
Lookbroodjes
Stel zelf uw assortiment samen. 

Minimum afname 4 stuks.

Lookbroodje        € 0,70
Sneetje Frans brood met lookboter

Lookbroodje Mozzarella    € 0,80
Sneetje Frans brood met lookboter en   
mozzarellakaas

Lookbroodje Express                               € 0,90  
Sneetje Frans brood met lookboter, ham,  
champignonschijfjes en mozzarellakaas

Mix                                                        € 4,80
Uit iedere soort 2 lookbroodjes

Half stokbrood
Alle broodjes worden vers afgebakken.

Stokbrood zonder beleg              € 1,20

Ham of kaas                                                  € 3,00

Ham en kaas, americain,                € 3,50
martino, tonijn, thontino

Gerookte zalm                € 4,00

Ansjovis op broodje                                      € 0,50

Opleg meergranenbrood                         € 0,50

Burger
Express Burger                                             € 3,80
Pure rundsburger in vers afgebakken pistolet

Pizza 
Alle pizza’s worden dagelijks  

vers in huis vervaardigd.

Pizza Margherita           € 6,00           € 10,00     
Pizzasaus, mozzarella

Pizza Peperoni                    € 7,00             € 11,60
Pizzasaus, peperoni salami, mozzarella

Pizza Bolognèse            € 8,40            € 13,80
Bolognèsesaus, ui, tomaat, mozzarella

Pizza Toscana                   € 8,40            € 13,80
Pizzasaus, ham, champignons, tomaat,  
mozzarella

Pizza Bacon             € 8,40            € 13,80
Pizzasaus, bacon, ui, tomaat, mozzarella

Pizza Napolitana            € 8,40            € 13,80
Pizzasaus, ansjovis, kappertjes,  
olijven, mozzarella

Pizza Vier Kazen            € 9,00      € 14,80
Pizzasaus, gorgonzola, feta, cheddar,  
mozzarella

Pizza Tropical                   € 9,10             € 14,90
Pizzasaus, ham, champignons, tomaat,  
ananas, mozzarella

Pizza Spicy             € 9,10             € 14,90
Pizzasaus, rundsvlees, ui, groene paprika,  
chili, tomaat, mozzarella

Pizza Witloof            € 9,10         € 14,90
Pizzasaus, ham, ui, witloof, tomaat,  
mozzarella

Pizza Spinazie            € 9,40            € 15,40
Pizzasaus, rundsvlees, spinazie, ui,  
feta, mozzarella

Pizza Zeevruchten                 € 9,40            € 15,40 
Pizzasaus, tonijn, zeevruchten, ui,  
tomaat, mozzarella

Pizza Chicken                              € 9,80          € 16,00
Pizzasaus, kip, ui, mais, tomaat, ananas,  
mozzarella 

Pizza Pita                 € 9,80          € 16,00
Pizzasaus, pitavlees, ui, look, wortelen,  
groene paprika, tomaat, mozzarella

Pizza 4 Seizoenen                 € 9,80          € 16,00
Pizzasaus, ham, groene paprika,  
champignons, artisjok, tomaat, mozzarella

Pizza Bolognèse de Luxe             € 10,10         € 16,50
Bolognèsesaus, ham, groene paprika, 
ui, champignons, mozzarella

Pizza Zalm               € 10,10         € 16,50
Pizzasaus, gerookte zalm, ui, tomaat,  
witloof, feta, mozzarella

Pizza Veggie                       € 10,20         € 16,60
Pizzasaus, groene paprika, ui, tomaat,  
champignons, witloof, artisjok, mozzarella

Pizza Scampi                       € 10,40         € 17,00
Pizzasaus, kreeftensaus, scampi, ui,  
tomaat, mozzarella

Pizza Italia               € 10,80         € 17,60
Pizzasaus, peperoni salami, varkensvlees, ui,  
groene paprika, tomaat, champignons, mozzarella

Pizza Barbecue              € 11,80         € 19,20
Pizzasaus, rundsvlees, bacon, bbqsaus, ui,  
maïs, groene paprika, tomaat, mozzarella

Pizza Rustica              € 11,80         € 19,20
Pizzasaus, peperoni salami, rundsvlees,  
varkensvlees, ui, groene paprika,  
champignons, tomaat, mozzarella

Pizza Express              € 12,10          € 19,70
Pizzasaus, peperoni salami, ham, bacon,  
varkensvlees, ui, champignons, tomaat, mozzarella

Samenstellen van 
uw eigen pizza!

Basispizza             € 6,00            € 10,00
Pizzasaus, mozzarella

Groententoppings             € 0,70            € 1,10
Champignons, groene paprika, tomaat,  
ui, artisjok, wortelen, witloof, maïs, olijven,  
spinazie, kappertjes, ananas

Vleestoppings             € 1,00             € 1,60
Ham, varkensvlees, rundsvlees, pitavlees,  
bacon, peperoni, kip, merguezworst

Vistoppings              € 1,00             € 1,60
Tonijn, gerookte zalm, zeevruchten, ansjovis

Scampi              € 2,00            € 3,20
              (6 stuks)       (9 stuks)

Saustoppings                 € 1,00             € 1,60
Pizzasaus, bolognèsesaus, barbecuesaus,  
kreeftensaus

Zuiveltoppings             € 1,00             € 1,60
Feta, gorgonzola, cheddar, mozzarella, room

Ei  per stuk                      € 0,50

Vraag ook naar onze  
maandsuggestie!

23cm 23cm28cm 28cm

Alle pizza’s kunnen naar eigen smaak worden  
bijgekruid met look, oregano of chilipoeder.

Alle toppings kunnen worden weggelaten 
of bijgevoegd aan uw pizza.

Alle pizza’s kunnen ook zelf worden samengesteld. Wij informeren u graag betreffende allergenen in onze gerechten.  
Aarzel niet hieromtrent inlichtingen te vragen bij uw bestelling.



Pizza
Express
059 500 502

Dageijks open van 
17:00 uur tot 22:00 uur 

Bestellingen worden opgenomen tot 22:00

Gesloten op maandag

FOLDER GELDIG TOT 31/12/2017

Deze folder is enkel informatief, zonder voorafgaande toestemming  
van de uitgever mag niets uit deze folder worden overgenomen  

of gekopieerd voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd is.

Verantwoordelijke uitgever: Pizza Express  
Ijzerwegstraat 1 a, 8400 Oostende

Wij leveren enkel thuis binnen onze zone  
en vanaf een bestelling van 9 euro 

(thuisleveringskost niet inbegrepen) 
Thuisleveringskost 1,20 euro

Info betreffende de leveringszone op ons telefoonnummer.

Omwille van veiligheidsredenen is het onze pizzabezorgers  
verboden om appartementsgebouwen te betreden.  

Indien het onmogelijk is om uw bestelling aan de voordeur  
in ontvangst te nemen, vragen wij u dit vooraf te melden.  

Onze bezorgers hebben enkel genoeg wisselgeld mee  
om u te dienen. Indien u wenst te betalen met meer  

dan 50 euro, vragen wij u dit te melden bij uw bestelling.

klein groot

  Pizza Express Oostende

www.pizzaexpress-oostende.be

Ijzerwegstraat 1 
8400 Oostende

Betaling mogelijk met kaart
Gelieve te verwittigen bij bestelling

Rekeningen worden niet uitgesplitst.
Per bon slechts één rekening.

Uw specialist in  
thuislevering van verse  

Pizza, Pita, Pasta & Ribbetjes

Pita 
Pitabroodje             € 5,00             € 6,00
Pitabroodje gevuld met pitavleees en salade

Pitaschotel             € 8,30             € 9,80
Pitavlees, 2 broodjes, salade en 
potje dressing (alles apart verpakt)

Sausen                                                     € 1,00
Look, pikant, uiensaus, cocktail, ketchup,  
mayonaise, curryketchup, provencaalse saus,  
sweet chili, express (look en pikant gemengd)

Salade                                                      € 3,00
Ijsbergsla met wortel, witte kool, komkommer,  
tomaat en potje dressing. 

Extra pita broodje                                   € 1,00

Extra portie pitavlees                            € 4,50

Pasta
Spaghetti - Lasagna                                  € 9,00

Extra portie spaghettisaus       € 4,50

Lasagna de Luxe                    € 11,00
Extra ham en bolosaus

Ribmenu
Ribben, aardappelwedges of meergranenstokbrood,

saus naar keuze of lookboter en sla-potje.

1 rib                                                                   € 14,00

Anderhalve rib                                                   € 18,00

Extra rib                            € 9,00

Extra wedges                            € 2,50

Extra jonge sla                               € 3,00

Extra meergranen stokbrood                           € 1,70

Extra lookboter of saus       € 1,00
Saus naar keuze (zie pitasausen)

Dranken (blik 33cl.)

Coca-Cola, Light, Zero,                            € 1,60
Fanta, Sprite, Spa

Vittel pet 33cl.       € 1,60

Lipton Ice-Tea, Gini, Schweppes Tonic,           € 1,80
Stella, Jupiler

Spa, Vittel pet 1L                   € 4,00

Wijnen Douchy
Laurent Douchy Merlot (Rood) 75cl.                  € 11,00 

Laurent Douchy Syrah (Rosé) 75cl.       € 11,00

Laurent Douchy Chardonnay (Wit) 75cl.            € 11,00

Azabache Rioja 75cl.       € 19,00

Cuvee Speciale BRUT Olivier Douchy 37,5cl.       € 10,00

Cuvee Speciale BRUT Olivier Douchy  75cl.         € 19,00

Dessert
Tiramisu       € 3,50 

Chocolademousse        € 3,50


