
PIZZA PARTY
Bij ons in de keuken kunt u de Ferrari pizza-oven huren. Dit fantastische apparaat is zowel voor gebruik 
binnen als buiten. Deze pizza ovens zijn ideaal voor een buffet of om in groepsverband zelf pizza’s te 
bakken. Het apparaat heeft een capaciteit van zo’n 10-15 pizza’s per uur. 
Met onze voorgebakken pizzabodems creëert u in een handomdraai zelf de lekkerste pizza’s. 

Het voordeel van de G3 Ferrari Delizia is dat u deze  binnenshuis kunt gebruiken. Door zijn geringe afme-
ting plaats je hem gemakkelijk op de eettafel of aanrechtblad. De oven beschikt over een regelbare ther-
mostaat en kan tot wel 390°C ! Binnen 10 minuten is het apparaat op temperatuur. De pizza’s zijn binnen 
enkele minuten klaar voor consumptie. Het vermogen bedraagt 1200 Watt.

In combinatie met onze pizzabollen of bodems tovert u binnen enkele minuten de lekkerste 
pizza op. De pizzabodems worden ultra krokant en smaakvol. 

De huurprijs voor de losse oven bedraagt:   € 10,- per dag  (+ een borgsom van € 50,-)
(voorgebakken) pizzabodems met tomatensaus:  € 4,85 per 2 stuks 
verse pizzabollen (zelf uitrollen):    € 3,75 per 3 bollen
pizzasaus voor ca 10 pizza’s:     € 5,95 per fles, ca 510 gr
pizzabloem typo 00:      € 2,99  voor 1 kg
   
Bij bestelling vanaf 60 euro aan pizzabodems/bollen e.d., krijgt u de G3 Ferrari Delizia pizzaoven 
GRATIS een dag in bruikleen (na betaling van de borgsom).

U kunt ook alles uit handen geven. Wij verzorgen de apparatuur en benodigde spullen, de ingredienten 
en desgewenst een kok op locatie. Zo bezorgen wij 3 nette werktafels bij u, met diverse benodigdheden 
zoals pizzaplank, -roller, -mes, borden, servetten e.d. Vers gesneden groentes, vlees en/of vis en kaas heb-
ben wij vooraf netjes geportioneerd in bakjes. Lijkt u dit wat? Vraag een offerte bij ons aan.
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Wilt u meer informatie? 
Neem contact met ons op. 

Stuur ons een email: 
welkom@bijonsindekeuken.nl

of bel: 030-7525972


