Pizza
Party

GEBRUIKSAANWIJZING PIZZA PARTY
Beste klanten,

NIEUW

U hebt er een hele leuke formule uitgekozen met heel veel
mogelijkheden. Wij geven u hierbij enkele tips om het extra gezellig en leuk te maken.
• Laat de oventjes een half uurtje op voorhand opwarmen,
		 op deze manier gaat alles heel vlot.

• Wanneer u meerdere oventjes hebt is het best dat u deze op verschillende
		 circuits aansluit om geen problemen te hebben met uw elektriciteit.
• Beleg uw bodempjes niet te dik.
• U kan kiezen uit een ruim assortiment sauzen, kazen en garnituren.
• Het assortiment bestaat uit volgende:
o
o
o
o

Pizzasaus
Bolognaisesaus
Currysaus
4 kazensaus (niet te dik

		

leggen deze saus loopt

		

makkelijk uit)

o Smokey bbq saus
o Gemalen kaas
o Gemalen mozzarella

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mozzarellaballetjes
Gekookte ham
Gedroogde ham
Salami
Chorizo
Kebabvlees
Gebakken kip
Gerookte zalm
Ansjovis

o
o
o
o
o
o
		
o
o

Paprika
Ajuin
Ananas
Champignons
Tomatenblokjes
Zwarte en
groene olijven
Oregano
Basilicum

• Indien u dit wenst kan u hier gerust ook koekjes in bakken als dessert of een
bodempje beleggen met chocoladesaus of choco en presenteren met een
beetje fruit en een bolletje ijs.
• U kan de toestellen heel eenvoudig schoonmaken. Best heel voorzichtig zijn
met het deksel, deze zijn van terracotta en heel breekbaar. Wij vragen u dan
ook om ze mooi op te bergen in de isomo verpakking die in de doos zit.
Alle toebehoren dienen te worden teruggebracht waaronder ook de plateau
waar de garnituren op gepresenteerd zijn. De kleine potjes hoeft u niet terug
te brengen.
Wij wensen u een heel gezellig etentje onder vrienden en familie!
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