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Domino’s Pizza opent vestiging in
Bobbejaanland
Domino’s Pizza maakt haar entree op de Belgische pretparkmarkt. Op zaterdag 2 april opent de pizzaketen
een vestiging in ‘t plezantste land. De vestiging is te vinden in het themagebied Adventure Valley, bekend van
de attracties Revolution en Banana Battle. Het menu bestaat uit een viertal populaire pizza’s, verkoelende
Thickshakes, frisdrank en koffie.
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Verse ingrediënten  

De pizza’s die op de menukaart van Bobbejaanland te vinden zijn, zijn de populaire BBQ Chicken,
Pepperoni, Margeritha  en Funghi. Deze pizza’s worden met de handgemaakt van deeg dat minstens 48 uur



heeft gerezen, zongerijpte tomatensaus en verse groenten. Naast het persoonlijke verkooppunt biedt
Domino’s ook de mogelijkheid tot self service.

Primeur

De vestiging van Domino’s in een pretpark is een primeur voor Domino’s Enterprises Limited, waar Domino’s
Pizza België onderdeel van uitmaakt. ‘’Op dit moment is Domino’s Enterprises Limited actief in 10 markten.
We zijn er trots op dat we in België de primeur hebben om als eerste een vestiging in een pretpark te
openen.’’ vertelt Marc Peeraer, Head of Development bij Domino’s Pizza België.

Een perfecte match met Bobbejaanland

Marc Peeraer vervolgt: ‘’Veel mensen komen naar Bobbejaanland om écht een dag plezier te maken. Tussen
de attracties door is er behoefte aan een hapje en een drankje. Pizza is bij uitstek een product waar je van
mag genieten. Het is een lekkere afsluiter van een dag vol plezier.’’
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Gerelateerd nieuws
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Winkelopeningen

Domino’s opent winkel in Wevelgem
Op donderdag 10 maart opent Domino’s de deuren van haar nieuwe winkel in Wevelgem onder leiding van
Sarah Toaima. De nieuwe winkel is gevestigd aan de Grote Markt 5 en richt zich op het b...

26 januari 2022
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Domino's opent tweede winkel in Brugge
Domino's opent tweede winkel in Brugge
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Domino’s opent eerste winkel in Poperinge
Domino's opent eerste winkel in Poperinge
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Error message

 Ik ga ermee akkoord dat Domino's Belgium mijn data opslaat om mij nieuws te verzenden *

Je contactinformatie wordt gebruikt om je emails te versturen met nieuws. Je persoonlijke data wordt
verwerkt in overeenstemming met Domino's Belgium's Privacybeleid.

ABONNEER

Bevestig je emailadres

Bedankt voor je inschrijving—we zijn er bijna. We hebben alleen nog een verificatie van je emailadres nodig
zodat we zeker weten dat we met de juiste persoon spreken.

De bevestigingsemail kan nu ieder moment je mailbox bereiken.

Je kunt dit scherm sluiten.
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