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     Kedves Vendégeink!        

 
Éttermünk a Halcentrum  Vendéglő 2005.-ben nyitott. Reméljük az azóta eltelt 
idő alatt kedvező benyomást tettünk vendégkörünkre. Éttremünk családi 
vállalkozásként működik három fontos szempontot figyelembe véve  ár-
mennyiség-minőség. Családunk kedveli az olasz ízvilágot, s régóta 
kacérkodtunk a gondolattal, hogy az éttermünket frissítve az olasz ételeket is 
bevezessük. Salvatore Pappalardo a család közös ismerőse nápolyi mester 
pizzaszakács. Az Ő bíztatására, saját receptjei alapján volt bátorságunk 
létrehozni a Salvatore pizzériát. Az itt készített ételek eredeti olasz 
alapanyogokból készülnek. 
Pizzériánk párhuzamosan fog működni az éttermünkkel annak teljes 
kínálatával. Újdonságként bevezetjük szmókerben faszénen lassan (8 óra) 
sütött eredeti BBQ ételeket. 

Salvatore Pizzéria

 salvatorepizza.hu  5600 Békéscsaba Andrássy u. 3-5.   66/449-902

 

Ételeink

Pulled pork pizza                  1700Ft     

 paradicsomos alap, mozzarella, tépet sertés hús, erős paprika, cheddar sajt, BBQ öntet, tejföl

Pulled pork burger                  950Ft     

 buci, saláta, tépett sertéshús, uborka, paradicsom lilahagyma, sajt, BBQ öntet

Pulled pork tortilla                   950Ft     

 fokhagymás- tejfölös szósz, tépett sertés hús, paradicsom, uborka, sajt, lilahagyma, BBQ öntet



Fitness saláta               800Ft   

 Jégsatáta, uborka, paradicsom, öntet, kenyérkocka                

Cézár saláta          1500Ft   

 Jégsaláta, paradicsom, uborka, csirkemell, tojás, öntet, kenyérkocka               

Olasz paradicsom-uborka saláta            800Ft   

 Paradicsom, uborka, lilahagyma, olívaolaj, bazsalikom, oregáno                

Caprese saláta              800Ft 

 Paradicsom, mozzarella, olívaolaj, bazsalikom, balzsamecet                

Ráksaláta             1500Ft   

 Paradicsom, uborka, jégsaláta, schrimps (rák), öntet                

Sopszka saláta               800Ft   

 Paradicsom, uborka, lilahagyma, olívaolaj, juhtúró                

Paradicsomleves mozzarellával /3dl/           400Ft     

 Paradicsom, mozzarella              

Frittatensuppe (Palacsinta leves) /3dl/          400Ft     

 Húsleves alap, palacsinta csíkok              

Görög saláta              800Ft   

 Paradicsom, uborka, lilahagyma, olívaolaj, olívabogyó, fetasajt                

Salvatore Pizzéria

Saláták

Levesek
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Sonkás-gombás             1500Ft   

 Paradicsomszósz, sonka, gomba, sajt, olívabogyó, rukkola                

Sonkás             1500Ft   

 Paradicsomszósz, sonka, sajt, olívabogyó, rukkola               

Milánói              1500Ft   

 Milánói szósz (darált húsos), sajt, rukkola                

Hawaii              1500Ft    

 Paradicsomszósz, sonka, ananász, sajt, rukkola                

Margaréta            1300Ft   

 Paradicsomszósz, sajt, olívabogyó, rukkola                

Vega              1500Ft   

 Paradicsomszósz, gomba, kukorica, brokkoli, karfiol, sárgarépa, sajt, olívabogyó, rukkola                

Magyaros             1500Ft   

 Paradicsomos erős alap, bacon, kolbász, pfefferoni paprika, vöröshagyma, zöldpaprika, sajt, olíva, rukkola                

Négysajtos             1500Ft   

 Paradicsomszósz, négyféle sajt, rukkola                 

Húsos              1700Ft   

 Milánói szósz, bacon, tarja, kolbász, sonka, sajt, olívabogyó, rukkola                

Gyrosos              1500Ft   

 Fokhagymás-tejfölös alap, gyros hús, sajt, paradicsom, lilahagyma, olívabpgyó, rukkola                 

Tenger gyümölcsei         1700Ft   

 Paradicsomszósz, tenger gyümölcsei, sajt, olívabogyó, rukkola                  

Salvatore           1700Ft   

 Paradicsomszósz, sajt, tojás, gomba, kukorica, kolbász, sonka, fekete erdei sonka,olívabogyó, rukkola                  

Rostélyos           1500Ft   

 Tejföl, fokhagyma, bacon, mozzarella, mustár, lilahagyma, rostélyos apró, sajt, olívabogyó, rukkola                

Fokhagymás-tejfölös          1300Ft   

 Tejfölös fokhagymaszósz, bacon, csirkemell, sajt, olívabogyó, rukkola                 

Kolbászos            1500Ft   

 Paradicsomszósz, csabai kolbász, sajt, olívabogyó, rukkola                

Salvatore Pizzéria

Pizzák 32
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Amatriciana             1300Ft   

 Tollhegy tészta, vöröshagyma, fokhagyma, paradicsom, bacon, fehérbor                

Alfredo             1300Ft   

 Farfalle tészta, csikemell, bacon, tejszín, parmezán               

Lazacos farfalle             1800Ft    

 Farfalle tészta, füstölt lazac, tejszín                

Pastacasa            1300Ft     

 Penne tészta, csirkemell, sárgarépa, cukkíni, fokhagyma, fehérbor                 

Paradicsomos gnocchi darált hússal      1300Ft     

 Gnocchi, darált hús, fokhagyma, paradicsomszósz, sajt                  

Aglio, olio, peperoncino        1300Ft       

 Spagetti tészta, fokhagyma, olívaolaj, chili, petrezselyem                

Spagetti frutti di mare         1800Ft   

 Spagetti tészta, tenger gyümölcsei, paradicsomszósz, fokhagyma                 

Penne pomodoro           1300Ft   

 Penne tészta, paradicsomszósz, bazsalikom, parmezán                

Quattro formaggi          1300Ft   

 Gnocchi, négyféle sajt, tejszínes fehérboros szósz                 

Zöldséges gnocchi            1300Ft   

 Gnocchi, brokkoli, sárgarépa, cukkíni, kalifornia paprika, tejszín                 

Zöldséges farfalle (vega)         1300Ft   

 Farfalle tészta, gomba, cukkíni, sárgarépa, brokkoli, kaliforniai paprika, karfiol, fokhagyma                  

Spagetti carbonara         1300Ft   

 Spageti tészta, bacon, tejszín, parmezán sajt                  

Farfalle funghi           1300Ft   

 Farfalle tészta, fokhagyma, gomba, tejszín fehérbor                 

Arrabiata             1300Ft   

 Penne tészta, paradicsom, chili, bazsalikom                

Salvatore Pizzéria

Klasszikus olasz tészták
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Csabai csípős               850Ft   

 Húspogácsa, kolbász, tarja, bacon, zöldség félék, pfefferoni, csípős szósz,sajt                 

Vegetáriánus            850Ft   

 Zöldségfélék, brokkoli, kukorica, gomba, szósz, sajt,                  

Sonkás-gombás            850Ft   

 Húspogácsa, zöldség, sonka, gomba, szósz, sajt                  

Salvatore Pizzéria

Hamburgerek

Tortillák

Dupla húsos               850Ft   

 Buci, saláta, dupla húspogácsa, szósz, sajt                

Sajtos-gombás           850Ft   

 Buci, saláta, húspogácsa, gomba, szósz, sajt               

Magyaros                850Ft    

 Buci, saláta, húspogácsa, bacon, kolbász, lilahagyma, erős szósz, sajt         

Retro               850Ft     

 Buci, húspogácsa, ketchup, mustár, vegyesvágott, hagyma sajt                 

Salvatore            850Ft   

 Buci, saláta, sonka, gomba, kukorica, csibemáj, húspogácsa, szósz, sajt               

Házi              850Ft   

 Buci, saláta, húspogácsa, tojás, lilahagyma, szósz, sajt, kolbász, gomba, bacon                 

Bacon               850Ft    

 Buci, saláta, húspogácsa, bacon, paradicsom, lilahagyma, szósz, sajt                
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Piskóta szezonális gyümölcsökkel /szelet/        400Ft                    

 

Panna cotta /tortaszelet vagy poharas/         400Ft                     

 

Túrótorta szelet            400Ft                     

 

Calamari frites (sült kalamári) + sült burgonya    1500Ft                     

 
Lazac steak /választható körettel/       1900Ft                     

 

Salvatore Pizzéria

Desszertek

Halételek
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