PIZZA WORKSHOP
De pizza komt van oorsprong uit Napels en bestaat traditioneel uit een dunne bodem met daarop
tomatensaus, mozzarella en basilicum: de Italiaanse driekleur. Dit is de originele ‘pizza Margherita’ uit
1889. Deze is vernoemd naar Margaretha, de vrouw van de toenmalige koning van Italië, Umberto I en
is destijds gemaakt door de beroemdste pizzaiolo van Napels: Raffaele Esposito. Inmiddels kent de
pizza vele varianten, waarvan de meeste zijn ontstaan in de VS. Hier komen tevens de dikkere bodem
en het overdadige beleg vandaan.
Bij Lab-44 maken we in onze Valoriani oven de beste en lekkerste pizza’s van Nederland (laten we een
beetje bescheiden blijven). Hoe doen we dat en wat maakt onze pizza’s nou zo bijzonder?
Allereerst gebruiken wij topkwaliteit meel en dit bewerken wij op ambachtelijke wijze. Hierdoor
wordt ons deeg luchtiger en zijn onze pizza’s uiteindelijk krokanter en lichter verteerbaar. Bij het
beleggen van onze pizza’s gaan wij uit van de kunst van het weglaten. Wij gaan terug naar de
oorsprong van de echte Italiaanse pizza’s; voldoende belegd maar niet met overmatig. Kaas
gebruiken wij met mate, waardoor wij gezondere pizza’s maken, want met minder calorieën.
Bovendien blijven de pure smaken van de pizza zo behouden en ontstaat die heerlijke smaakexplosie
in de mond, bij iedere hap.
Vanaf 1 juli bieden we workshops aan om ook van jou een heuse pizzaiolo te maken! Tijdens de
workshop leren we je hoe je het perfecte deeg maakt, zet en opbolt. Je krijgt van ons 1 bol deeg om
mee te oefenen en 1 bol om je pizzacreatie mee te maken. Het maak-proces wordt uiteraard gevolgd
door het eet-proces, waarbij je lekker in je eentje, of met alle deelnemers van je eigen pizza kunt
genieten. Eens proeven wie de lekkerste pizza heeft gemaakt!
Deze workshops zijn te reserveren voor groepen van minimaal 6 tot maximaal 12 personen.
Aanvangstijden zijn om 11:00 uur en om 14:30 uur. Afwijkende tijden en groepsgrootte in overleg.

PIZZA WORKSHOP
Arrangement 1: Kant-en-klaar deeg
Duur: ca. 2,5 uur
Kosten: € 37,50 per persoon
Ontvangst met een hapje en een drankje*)
Rondleiding pand en uitleg bij de verschillende lab’s
Kant-en-klaar deeg
Deeg draaien, zetten en opbollen
1 bol deeg om te testen en 1 bol deeg om te beleggen
en bakken
Pizza beleggen en bakken
Pizza eten, inclusief drankje
Dessert
*)

om 11:00 uur is dit koffie of thee met petit fours, om 14:30 uur is dit een drankje met focaccia

Voor meer informatie en/of reserveringen, kun je een e-mail sturen aan restaurant@lab-44.nl.

Arrangement 2: Pizza van eigen deeg
Duur: ca. 3,5 uur
Kosten: € 47,50 per persoon

