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a  pizza  pasta  wok  pizza  pasta  wok  pizza  pasta  wok  pizza  pasta  wok  pizza 

Levering aan huis, bedrijven, 
scholen, feesten, ...

www.pita-geel.be

Bestel online:www.pita-geel.be



Bestellen en info:
OPEN 7/7 - LEVERING VANAF 16u   
maandag tem donderdag: 11u-23u
vrijdag en zaterdag: 11u-24u
zondag: 12u-23u
Onze keuken aanvaardt de laatste bestellingen 
ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd.

014 59 38 19
Nieuwstraat 87
2440 Geel

info@pita-geel.be
www.pita-geel.be

 Pita Geel was in Geel de pionier voor het aan huis bezorgen van pita, pizza en pasta. 

 Al meer dan 15 jaar komt onze delivery crew tot bij u thuis, op uw bedrijf, school, ...  
Pita Geel voorziet thuislevering 7/7 vanaf 16 uur.

 Vanaf een bestelling van € 7,50 leveren wij aan huis in Geel-Centrum. In Larum, Stelen, Punt, 
Winkelomse heide, Bel en Ten Aard vanaf een bestelling van € 12,50. In Zammel en Oosterlo vanaf 
een bestelling van € 17,50. Vanaf € 30 leveren wij ook ‘s middags (bestelling 1 dag op voorhand 
doorgeven) aan bedrijven, scholen, familiefeesten enz. 

 Om veiligheidsredenen hebben onze koeriers maximum € 50 wisselgeld bij. 

 Pita Geel biedt een uitgebreid menu van pita, pizza, pasta, wok en andere gerechten. Wij werken 
uitsluitend met kwalitatief hoogstaande en verse ingrediënten. Dat vergt een uitgebreide voorbe-
reiding. Gelieve ons te verontschuldigen indien dit voor u enige wachttijd zou opleveren. 

 Afhalen kan ook! Bel even en informeer naar het tijdstip van afhaling. Zo bespaart u alvast tijd.

 Voor een snellere service vragen wij om bij een telefonische bestelling de gerechten duidelijk en 
correct te formuleren. Wij vragen ook altijd uw telefoonnummer te vermelden. Om misbruik te 
vermijden vragen wij u vriendelijk om niet met een privé nummer te bellen. A.d.h.v. uw nummer 
zoeken wij snel uw adres op. Indien uw adres of telefoonnummer veranderd is, gelieve ons dan te 
verwittigen. 

 Spaar voor extra korting met een volle klantenkaart! U ontvangt 1 zegel bij aankoop van € 7,50 
(excl. drank). Bij 20 zegels krijgt u € 5 korting. Gelieve uw klantenkaart volledig in te vullen en op 
voorhand te melden als de kaart vol is.

 Gelieve bij meerdere gerechten tijdig te bestellen.

 Bij opmerkingen of ideeën, mag u deze altijd aan ons meedelen (info@pita-geel.be).  
Zo kunnen wij u in de toekomst nog beter van dienst zijn!

 Er zijn ook cadeaubons verkrijgbaar.

 Bestellen en betalen kan ook online op www.pita-geel.be

 Wij wensen u smakelijk eten.

Pita Geel

Prijzen zijn inclusief levering en BTW. Prijzen in euro. Drukfouten en wijzigingen onder voorbehoud.
Geniet van ± 10% lagere prijzen bij afhaling of in het restaurant!

(enkel in het restaurant)



pizza  pizza  pizza  pizza  pizza  pizza  pizza  pizza  pizza  pizz

Extra garneringen  Extra garneringen  Extra garneringen  Extra

pizza

Bestellen en info: 014 59 38 19 - www.pita-geel.be - bestellingen vanaf 16u

Champignons, ui, ei, maïs, paprika, olijven, verse rucola, spinazie, artisjokken, kappertjes, 
augurken, ananas, banaan, pikante pepers, witloof, kaas, tomaat 1,00 1,50

Pita, kip, ham, salami, pikante salami, spek, gorgonzola, mozzarella, feta kaas 1,50 2,00
Garnalen, ansjovis, zalm, mosselen, tonijn, inktvis 2,00 2,50

Scampi’s (black tiger seawater)
3 st

3,00
5 st

5,00

30 cm 38 cm

1. Margharita (tomatensaus, kaas)  VEGI 7,90 11,80
2. Prosciuto (ham) 9,70 14,50
3. Salami (Italiaanse salami) 10,20 15,30
4. Funghi (champignons)  VEGI 9,20 13,80
5. Capriciosa (ham, champignons) 10,50 15,80
6. Americana (pikante salami, paprika) 10,50 15,80
7. Tonno (tonijn, ui) 11,80 17,70
8. Vegetariana (champignons, ui, paprika, maïs, olijven, artisjokken)  VEGI 11,40 17,10
9. Calzone (dubbel gevouwen, ham, salami champignons, paprika,bolognesesaus) 11,90 17,80

10. Quattro stagioni (salami, ham, champignons, paprika) 11,90 17,80
11. Marinara (tonijn, garnalen, mosselen, kappertjes) 12,80 19,20
12. Siciliana (ansjovis, kappertjes, olijven) 10,90 16,40
13. Quattro formaggi (4 soorten kaas)  VEGI 11,90 17,90
14. Sirena (scampi, salami, paprika, ei, look) 14,20 21,30
15. Iverno (witloof, ham, mozzarella) 11,60 17,40
16. Hawaï (ham, ananas, kip) 12,10 18,20
17. Bolognese (bolognesesaus, ui, look, olijven) 10,80 16,20
18. Romantica (pitavlees, ui, paprika) 11,40 17,10
19. Frutti di mare (zeevruchten) 12,50 18,80
20. Special (tonijn, scampi, zalm, inktvis, paprika, look) 15,60 23,40
21. Pollo (kip, paprika, ui) 11,70 17,60
22. Meat Feast (pitavlees, lamsvlees, ham, salami) 11,90 17,90
23. Peperoni (ham, pikante pepers) 10,30 15,50
24. Chiquita (banaan, ananas, maïs)  VEGI 10,50 15,80
25. Cream dream (spek, roomsaus, ui, look) 11,20 16,80
26. Gamberoni (gambas, spinazie, zalm, look) 16,90 25,40
27. Broccolli (spek, brocolli, mozzarella) 11,40 17,10
28. Carpaccio (rund carpacio, rucola, Grana Padano) 15,20 22,80
29. Barbecue of curry kip (BBQ of curry saus, kip, paprika, ui) 11,90 17,90
30. Rucola (rucola, pijnboompitten, verse tomaatschijfjes) 9,20 13,80
31. Pesto deluxe (pesto, spek, mozzarella, tomaat, olijven) 12,00 18,00

32. Hot Shoarma (jalapeños, pitavlees, ui en paprika)  NIEUW 12,60 19,90

33. Parmaham (parmaham, zongedroogde tomaten, rucola en pijnboompitten)  NIEUW 13,80 20,70

+ € 1,50 extra voor American 
deeppan-bodem (25cm)



pasta’s  pasta’s  pasta’s  pasta’s  pasta’s  pasta’s  pasta’s

Spaghetti napolitana (tomatensaus, look)  VEGI
Spaghetti bolognaise (bolognaisesaus)
Spaghetti carbonara (ham, room, ei) 
Spaghetti carbonara op traditionele wijze (spek, ui, roerei met Parmezaanse kaas)  
Spaghetti pollo (kip, paprika, tomatensaus)
Spaghetti vegetariana (paprika, ui, champignons, tomatensaus)  VEGI
Spaghetti frutti di mare (zeevruchten, look)
Spaghetti Thai ‘surf & turf’ (kip, scampi)

Tagliatelle Sardegna (zalm, champignons, garnalen, roomsaus)
Tagliatelle salmone (zalm, roomsaus)
Tagliatelle diabolique (scampi, pikant, roomsaus)
Tagliatelle carpaccio (rund carpaccio, rucola, pesto, grana padano)
Tagliatelle Roma (spek, spinazie, champignons, roomsaus)
Tagliatelle loren (zalm, spinazie, champignons, roomsaus)
Tagliatelle pesto (kip, spek, champignons, pesto, look, grana padano)
Tagliatelle carbonara (spek, spinazie, ei)

Macaroni arabiata (paprika, pikant, tomatensaus)  VEGI
Macaroni con funghi (champignonsaus)  VEGI
Macaroni quattro formaggi (vier soorten kaas)  VEGI
Macaroni ham en kaas (kaassaus, ham)
Tortelini al crema (met roomsaus)

Potje grana padano

9,80
10,70
11,80
12,70
12,50
11,90
13,90
16,90

14,90
13,90
17,90
16,80
15,80
16,70
17,20
14,70

10,80
10,90
13,90
11,90
12,50

1,00

pasta’s in de oven  pasta’s in de oven  pasta’s in de oven  

pasta’s geleverd met een warm pitabroodje

14,60
15,40
15,90
13,60
16,40
13,10
15,90

Spaghetti dello chef (bolognaisesaus, ui, paprika, gratiné)
Tagliatelle dello chef (bolognaisesaus, ui, paprika, champignons, gratiné) 
Macaroni dello chef (kip, champignons, room, gratiné) 
Lasagna bolognaise
Lasagna krab en kreeft  
Canneloni (gevuld met gehakt en ricotta)
Tris (lasagna, canneloni, tortellini, bolognaisesaus)

Bestellen en info: 014 59 38 19 - www.pita-geel.be - bestellingen vanaf 16u



wok  wok  wok  wok  wok  wok  wok  wok  wok  wok  wok  

Wok met champignons  VEGI
Wok met kip
Wok met rund
Wok met scampi’s
Wok met vismix 
Wok met quorn  VEGI
Wok met vegistrips  VEGI
Wok Thai ‘surf & turf’ (kip, scampi) 
Penne Teriyaki met rund

14,90
17,20
17,90
19,90
18,90
19,40
19,40
19,20
19,00

vegetarisch  vegetarisch  vegetarisch  vegetarisch  vegetar

wok met spaghetti of rijst

Onze wokgerechten worden steeds 
met uiterst grote zorg bereid en bevat-
ten dagverse ingrediënten waardoor 
u altijd zeker bent van een heerlijk en 
gezond gerecht. Al onze wokgerechten 
worden bereid met spaghetti of rijst.

Feta broodje
Fallafel broodje
Fallafel schotel (met frieten, brood, rijst of kroketten)

Vegistrips tussen pita, durum of kebabbrood
Quorn tussen pita, durum of kebabbrood
Groentenmix tussen pita, durum of kebabbrood

Schotel quorn 
Schotel vegistrips
Schotel groentenburger  

(geleverd met saus naar keuze: look, cocktail, samoerai, pikant, curry, andalouse, ...)

5,50
7,40

12,90

11,20
11,20

6,90

17,90
17,90
16,90

vegetarisch Voor andere vegetarische gerechten zie bij pizza’s en pasta’s.

Bestellen en info: 014 59 38 19 - www.pita-geel.be - bestellingen vanaf 16u



- Vraag een AANGEPASTE PRIJS voor uw feest, op uw werk,...

Acties en kortingen:

- Bij bestellingen vanaf € 30:

                € 40:
GRATIS fles (1,5L) frisdrank

GRATIS fles wijn

- STUDENTENKORTING voor alle scholieren en studenten  -10%
    op vertoon van een geldige studentenkaart ■ niet geldig in weekends en feestdagen 
     actie is niet geldig voor thuislevering/enkel afhaal en ter plaatse

- U bent JARIG ? = GRATIS maaltijd
  Kom 5 dagen voor of 5 dagen na uw verjaardag met min. 2 personen        
  eten bij Pita Geel en u krijgt het goedkoopste gerecht gratis!
   * breng een kopie van uw ID-kaart mee  ■  niet geldig bij levering  ■  niet geldig in weekend en feestdagen 

*

niet cumuleerbaar met andere acties en klantenkaart ■ op voorhand melden ■ vanaf juni 2015 zijn enkel deze acties geldig 

Bestel je favoriet gerecht online 
en reken veilig af via ons online 
betaalsysteem. » www.pita-geel.be

&bestel 
betaal

ONLINE



niet cumuleerbaar met andere acties en klantenkaart ■ op voorhand melden ■ vanaf juni 2015 zijn enkel deze acties geldig 

specialiteiten  specialiteiten  specialiteiten  specialiteiten  sp

Geel speciaal 1 persoon (4 soorten vlees, pita, lams, kip, kotelet)
Geel speciaal 2 personen
Koninginnehapje
Stoofvlees
Lamskotelet (met gegrilde paprika)
Mixed grill
Spareribs met honingsaus
Boerenschotel (kip, pita, ui, champignons, paprika)
Kipfilet natuur
Kipfilet met gebakken champignons
Kipfilet met champignonsaus
Kipfilet met pepersaus
Scampi* diavolo in licht pikante tomatenroomsaus met look (9 st.)
Scampi* lookboter (9 st.)
Scampi* look-room (9 st.)
Scampi* met kreeftensaus (9 st.)
Vispannetje met kreeftensaus
Atlantische zalm met Hollandaise saus
Gegrilde gamba’s

18,90
35,80
14,80
14,80
19,90
19,90
19,40
18,00
16,40
18,90
18,90
18,90
20,40
20,40
20,40
20,90
21,40
21,90
22,40

insalata  insalata  insalata  insalata  insalata  insalata  insalat

specialiteiten met frieten, brood, rijst of kroketten

Insalata mista (mixed sla)   VEGI
Insalata mista feta (mixed sla, fetakaas)  VEGI
Speksla met appel
Speksla met geitenkaas
Insalata niçoise (mixed sla, tonijn, ei)  
Insalata salmone (mixed sla, zalm)
Gemarineerde kip met ananas
Insalata scampi 
Griekse salade (sla, tomaten, komkommer, zwarte 
olijven, fetakaas)  

8,50
11,40
12,90
15,30
12,90
13,90
14,90
16,40
11,40

desserts  desserts  desserts  desserts  desserts  desserts  desserts 

Tiramisu
Chocomousse

5,00
4,00

*Black Tiger 
Seawater scampi’s

Bestellen en info: 014 59 38 19 - www.pita-geel.be - bestellingen vanaf 16u



Looksaus, cocktail, samoerai, pikant, 
curry, andalouse

Extra potje saus naar keuze 0,50

1 potje saus gratis bij pita
2 potjes gratis bij super of schotels

broodjes  durum  kebab  broodjes  durum  kebab  broodjes

NORMAAL of SUPER: vlees, sla
DURUM of KEBAB: vlees, sla, wortel, rode kool, ui

broodjes  durum  kebab
Hoe bestellen? 014/59 38 19: 1. KIES JE BROODJE   2. KIES JE VLEES    3. KIES JE SAUS

Pita fijn gesneden varkenslapjes van het spit
Pita met kaas (feta kaas)
Pita special (ui en paprika)
Pita Hawaï (ananas)
Pita Mexicano (paprika en pikant)
Pita roquefort (roquefort, perzik)
Pita acacia (feta, honing, rozijnen)

Lams gehakt lamsvlees van het spit
Lams met kaas (feta kaas)
Lams special (ui en paprika)
Lams Hawaï (ananas)
Lams Mexicano (paprika en pikant)
Lams roquefort (roquefort, perzik)
Lams acacia (feta, honing, rozijnen)

Kip gemarineerde kippenblokjes
Kip met kaas (feta kaas)
Kip special (ui en paprika)
Kip Hawaï (ananas)
Kip Mexicano (paprika en pikant)
Kip roquefort (roquefort, perzik)
Kip acacia (feta, honing, rozijnen)

Super

7,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70

8,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90

9,00
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

Kebab

7,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70

8,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90

9,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

Om extra smaak toe te voegen: 
zie extra garneringen bij pizza’s

6,10
7,10
7,10
7,10
7,10
7,10
7,10

7,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40

7,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90

Normaal

7,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70

8,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90

9,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

Durum  

Bestellen en info: 014 59 38 19 - www.pita-geel.be - bestellingen vanaf 16u

sausjes  sausjes  sausjes  sausjes  sausjes  sausjes  sausjes  

Supplement vlees 3,00



broodjes  durum  kebab  broodjes  durum  kebab  broodjes

met frieten, brood, rijst of kroketten

Looksaus, cocktailsaus, samoerai, pikant, 
curry, andalouse

Extra potje saus naar keuze

Saus van de chef

Mini  Gewoon

12,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60

13,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20 
14,20 

13,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50

14,60
15,60
15,60
15,60
15,60
15,60
15,60

15,20
16,20
16,20
16,20
16,20
16,20
16,20

15,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50

0,50

2,90

2 potjes gratis 
bij schotels

schotels  schotels  schotels  schotels  schotels  schotels  schote

schotels

Hoe bestellen? 014/59 38 19 of online: 

Pita fijn gesneden varkenslapjes van het spit
Pita met kaas (feta kaas)
Pita special (ui en paprika)
Pita Hawaï (ananas)
Pita Mexicano (paprika en pikant)
Pita roquefort (roquefort, perzik)
Pita acacia (feta, honing, rozijnen)

Lams gehakt lamsvlees van het spit
Lams met kaas (feta kaas)
Lams special (ui en paprika)
Lams Hawaï (ananas)
Lams Mexicano (paprika en pikant)
Lams roquefort (roquefort, perzik)
Lams acacia (feta, honing, rozijnen)

Kip gemarineerde kippenblokjes
Kip met kaas (feta kaas)
Kip special (ui en paprika)
Kip Hawaï (ananas)
Kip Mexicano (paprika en pikant)
Kip roquefort (roquefort, perzik)
Kip acacia (feta, honing, rozijnen)

1. KIES JE SCHOTEL (MINI OF GEWOON)  2. KIES JE VLEES  3. KIES JE SAUS  4. KIES FRIET, BROOD, ...

Om extra smaak toe te voegen: zie extra garneringen bij pizza’s

Bestellen en info: 014 59 38 19 - www.pita-geel.be - bestellingen vanaf 16u

sausjes  sausjes  sausjes  sausjes  sausjes  sausjes  sausjes  

Supplement vlees 3,00



Pommodore (tomaat)  VEGI
Minestrone (groenten)  VEGI
Pommodore met balletjes
Frutti di mare (getomateerd en gemixt)
Vissoep

4,80
5,30
5,50
7,20
7,20

kleine gerechten  kleine gerechten  kleine gerechten  

kindergerechten  kindergerechten  kindergerechten  kind

Garnaal kroketten    2 stuks 
Kaas kroketten    2 stuks 
Duo kaas en garnaal kroketten
Scampi* diavolo    5 stuks 
Scampi* lookboter (black tiger seawater) 5 stuks
Scampi* lookroom (black tiger seawater) 5 stuks
Scampi* kreeftensaus    5 stuks

Kinderpizza (incl. 1 garnering)
Macaroni kaas en ham
Spaghetti bolognaise
Spaghetti Napolitana
Kinderlasagna
Kindervidee (met frieten of kroketten)  
Kinderstoofvlees (met frieten of kroketten)  NIEUW
Frikandel of hamburger (met frieten of kroketten)

9,80
8,30
8,70

14,30
14,30
14,30
14,90

7,90
8,20
8,20
7,20
8,70

11,50
11,50

8,20

soepen

kleine gerechten

soepen  soepen  soepen  soepen  soepen  soepen  soepen 

Supplement frieten, kroketten brood of rijst 2,70

Bestellen en info: 014 59 38 19 - www.pita-geel.be - bestellingen vanaf 16u



3,90
2,70
4,90
2,50
1,00
3,20
4,20
5,20
5,70
5,90
5,70
5,90

0,50

Portie gemengde salade
Portie frieten / kroketten of rijst
Portie fetakaas
Portie pepers
Brood (warm pitabrood)
Lookbrood
Lookbrood met fetakaas
Lookbrood kaas en ham
Lookbrood kaas en pita
Lookbrood kaas en kip
Lookbrood kaas en lams
Pesto en mozzarella

Extra saus: look, cocktail, samoerai, 
pikant, curry, andalouse

Wit, rood, rosé
Zoete huiswijn
Retsina (traditionele Griekse witte wijn)
Cava

16,90
17,90
16,90
24,90

Blik (33cl): Cola, Cola Light, Cola Zero, Fanta, Sprite, Spa, Ice Tea, Pils

Fles (1,5l): Cola, Cola Light, Fanta, Sprite, plat of bruiswater

Redbull

fles

1,80

4,50

3,00

extra’s

frisdranken  frisdranken  frisdranken  frisdranken  frisdranken  

wijnen  wijnen  wijnen  wijnen  wijnen  wijnen  wijnen  wijnen

extra’s  extra’s  extra’s  extra’s  extra’s  extra’s  extra’s  extra’s

Sigaretten en alcohol worden niet verkocht 
aan jongeren onder 16 jaar.

Bezoek onze 

website voor de 

volledige wijnkaart: 

www.pita-geel.be

Bestellen en info: 014 59 38 19 - www.pita-geel.be - bestellingen vanaf 16u



Meer info of een afspraak?
www.pita-geel.be

Volg ons!» info@pita-geel.be of 014 59 38 19

NIEUW!

ORIGINELE EN PROFESSIONELE 

op uw feest?

Ben je op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten 
te imponeren bij je thuis of op een andere feestlocatie? Of het 
nu gaat om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, 

familie- of bedrijfsfeest, ...
Vanaf nu ben je bij “Catering by Pita Geel” aan het juiste adres.
Maak je keuze uit onze ruime keuze hapjes, verse pizza’s, pasta’s, 

desserten en zo veel meer. 

Omdat elk feest uniek is, maken wij graag een formule op maat 
dat aansluit bij jouw wensen.

flying
pizza


