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taste the experience



www.donnaitalia.eu

Bij Donna Italia geloven we dat iedereen een pizzabakker kan zijn. Met 
gebruik van onze authentieke Italiaanse producten, steenoven en tools 
in bruikleen en training en ondersteuning door ons enthousiaste team 
kan iedereen de heerlijkste Italiaanse gerechten serveren. Start binnen 
48 uur, zonder opzegtermijn en zonder investering in dure apparatuur.

Serveer de perfecte Italiaanse pizza 
- door iedereen, altijd en overal!

Nog meer redenen om voor Donna Italia te kiezen:

• Geen aanpassingen nodig in de keuken
• Full service – we zijn 24/7 telefonisch bereikbaar
• Gemaakt van de beste ingrediënten waardoor u altijd een goed  

gerecht kunt serveren
• Serveer binnen 3,5 minuut
• Gemaakt in Italië
• 100% natuurlijk
• Verschillende formaten pizza’s
• Minder voedselverspilling

Start met Donna Italia en ontvang:

http://donnaitalia.eu
https://www.donnaitalia.eu
https://nl.donnaitalia.eu/aanvraag-demonstratie/


PRODUCTEN
Pizza Margherita 29 cm

Authentiek, puur, Italiaans.

Donna Italia levert standaard Margherita  
pizza’s, gemaakt van de beste ingrediën-
ten. Aftoppen doet u met dat wat u zelf op  
voorraad heeft. De bodem is gemaakt 
van Italiaans mimosa-deeg, fior di latte  
mozzarella en pure tomatensaus.

Gewicht: 430 gram
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Pepperoni Pizza

Onze authentieke Margherita alvast  

afgetopt met de lekkerste pepperoni. 

Met de Pepperoni Pizza voegt u gemakke-
lijk diversiteit toe aan het pizzamenu. We  
hebben smakelijke plakken pepperoni  
toegevoegd aan onze authentieke Margherita 
pizza’s en bieden zo een overheerlijke pizza voor 
meer dan 36% van de pizzaliefhebbers die de  
voorkeur geven aan pepperoni boven elke  
andere topping. De pepperoni pizza heeft een 
doorsnede van 29cm.

Gewicht: 445 gram

Pizza Margherita 22 cm

Authentiek, puur, Italiaans.

De pizza Margherita 22cm is gemaakt van 
dezelfde beste ingrediënten als de pizza 
Margherita 29cm, alleen het formaat ver-
schilt. De bodem is gemaakt van Italiaans 
mimosa-deeg, fior di latte mozzarella en 
pure tomatensaus. 

Gewicht: 270 gram

http://donnaitalia.eu
https://www.donnaitalia.eu
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Service
Donna Italia biedt een full service pakket. Hierbinnen leveren wij niet alleen de 
producten en de bijbehorende steenovens, maar ook alle benodigde accessoires 
zoals een pizzaschep, pizzames en snijplank. Zo ontzorgen wij u volledig en blijft 
er voor u als klant maar één taak over; het bakken en serveren van de heerlijkste 
pizza’s!

Bent u op zoek naar promotiemateriaal zoals een menukaart vormgegeven in uw 
eigen huisstijl?

Wij zorgen ervoor dat u niet alleen een perfect product kunt serveren, maar ook 
dat de producten goed zichtbaar zijn voor uw gasten. En dat loont! Onderzoek 
wijst namelijk uit dat een menukaart met kwalitatieve A-merk branding, de omzet 
van uw bedrijf met minimaal 20% verhoogt.

Door onze ervaring kunnen wij gericht adviseren over de juiste promotiemate-
rialen. Hierbij kunt u denken aan op maat gemaakte menukaarten, tafelkaarten,  
posters of flyers, uiteraard met uw eigen logo.

Het POS materiaal kan direct en in overleg online worden gecreëerd waarna het 
gedrukt bij u wordt afgeleverd. Er vindt altijd een extra kwaliteitscontrole plaats op 
technische specificaties en spelling.

http://donnaitalia.eu
https://www.donnaitalia.eu


Hoogte: 52cm
Breedte: 45cm
Diepte: 59cm (met handvat) 
Ovenkamer: 40cm bij 35cm 
Vermogen: 2000W

Hoogte: 72.5cm
Breedte: 45cm
Diepte: 59cm (met handvat)
Ovenkamer: 2 x 40cm bij 35cm
Vermogen: 3500W

Steenoven in bruikleen

Single Deck

Double Deck
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De steenovens van Donna Italia zijn beschikbaar in twee verschillende formaten,  
zodat er voor iedere keuken een passende oven is. De ovens geven wij in bruikleen, 
u hoeft dus geen dure investeringen te doen. Daarnaast bieden wij alle tools om onze 
producten veilig en goed te bereiden.

http://donnaitalia.eu
https://www.donnaitalia.eu


Donna Italia verzorgt alles 
wat nodig is om een echte 

Italiaanse pizza te bereiden. 
Wij leveren aan onze  

partners een steenoven 
in bruikleen en een  

professionele toolkit om de 
lekkerste pizza’s af te  

bakken. De authentieke 
Italiaanse producten zijn 
met de hand gemaakt in 

Emilia Romagna; 
het gastronomisch 

hart van Italië, 
en dat is te proeven.

Wat maakt ons uniek?

- Geen investeringen in dure 
apparatuur

- Geen getraind personeel 
nodig

- Kwalitatief 
hoogstaande pizza’s

   
- Afgebakken in slechts 3,5  

minuut

- Met persoonlijke 
service, 24 uur per dag
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Adres: Siriusdreef 1-15 |

2132 WT | Hoofddorp | Nederland

Tel. +31 (0)235543401

Email: info@donnaitalia.nl

taste the experience
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