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Kipliefhebbers opgelet: Naast pizza's bezorgt
Domino's nu ook 'Crunchy Chicken' Buckets
Vanaf nu kan je in heel Nederland ovenverse kip in de bekende ‘bucket’ thuis laten bezorgen

⏲
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Nieuwegein, 1 februari 2021 - Domino’s heeft goed nieuws voor alle

kipliefhebbers. Want naast pizza’s komt er nu ook kip uit de ovens van Domino’s.

De grootste bezorg-keten van Nederland breidt haar hoofdmenu verder uit en

komt met Crunchy Chicken. Hele stukken kip in een krokant jasje, regelrecht uit

de oven. Vanaf vandaag zijn de drie verschillende buckets in de winkels en online

te bestellen bij meer dan 300 Domino’s vestigingen in Nederland.

 

Deze Crunchy Chicken bucket laat je óók bezorgen

Pizza of toch liever kip? Vanaf nu hoeven liefhebbers niet meer te kiezen en kunnen ze voor

beide populaire gerechten bij Domino’s Pizza terecht. “We zien dat veel mensen niet alleen

pizza, maar ook graag kipgerechten thuis willen bestellen. Door meer gerechten aan te bieden,

is er voor ieder wat wils bij Domino’s. Het thuis laten bezorgen van een bucket was tot nu toe

niet zo gemakkelijk, maar daar komt verandering in. Of je nu voor pizza uit de ‘box’ gaat of kip

uit een ‘bucket’, vanaf nu kun je beide gemakkelijk bij Domino’s bestellen en laten bezorgen”,

vertelt Casper Mooyman, Head of Marketing bij Domino’s.

 

Uniek recept

Crunchy Chicken is speciaal voor Domino’s ontwikkeld en heeft een unieke “Southern Style”

kruidenmix. Tyla Robinson, chef van Domino’s vertelt: “Geloof het of niet, maar de kip is

‘ondergedompeld’ in karnemelk en krijgt daardoor een lekkere en malse smaak. Bovendien

blijkt uit de smaaktesten dat krokante kip uit de oven enorm wordt gewaardeerd. De oven zorgt

er namelijk voor dat de korst heel krokant wordt en de kip blijft mals”. Kipliefhebbers kunnen

kiezen uit drie verschillende buckets: ‘Boneless Bucket’, ‘Boneless Bucket Large’ en de ‘Mix

Bucket’. De bezorgprijs is vanaf € 5,95.

 

Better Chicken Commitment

Domino’s Pizza Enterprises Ltd. sloot recent nog een partnership met dierenwelzijn NGO

‘Compassion in World Farming’ (CIWF). Met deze samenwerking zet de keten een volgende

stap in het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren. Domino’s zet zich, samen met

CIWF, in om in 2026 te voldoen aan de standaarden van het Better Chicken Commitment. Dit

zal van toepassing zijn op alle Domino’s winkels binnen Nederland, België, Duitsland,

Luxemburg, Denemarken en Frankrijk.



OVER DOMINO'S

Domino’s: wereld’s grootste pizza bezorg- en afhaalbedrijf.

We hebben 17.000 vestigingen over de hele wereld. Alleen al in België bakken we ieder jaar miljoenen pizza’s.
Al onze pizza’s worden vers gemaakt, direct nadat je de bestelling plaatst. Er komen geen vooraf geprepareerde
ingrediënten aan te pas. Het deeg dat we voor de bodem gebruiken is 100% puur: het bevat geen ingrediënten
van dierlijke oorsprong en is vrij van kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Ook de groenten zijn verser dan
vers! En we bezorgen je pizza gemiddeld binnen 21 minuten. In alle smaken en variaties die je kunt bedenken,
inclusief vegetarische, veganistische en glutenvrije opties. Eet smakelijk!

Domino's
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