
Gamma van de 
Wagner pizza's
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Sensazione

Sensazione': het smaakt gewoon als een 
versgemaakte pizza! Het bijzondere is dat 
alleen onze Sensazione wordt gemaakt met 
zuurdesemdeeg en extra vierge olijfolie - een 
garantie voor een echt knapperig deeg en een 
frisse smaak!Het deeg laat men lang rusten en 
daarna raffineert men het met olijfolie van 
hoge kwaliteit. De deegbodem wordt 
vervolgens volgens een unieke methode 
voorgebakken in de Original Wagner steenoven 
en vervolgens zo snel mogelijk gevuld met vers 
geplukte en zorgvuldig verwerkte groenten, 
pittige kruiden, exquise worst en heerlijke vis-
en kaassoorten.

Piccolinis

Klein maar fijn Origineel Wagner Piccolini: de 
favoriete snackpizza van alle generaties is 
heerlijk van smaak en ongelooflijk praktisch -
ideaal als voorgerecht of om een kleine 
honger te stillen!
Klaar in een handomdraai en voorgebakken in 
de originele steenoven van Wagner. Deze 
mini-pizza's zijn altijd een groot succes! En 
natuurlijk de unieke Wagner Crunch!

Pizzies

Voor iedereen die een grote pizza teveel vindt: 
Pizzies zijn de heerlijke steenoven pizza's in 
een nieuw, ovaal, kleiner formaat. Net als grote 
pizza’s zijn ze voorgebakken in de originele 
Wagner steenoven en hun knapperige, 
krokante bodem is belegd met heerlijke hartige 
ingrediënten. Deze kleine ovalen Wagner Pizza 
is precies goed voor een kleine eetlust of als 
tussendoortje! Bijzonder praktisch: in elke 
verpakking zitten twee individueel 
uitneembare pizza's, zo kun je samen genieten 
of op een later moment nogmaals genieten van 
een Pizzie.
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ERNST WAGNERs BELLA NAPOLI

Ervaar een Italiaanse pizzeria bij u thuis! BELLA NAPOLI by ERNST 
WAGNER is geïnspireerd op de passie van onze stichter, Ernst 
Wagner, voor Italiaanse pizza, een passie die hij meebracht van zijn 
reizen door Italië.Deze pizza heeft alles wat je van een pizza uit een 
Italiaans restaurant mag verwachten: echt Italiaans pizzadeeg, direct 
op steen gebakken en een zachte korst aan de binnenkant en krokant 
aan de buitenkant. En natuurlijk in pizzaria-formaat, overgoten met 
heerlijke ingrediënten van de hoogste kwaliteit, gewoonweg 
verrukkelijk!

BIG CITY Pizza

Bij Wagner ontdekken we voortdurend nieuwe dingen: 
nieuwe steden, nieuwe mensen en nieuwe keukens. Wat 
bezielt onze pizzaiolos? De flair, het uiterlijk en de typische 
gerechten van de wereldsteden. Het resultaat? Geraffineerde 
toppings op ons pizzadeeg... zacht van binnen en krokant 
van buiten.Elke variëteit van BIG City Pizza is een reis rond 
de wereld - altijd uniek, altijd spannend, altijd knapperig en 
bovenalknapperig en bovenal, heerlijk!





Ervaar de smaken van een
culinaire reis naar Budapest: 
een pizza met dikke bodem
belegd met pittige Edammer
kaas, fijne mozzarella, 
pikante en natuurgerijpte
pepperoni-worst. Een 
typisch Hongaarse smaak: 
hartig, stevig maar
overheerlijk.

Zomer, zon, een goed humeur -
Sydney is een paradijs voor 
surfers en echte BBQ-fans! Maak 
een reis naar Sydney met deze 
onweerstaanbare pizza, belegd 
met kipfilet, gegrilde paprika en 
een overheerlijke barbecuesaus. 
Zo haal je de zonnige Aussie 
levensstijl voor heel even direct 

in huis..

In BIG CITY Pizza Boston 
ontmoeten hip en cultureel, 
traditioneel en regionaal. Een 
onweerstaanbare pizzabodem
belegd met een milde roomkaas, 
uien, een kruidige kaasmix van 
Edammer en Emmentaler en wat
onze pizza het typische Boston 
groen geeft: spinazie.

#Budapest #Boston #Sydney 



Mensen, vis, mega stad! De Japanse 
hoofdstad Tokyo is enorm, kleurrijk 
en boordevol creatieve impulsen. 
Haal precies dat in huis en op je 
bord: geniet van MSC-
gecertificeerde tonijn en rode uien 
op een dikke bodem die van binnen 
luchtig is en van buiten knapperig.

Aloha! Klaar voor een culinaire reis 
naar Hawaii? Met onze altijd 
knapperige luchtige bodem, belegd 
met pittige Edammer, fris-sappige 
ananas en gekookte ham, is deze 
pizza een fruitige en hartige 
smaakervaring, ideaal voor iedereen 
die thuis van een stukje paradijs wilt 

genieten.

Een pizza net zo multicultureel als de 
Britse hoofdstad - Londenaren houden 
van hun traditionele keuken en een 
typisch Engels ontbijt. Ervaar 
datzelfde en haal een stukje Londen in 
huis met deze pizza belegd met 
salami, gekookte ham en 
champignons, op een luchtige en 
krokante pizzabodem.

#Tokyo #London #Hawaii



Buon appetito! Met deze
BIG CITY pizza maak je een
citytrip naar de eeuwige
stad vertaald naar de altijd
goede smaak van de 
Italianen. Belegd met
pepperoni salami, 
kerstomaten, mozzarella en 
pittige Pecorino kaas op
onze onweerstaanbare
pizzabodem, die van 
binnen luchtig is en van 
buiten knapperig.

Beleef het hippe 
Amsterdam gewoon thuis 
met deze onweerstaanbare 
pizza, speciaal voor de 
echte kaasliefhebber. Een 
onweerstaanbare pizza 
belegd met de lekkerste 
kazen uit Nederland zoals 
Gouda en Edammer kaas, 
met dikke luchtige bodem.

Dompel jezelf onder in de 
fascinerende wereld van 
smaken van de meest diverse 
Turkse metropool. Geniet op elk 
moment van onze 
onweerstaanbare pizzabodem, 
luchtig van binnen en 
knapperig van buiten. Belegd 
met Sucuk (knoflookworst naar 
Turkse stijl), pepperoni en witte 
kaas op een tomatensaus van 
zongerijpte tomaten.

#Amsterdam #Istanbul #Rome
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Salami Prosciutto Tuna

Rijkelijk gevuld met 
heerlijke edam, echte 
gekookte ham en rauwe 
ham en al het aroma 
van zongerijpte 
tomaten, zijn 
PICCOLINIS heerlijk 
voor elke gelegenheid.

Piccolinis Salami zijn 
rijkelijk belegd met 
hartige salami, op 
een saus van echte 
Italiaanse zongerijpte 
tomaten en heerlijke 
Edammer kaas, dat 
maken de Piccolinis 
Salami zo heerlijk.

Rijkelijk gevuld met malse
tonijn, fijne edammer kaas
en lente-uitjes op een
zongerijpte tomatensaus, 
zijn PICCOLINIS heerlijk
voor elke gelegenheid.

Uit een MSC gecertificeerde
duurzame visserij. 
www.msc.org/nl
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Piccolinis Tre Formaggi
zijn de mini pizza´s voor
de echte kaas-lover! 
Hartig belegd met fijne
Edammer, Emmentaler 
en mozzarella.

Tre Formaggi

Rijkelijk belegd met 
uien, gerookte ham, 
gerookt buikspek en 
zure room, zijn 
PICCOLINIS heerlijk 
voor elke gelegenheid.

Alsacienne Diavolo

Piccolinis Diavolo zijn
rijkelijk belegd met fjne
edammer kaas, 
natuurlijk gerijpte
pepperoni, paprika en 
lente-uitjes, op een
tomatensaus van 
zongerijpte tomaten.
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Salami Speciale Mozzarella

Klein, praktisch, heerlijk 
knapperig-krokant en 
hartig. Belegd met milde 
Edammer, natuurlijk 
gerijpte edelsalami en een 
tomatensaus gemaakt 
van zongerijpte tomaten.

Klein, praktisch, heerlijk 
knapperig-krokant en 
hartig. Belegd met fijne 
Edammer kaas, kruidige 
champignons, natuurlijk 
gerijpte edelsalami,echte 
gekookte ham op een 
tomatensaus gemaakt van 
zongerijpte tomaten.

Klein, praktisch, heerlijk 
knapperig-krokant en 
hartig. Belegd met fijne 
mozzarella, fruitige 
tomaten, knoflook op een 
tomatensaus gemaakt 
van zongerijpte tomaten.
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MozzarellaSalame Speciale Cinque Formaggi

Geniet van onze Sensazione
belegd met salami, fijn
gekruide gekookte ham, 
lekkere kazen als Edammer
en mozzarella, 
champignons, zongerijpte
tomaten, afgerond met
heerlijke lentekruiden-
pesto.

Het echte genieten voor de 
echte kaasliefhebber! Een 
pizza met kruiden en 
knapperige bodem en vijf 
soorten kaas: zacht smeltende 
mozzarella, Emmentaler, 
milde Edammer, smaakvolle 
harde kaas en om hem af te 
maken een creme van 
blauwschimmelkaas. 
Natuurlijk op een unieke 
luchtige zuurdesembodem.

Geniet van de fijnste
mozzarella en pittige
provolone piccante, 
zongerijpte tomaten, frisse
kerstomaten en heerlijke
Italiaanse kruiden als 
basilicum en oregano om
de smaakbeleving
compleet te maken.

Geniet van karaktervolle, 
natuurgerijpte Edelsalami 
en drie verschillende
kaassoorten: Edammer, 
mozzarella en pittige
Emmentaler. Onze saus 
van zongerijpte tomaten
wordt gekruid met
oregano en basilicum.
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Ernst Wagners 
BELLA NAPOLI Margherita

Ernst Wagners
BELLA NAPOLI Tonno

Een pizza tonijn at it’s best. 
Belegd met sappige MSC-
gecertificeerde tonijn, rode uien
en zacht smeltende mozzarella
op een typisch Italiaanse saus 
van zongerijpte Mediterrane 
tomaten. Voor een bijzondere
smaakbelevenis is de 
tomatensaus verfijnt met
ansjovis.

Een traditionele pizza die extra 
smaakvol en bijzonder is door de 
combinatie van zacht smeltende
mozzarella en zorgvuldig
geselecteerde Italiaanse kruiden
en onze tomatensaus van 
zongerijpte Mediterrane tomaten. 
De lekkere dunne bodem met
luchtig krokante rand maakt de 
moeder van alle pizza’s tot de 
perfecte pizza.
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Geniet van de knapperige
bodem waarop hete
pepperoni, zacht smeltende
mozzarella en pittige
Provolone kaas een vurig trio
vormen. Deze unieke pizza
wordt afgemaakt met rode 
uien en gegrilde groene en 
gele paprika's op een saus 
van zongerijpte Mediterrane 
tomaten.

Een knapperige bodem, 
belegd met heerlijke pure 
rundersalami, zacht 
smeltende mozzarella en 
oregano op een saus van 
zongerijpte Mediterrane 
tomaten.

Ernst Wagners
BELLA NAPOLI Diavola

Ernst Wagners
BELLA NAPOLI Speciale

Ernst Wagners
BELLA NAPOLI Salame

Wie kiest voor onze Speciale, 
gaat zeker genieten: onze
dunne pizzabodem met
heerlijk luchtig krokante rand
is belegd met pittige salami, 
smaakvolle champignons, 
zacht smeltende mozzarella
en kwaliteitsvolle gekookte
ham op een saus van 
zongerijpte Mediterrane 
tomaten.


