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Dit is de meest bestelde pizza in Willebroek
Domino’s onderzoekt de smaak van inwoners van Willebroek

Pizza’s: je hebt ze in allerlei soorten en maten. Van vegan tot glutenvrij en van

extra kaas tot pizza’s voor de vleesliefhebber. Maar wat is de smaak van

Willebroek? En hoe kun je jouw pizza nog persoonlijker maken? We vroegen het

de experts. 

Pizza BBQ Chicken meest populaire pizza

Domino’s is nu bijna 2 jaar gevestigd in Willebroek en vele inwoners weten de weg naar

Domino’s te vinden. Maar welke pizza wordt nu het meest gegeten? En op welke dagen eet men

het vaakst pizza? Melek Toparlak is al sinds 2015 werkzaam bij Domino’s en vertelt:  

‘’We zien dat inwoners van Willebroek met name op zaterdag graag bij ons bestellen. De Pizza

BBQ Chicken wordt het meest besteld en is een echte klassieker. Gemaakt van vers deeg en

belegd met tomatensaus, mozzarella, ui, paprika, kip & een swirl van BBQ saus. Daarnaast

zien we dat ook de Pizza Margherita en Hawaiian Pizza enorm populair zijn.’’  

Een persoonlijke pizza passend bij jouw wensen

Met diverse klassieke pizza’s in het assortiment en wisselende pizza’s per kwartaal, vind je bij

Domino’s een ruime variatie aan pizza’s. Melek vertelt: ‘’Wat veel mensen niet weten, is dat je

eenvoudig jouw pizza kan wijzigen door ingrediënten toe te voegen. Kies bijvoorbeeld voor

barbecuesaus of crème fraîche in plaats van tomatensaus. Of voeg extra groenten toe aan jouw

pizza. Met de pizza chef is het zelfs mogelijk om jouw pizza van helemaal zelf samen te stellen.’’  

De ultieme variatietip van Melek  
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Maar wat is nu de ultieme pizzatip van Melek zelf? ‘’Met 6 jaar werkervaring bij Domino’s heb

ik al heel veel pizza’s geproefd en ook geëxperimenteerd met verschillende toppings. Een

variatie die ik iedereen zou aanraden, is de Frikan’Belge. Dit is een nieuwe pizza met een

combinatie van frikandel, ui en mozzarella. Nadat deze pizza uit de oven komt, voegen we hier

een swirl van mayonaise en curry aan toe. Net als alle pizza’s is dit een pizza geschikt voor elk

moment.’’ 
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