Pizzeria
Mangia
Feestformules
Zorgeloos feesten start hier

Een heerlijke start...
Kies je voor een optie met
voorgerecht, dan kies je voor onze
antipastischotel met het
allerlekkerste van Italië om te delen
a la famiglia!

Een pizzabuffet, warm
geleverd met al onze
bestsellers!

happiness is only real
when shared...

Dessertenfestijn
om zorgeloos af te
sluiten

huisbereide zoete zondes
waaronder chocoladebrownie,
tiramisu, torta al limone...

PRIJSLIJST

PIZZABUFFET
Pizza per volwassen persoon

€ 12,50

Pizza per kind (-12 jaar)

€ 10,00

Slaatje per volwassen persoon

€ 12,50

(Slaatje als hoofdgerecht naar keuze)

VOEG VOORGERECHTEN TOE
Lookbrood en bruschetta
Antipastischotel met al het

+ € 2,00
+ € 5, 00

beste uit Italië
Antipastischotel + slaatjes

+ € 6,00

VOEG DESSERTEN TOE
Dessertenbuffet met huisbereide
tiramisu, chocoladebrownies,
torta al limone,...

+ € 4,00

Vaak gestelde vragen
EN HUN ANTWOORDEN

thuis geleverd?
Pizzabuffet

Voorgerechten en
desserten

Het pizzabuffet wordt vers
gebakken en warm thuis
geleverd op een vooraf
afgesproken tijdstip binnen
een straal van 15 km.

De 2 aanvullende opties
kunnen op voorhand
geleverd worden of
afgehaald.

FAQ's
Q: Hoe bereken ik de prijs?

Q: Welke pizza's worden
opgenomen in het assortiment?
A: We stellen een evenwichtig assortiment
samen met al onze bestsellers. Uiteraard
kan je jouw voorkeuren doorgeven en
laten opnemen in het assortiment zonder
meerprijs.

A: Je start vanaf het pizzabuffet. Je voegt
hier opties aan toe en zo bekom je jouw
prijs:
bijvoorbeeld: pizzabuffet € 12,5 +
voorgerecht antipasti € 5 + dessert € 4
= € 21,5

Q: Wat houdt de antipastischotel in?
A: De antipastischotel bevat het lekkerste
uit Italië: Fijne vleeswaren zoals Parmaham,
Ventricina salami, Milano salami, ...
Italiaanse kazen zoals de kruidige Cailladou,
Gorgonzola D.O.P., Taleggio,...
en gekruide olijven, tomaatjes, gevulde
pepers, grissini's, focaccia... alles
gepresenteerd op grote schotels zodat
iedereen samen kan delen en genieten.

Q: Hoe bestel ik mijn zorgeloos
feest?
A: Stuur een mail naar info@mangia.be
met daarin zeker de volgende gegevens:
aantal personen (volw/kind), gewenste
formules, datum, tijd, adres, eventuele
voorkeuren,...
Betaling ofwel op voorhand in het
restaurant of cash bij levering.

Pizzeria Mangia
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