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Je goede voornemens ook ná januari nog
volhouden? Probeer dan deze vega/vegan
gerechten
Heb je het voornemen om in 2022 minder vlees te eten en wil je dit ook ná januari volhouden?

Dan ben je bij Domino’s aan het juiste adres. Wij hebben namelijk een ruim assortiment aan

vega(n) gerechten op de menukaart staan, die je zeker geprobeerd moet hebben!

1.      Pizza Vegeroni

De pizza Pepperoni is één van onze meest geliefde pizza’s. Deze klassieker werd afgelopen jaar

maar liefst meer dan 1,5 miljoen keer verkocht! Nog meer goed nieuws: want deze heerlijke

klassieker is nu ook verkrijgbaar in een vegetarische variant: de Vegeroni. Het perfecte

alternatief voor wie minder of geen vlees wil eten en de smaak doet ook zeker niet onder aan het

origineel. Liever vegan? Dit is ook zeker mogelijk, vervang de kaas door vegan kaas en je kunt

genieten van een heerlijke vegan pizza Vegeroni!
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2.      Vegan Crunchy Chicken

Domino’s biedt voor ieder wat wils. Naast pizza’s kun je bijvoorbeeld ook genieten van Crunchy

Chicken. En vanaf nu kun je deze ook in een vegan variant bestellen: Vegan Crunchy Chicken.

Met een heerlijke textuur en een stevige bite kun je plantaardig lekker genieten van je Crunchy

Chicken.

 

3.      Pizza Veggi Chicken Supreme

Op de pizza Veggi Chicken Supreme vind je tomatensaus, mozzarella, vegetarische kip, ui,

paprika, verse tomaat en pizzakruiden, al met al dé perfecte pizza voor de vegetarische

kipliefhebbers. Een heerlijke pizza die rijkelijk belegd is zorgt voor een geweldige

smaakbeleving en heeft-Nutri Score B. Win-winsituatie dus!

 

4.      Hot Sandwich Veggi Deluxe

Naast pizza’s heeft Domino’s ook veel verschillende sandwiches in het assortiment. De Hot

Sandwich Veggi Deluxe is rijkelijk belegd met onder andere verse spinazie, zachte Franse kaas,

emmentaler en pesto. Zeker een aanrader voor tijdens de lunch!

 

5.      Pizza Vegan Funghi, Margharitha of Veggi

Deze drie klassiekers waren al vegetarisch, maar zijn ook verkrijgbaar in een vegan variant. Alle

ingrediënten zijn uitgebreid getest en smaken nu lekkerder dan ooit! Als het aan ons ligt: zeker

het proberen waard.

 

100% verse pizza’s

Wist je dat al onze pizza’s vers en met de hand worden gemaakt, direct nadat je de bestelling

hebt geplaatst? 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: wereld’s grootste pizza bezorg- en afhaalbedrijf.

Domino’s heeft wereldwijd ruim 18.000 vestigingen in meer dan 89 landen. De franchiseformule is sinds 1989 in
Nederland gevestigd en heeft hier inmiddels meer dan 300 vestigingen. Als marktleider heeft Domino’s het
grootste en meest geavanceerde delivery systeem, waardoor de koeriers jaarlijks zo’n 24 miljoen absoluut
verse, warme en kwalitatief hoogstaande pizza’s bezorgen. Domino’s Pizza Nederland maakt sinds april 2006
deel uit van Domino’s Pizza Enterprises Ltd (DPE). DPE is in Australië beursgenoteerd en is de master
franchisenemer voor het merk Domino’s Pizza in Australië, Nieuw-Zeeland, Taiwan, Monaco, Frankrijk, Japan,
Duitsland, België, Luxemburg, Nederland en Denemarken. Voor meer informatie, ga naar www.dominos.nl.
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