penne Ardennaise ( tomatenroomsaus 8
met gebakken champignons,
Ardeense ham, spekblokjes )

10

13

8

10

€

12

€
12

€

Penne 4Formaggi

Pizza Napoli: basispizza met
10,5 €
kappertjes, zwarte olijven en ansjovis

Farfalle met roomsaus, dille en gerookte 10
zalm
Wij werken enkel met verse producten.

Gelieve ons te verontschuldigen indien er iets niet
meer voorhanden is.

Wanneer kunt u terecht in onze
VASTE pizzeria? (RONDPLEIN 2 BRAKEL)
( telkens van 17u tot 22u
bestellen kan op 0497/64.12.63 )

Waar & wanneer vindt u onze
MOBIELE pizzeria ?
( telkens van 16u tot 20u30
bestellen kan op 0497/64.12.63 )
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dag
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Vrijdag

BRAKEL
( vaste pizzeria)

Rondplein 2

Maandag

HERNE
(mobiele pizzeria )

Centrum

Zaterdag

BRAKEL
( vaste pizzeria)

Rondplein 2

Dinsdag

MOERBEKE
(mobiele pizzeria )

Moerbekeplein

Zondag

BRAKEL
( vaste pizzeria)

Rondplein 2

Woensdag

GALMAARDEN
(mobiele pizzeria )

Aan de kerk

Maandag

HERNE
(mobiele pizzeria )

Centrum

Donderdag

BEVER
(mobiele pizzeria )

Plaats

Dinsdag

MOERBEKE
(mobiele pizzeria )

Moerbekeplein

Vrijdag

BRAKEL
( vaste pizzeria)

Rondplein 2

Woensdag

GALMAARDEN
(mobiele pizzeria )

Aan de kerk

Zaterdag

BRAKEL
( vaste pizzeria)

Rondplein 2

Donderdag

BEVER
(mobiele pizzeria )

Plaats

Zondag

BRAKEL
( vaste pizzeria)

Rondplein 2

PizzaLuna.Be
Uw vaste & mobiele
pizzeria

Tel.: 0497/64.12.63
www.pizzaluna.be
E-mail: info@pizzaluna.be
BE 0866.964.917

