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Waarom een pizza- en pastaslag houden?  
 Lekkere maaltijden die iedereen wel lust 
 Aankoopprijs voor ouders ligt dicht bij vergelijkbare winkelprijs 
 Zeer mooie marge voor de school met ambachtelijke kwaliteitsproducten 
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INFO EN PRIJZEN SEPTEMBER 2018 – AUGUSTUS 2019 

 
Geachte, 
 
Wij danken u voor de interesse in ons bedrijf en onze producten.  Hieronder vindt u informatie over 
onze producten voor een pizza- en pastaslag of een restaurantdag 
 
1. Algemeen 
 
Al onze producten worden op ambachtelijke wijze bereid, met de beste ingrediënten.  Ze worden 
steeds vers afgeleverd. Indien gewenst kunnen ze dus nog worden ingevroren.   
Ons bedrijf is BRC-A gecertificeerd, dit is een belangrijk kwaliteitslabel. 
 
Bij interesse bezorgen wij de organisatoren van de actie (leerkrachten, ouderraad, bestuur) een 
proefpakket.  Zo kunnen ze onze producten leren kennen en aanprijzen bij de verkoopactie. 
De kostprijs hiervan (inclusief levering) bedraagt 50 eur, maar wordt afgetrokken van de factuur bij 
levering van de actie (indien er meer dan één proefpakket wordt geleverd voor een actie zal er wel 
slechts één proefpakket worden afgetrokken van de factuur). 
Dit proefpakket bevat :  
- Vijf pizzas van verschillende maten (naargelang wat we die week maken) 
- Vijf pastagerechten (naargelang wat we die week maken) 
 
2. Pizza’s  
 
Onze pizza’s zijn verkrijgbaar in volgende formaten (diameter : 25 cm en 30 cm) en smaken : 
- Margeritha :   Tomatensaus, mozzarella, kruiden. 
- Bolognese :   Bolognesesaus, mozzarella, kruiden (beschikbaar met bolognese halal). 
- Ham :     Tomatensaus, mozzarella, ham, kruiden. 
- Hawaï :    Tomatensaus, mozzarella, ham, ananas, kruiden. 
- Ham/Champignons :  Tomatensaus, mozzarella, ham, champignons, kruiden. 
- Kip/paprika (NIEUW) : Tomatensaus, mozzarella, gebraden kippenschijvjes, paprika, kruiden. 
- 4-seizoenen:   Tomatensaus, mozzarella, ham, salami, artisjok, olijven, kruiden. 
- 4-kazen :    Tomatensaus, mozzarella, emmenthal, gouda, gorgonzola, kruiden. 
- Vegetarisch :   Tomatensaus, mozzarella, paprika,champignons, rode ui, olijven, kruiden. 
- Salami :    Tomatensaus, mozzarella, salami, kruiden.  
- Tonijn :     Tomatensaus, mozzarella, tonijn, rode ui, kruiden.  
- Spek/ui :     Tomatensaus, mozzarella, gerookt spek, ui, kruiden. 
- Surf & Turf (NIEUW – enkel in 25cm) :  Tomatensaus, mozzarella, gebraden kippenschijvjes, 

scampi (6), paprika, ananas. 
  

Voor kleuters en jongere kinderen hebben we ook een mini pizza margherita van diameter 17 cm 
beschikbaar.  Dit is ook een leuke en ideale aperitief of snack. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pastagerechten en sauzen 
 

a) Pastagerechten 
 

Volgende gerechten zijn beschikbaar : 
 
Basis pastagerechten 
 

 - Lasagne bolognese chef 400g (ook halal beschikbaar) 
 - Lasagne gegrilde groenten 425g         
 - Lasagne met ricotta 425g          

- Spaghetti bolognese 500g (ook halal beschikbaar) 
 - Macaroni ham/kaas 400g 
 - Fusilli primavera 400g (Nieuw)         
 
  
 Premium pastagerechten 
 

- Cannelloni ricotta/spinazie 425g         
 - Cannelloni vlees 425g  
 - Tagliatelle met primaverasaus (gegrilde groenten) en scampi 425g 
 - Balletjes in tomatensaus met pasta 450g  (Nieuw) 

- Lasagne champignons-room-salsa tartufata-gebraden kippenschijfjes (Inverno) 375g 
- Lasagne arrabiata-broccoli-mascarpone-mozzarella (Estivale) 425g   

 
 Vegetarisch (wel niet vegan) 

 
Met onze verpakkingen van de pastagerechten kunnen deze gerechten zowel in een microgolf oven als 
in een traditionele oven klaargemaakt worden.  In een traditionele oven geldt wel de regel dat de 
temperatuur max 200°C mag bedragen en dat er GEEN GRILLFUNCTIE mag gebruikt worden 
 
 

b) Sauzen en gerechten (Nieuw) 
 

De volgende sauzen en bereidingen zijn voortaan eveneens bij ons verkrijgbaar. 
Ze zijn zeer aantrekkelijk in prijs en in vergelijking met vergelijkbare winkelprijzen bieden ze een 
interessante marge bij verkoop. 
 
- Bolognesesaus 1 Kg 
 - Videesaus 1 Kg 

 
 
  



 
4. Prijzen, levering en betaling 

 
a) Prijzen 

 
Wij wensen niet aan onze kwaliteit te raken. 
Door de blijvende stijging van de prijs van een aantal grondstoffen en verpakkingen zijn we verplicht 
onze prijzen voor dit jaar (lichtjes) te verhogen.  
 
Wij maken een onderscheid naargelang het aantal verschillende soorten pizza’s die de school / 
vereniging aanbieden.  Indien een keuze van meer dan 7 pizza’s wordt aangeboden zal een kleine 
meerprijs gelden (deze meerprijs is wel niet van toepassing op de margherita en bolognese). 
Deze meerprijs is niet van toepassing wanneer de totale bestelling meer dan 700 pizza’s betreft. 
 
Bij het aantal geselecteerde pastagerechten is er geen meerprijs noch beperking. 
 
Onze prijzen zijn  inclusief btw, 
   inclusief levering bij bestellingen > 600 Eur & postcodes (1XXX, 2XXX, 3XXX) [1] 

inclusief plastic zakjes voor de verdere verdeling. 
[1]  Voor andere postcodes : specifieke afspraken ifv afname en postcode 
 Voor postcodes 1XXX, 2XXX, 3XXX is de leveringskost 40 Eur bij een afname < 600 Eur  

 
Voor het schooljaar 2018-2019 gelden volgende prijzen (eur / stuk) : 
 

PIZZAS Max 7 soorten 
pizzas OF totale 
bestelling van min 
700 pizzas 

Meer dan 7 
soorten pizzas 
(en totale 
bestelling < 700 
pizzas) 

Pizza 17cm (enkel margherita) 1,95 1,95 

   

Pizza 25cm – margherita & bolognese 2,50 2,50 

Pizza 25cm – alle andere soorten m.u.v. surf & turf  2,70 2,90 

   

Pizza 25cm – surf & turf 4,95 5,25 

   

Pizza 30cm – margherita & bolognese 3,70 3,70 

Pizza 30cm – alle andere soorten (geen surf & turf beschikbaar)  3,95 4,25 

 
 

PASTA EN SAUZEN  

Basis pastagerechten 2,65 

Premium pastagerechten 3,90 

Bolognesesaus 1 Kg 3,95 

Videesaus 1 Kg 4,75 

 
 

b) Levering en betaling 
 

De betaling gebeurt contant bij levering. 
Bij overschrijving dient het bedrag vóór de levering gestort te worden en een bewijs wordt  bij 
levering aan de chauffeur meegegeven. 

 
Het is de verantwoordelijkheid van de school/vereniging om bij levering de aantallen na te kijken op 
basis van de leveringsnota.   Op elke doos zijn het product en het aantal aangeduid. 
Er zullen geen verschillen worden aanvaard die na het vertrek van onze chauffeur worden 
vastgesteld.  



 
5. Producten voor restaurantdag 

 
Wij informeren jullie ook graag over onze producten die in aanmerking kunnen komen voor een 
spaghetti- of restaurantdag : 
 
- Ambachtelijke pasta met verse eieren (macaroni, penne, fusili)  

PP bakjes onder beschermd atmosfeer – 1 kg :    4.50 eur / kg 
- Ambachtelijke pasta met verse eieren – voorgekookt [*]  

(spaghetti, tagliatelle, tagliatelle verde, penne, fusili) 
PP bakjes onder beschermd atmosfeer – 1 kg    3.75 eur / kg 

 
[*] 30 sec in warm water of even in microgolf 
 
- Sauzen – PP bakjes onder beschermd atmosfeer – 1 kg 

Bolognese – Tomaten/basilicum – Primavera (groenten) -  
 4-kazen – Arrabiata (pikant) – Amatriciana (spek)   3.95 eur / kg 
 Carbonara – Kip/curry      4.75 eur / kg 
 
 

6. Praktische punten 
 

Houdbaarheid (THT) :  
- Verse Pastagerechten, verse pasta, sauzen : min 10 dagen vanaf levering (op +4°C) 
- Verse Pizza’s : min 3 dagen vanaf levering (op +4°C) 

 
In de lentemaanden is het aangeraden de mensen hierop te wijzen of eraan te herinneren. 
Hogere temperaturen hebben een invloed op de houdbaarheid.  Daarom raden wij ook aan max 2-3 
uur voor het uitdelen te laten leveren, tenzij de school of vereniging over koelcellen beschikt. 
Een koel lokaal is zowieso een must (geen zon, geen verwarming, max 18°C, ...). 

 
 Datum vastleggen en bestelling : 
 

- Een datum dient zo snel mogelijk te worden vastgelegd, onze planning is soms druk bezet 
en de enige mogelijke regel is “eerst vastgelegd, eerst bediend” ... 

 
- De bestellingen dienen ten laatste doorgegeven te worden 5 werkdagen voor levering ; één 

(gegroupeerde) bijbestelling mag worden doorgegeven tot uiterlijk 3 werkdagen voor levering 
 

Wij leveren de producten in kartons, per soort gesorteerd. We leveren er ook plastic zakjes bij om uw 
verdeling vlot te laten verlopen. 

 
 

7. Referenties 
 

Op aanvraag geven wij u met plezier enkele referenties.  
Op heden werken per jaar meer 200 scholen en verenigingen met ons.  

 
 Wij blijven beschikbaar indien u nog verdere informatie zou wensen.. 
 
 Met vriendelijke groeten, 
 Baldassari Foods nv 

 
           Eric Taelemans 

+32 89 767 567 
 +32 475 722 828 
 baldassarifoods@hotmail.com 
 scholen.baldassari@outlook.com 
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