
 

 

Centrum Étterem & Party áru & Tűzijáték 

Dunaföldvár, Rákóczi u.2 Tel:+36 30 499 7849  

www.centrumetterem.hu  

www.facebook.com/centrumetteremdunafoldvar  

 

Érvényes: 2022.12.01-2022.12.31  
     

Nyitva tartás: 

Étterem:               K-cs: 14-20 h        P-Szo: 11-20 h 

Party áru & Tűzijáték bolt :  K-cs: 14-20 h    P-Szo: 8-20 h 

     Kiszállítás:  

Dunaföldváron, az Ingyenes Kiszállítás minimális értéke: 2500 Ft/ cím  

Vidékre, a Kiszállítás minimális értéke: 5000 Ft/ cím                                      

 
Bankkártya és Szépkártya elfogadóhely. 

Áraink Ft-ban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák. 

Ételeink árai: a köret és a csomagolás árát nem tartalmazzák. 
All prices are stated in Hungarian Forint (HUF) and also include VAT. 

Prices of meals do not include side dishes. 

tel:+36
http://www.centrumetterem.hu/


 

 

               Pizza                      Normál      Családi 

 32cm 48cm 

Margaréta pizza  1700Ft 4250Ft 
(paradicsomos alap, sajt)  
(tomato sauce, cheese)  

Sonkás pizza  2090Ft  5225Ft 
(paradicsomos alap, sonka, sajt)  
Ham pizza 
(tomato sauce, ham, cheese) 

           CsirKEBAB pizza                                                                         2440Ft    6100 Ft 

(Tzatziki alap, csirke KEBAB, lilahagyma, paradicsom, sajt) 

Hawaii pizza  2140Ft  5350Ft 
(paradicsomos alap, sonka, ananász, sajt) 
Hawaii  (tomato sauce, ham, ananas, cheese)  
 

Vulkano pizza  2140Ft  5350Ft 
(csípős paradicsomos alap, sonka, szalámi, csípős jalapeno, sajt) 

Vulkano 
(spicy tomato sauce, ham, salami, spicy jalapeno, cheese) 

BBQ pizza  2220Ft  5550Ft 
(bbq szósz, lilahagyma, pirított csirkemell, füstölt tarja, sajt) 

BBQ pizza 
(bbq sauce, purple onion, chicken breast, smoked ham, cheese) 

Songoku pizza  2220Ft  5550Ft 
(paradicsomos alap, sonka, gomba, kukorica, sajt)  
Songoku 
(tomato sauce, ham, mushroom, corn, cheese) 

Tehenészlány pizza  2220Ft  5550Ft 
(tejfölös alap, túró, bacon, sajt)  
Diary farm girl pizza 
(sour cream, cottage cheese, bacon, cheese) 

Négysajtos pizza  2220Ft  5550Ft 
(paradicsomos alap, trappista-, camembert-, mozzarella-, füstölt sajt) 
4 cheese 
(tomato sauce, camembert, parmesan, smoked-, trappist cheese) 

Bolognai pizza  2350Ft  5875Ft 
(paradicsomos alap, bolognai ragu, sajt) 
(tomato sauce, bolognase, cheese) 



 

 

Centrum pizza  2220Ft  5550Ft 
(mustáros-tejfölös alap, pirított csirkemell, paradicsom, sajt) 

Centrum pizza 
(mustard-sour cream, chicken breast, tomato, cheese) 

Magyaros pizza  2350Ft  5875Ft 
(paradicsomos alap, paradicsom, vöröshagyma, paprika, szalámi, bacon, sajt) 

Hungarian pizza 
(tomato sauce, tomato, onion, sweet papper, salami, bacon, cheese) 

Pizza Napoli  2350Ft  5875Ft 
(fokhagymás tejfölös alap, pirított csirkemell, sonka, sajt)  

Pizza Napoli  
(garlic sour cream, chicken breast, ham, cheese)  

Corleone pizza  2350Ft  5875Ft 
(tejfölös alap, kukorica, pirított csirkemell, sonka, sajt) 

Corleone pizza 
(sour cream base, corn, chicken breast, ham, cheese) 

Csípős-csupros pizza  2220Ft  5550Ft 
(mézes-mustáros alap, ananász, pirított csirkemell, sajt)  

Spicy-honey pizza 
(honey-mustard base, ananas, chicken breast, cheese) 

               Rocki pizza                                                                                2500Ft   6250Ft 

( csípős alap,bolognai szósz, szalámi, jalapeno,cheddar sajt, sajt) 

(spicy base, bolognese sauce, salami, jalapeno, cheddar cheese, cheese) 

Görög pizza  2350Ft  5875Ft 
(tzatziki szósz, fetasajt, lilahagyma, olívabogyó, pirított csirkemell, sajt) 

Greek pizza 
(tzatziki sauce, feta, purple onion, olives, chicken breast, cheese) 

 Piedone pizza  2220Ft  5550Ft 
(paradicsomos alap, bab, kukorica, bacon, főtt tojás, vöröshagyma, sajt) 
Piedone pizza  
(tomato sauce, beans, corn, bacon, boiled egg, onion, cheese) 

Mexicoi pizza 2350Ft  5875Ft 
(paradicsomos alap, bolognai ragu, bab, kukorica, sajt, tejföl) 

Mexican pizza 
(tomato sauce, bolognese, beans, corn, cheese, sour cream) 

          4évszak pizza                                                                            2220 Ft     5550 Ft 
sonka, kolbász, gomba, kukorica 

4 seasons pizza : ham, salami, mushrooms, corn 
 



 

 

Gyros pizza 2350Ft  5875Ft 
(tzatziki szósz, feta, paprika, paradicsom, lilahagyma, pirított csirkemell, sajt)  
Gyros pizza 
(tzatziki sauce, feta, sweet papper, tomato, purple onion, chicken breast, cheese) 

Húsimádó pizza 2500Ft  6250Ft 
(paradicsomos alap, bolognai ragu, sonka, füstölt tarja, sajt) 
Meat lover pizza  
(tomato sauce, ham, bolognese, smoked ham, cheese) 

Legényfogó pizza 2500Ft  6250Ft 
(csípős paradicsomos alap, bolognai ragu, pirított csirkemell, sajt) 

„Catcher” pizza 
(spicy tomato sauce, bolognese, chicken breast, cheese) 

Kori pizza                                                                                                2350Ft   5875Ft 

Tejfölös alap sonka, csemege uborka, füstölt sajt, sajt, tükör tojás 
Sour cream ham, delicacy cucumber, smoked cheese, cheese mirror egg 
 

               Ragadozó pizza                                                                       2550 Ft   6375Ft 
Paradicsomos alap bolognai ragu,sonka ,szalámi,sajt ,bacon 
Bolognese stew, ham, salami, cheese, bacon 
 

Zöldségfaló pizza:                                                                               2350 Ft   5875Ft 
 Paradicsomos alap gomba, kukorica, paradicsom, lilahagyma, sajt            
Tomato sous, mushrooms, corn, tomatoes, red onion, mozzarella, cheese 
 

                Pulled pork pizza:                                                             2550 Ft   6375Ft 
 Bbq alap, pulled pork, lilahagyma,jalapeno, sajt , bacon            
 Bbq sauce, pulled pork, purple onion, cheese, bacon 

 

4 Kívánság pizza                                                                               2620Ft     6375Ft 
(max. 4 választható feltét)    
 4 Wish pizza ( max 4 opciolnal topping) 

Választható feltétek: 
Pizza alap: paradicsomos, fokhagymás-tejfölös, BBQ, centrum, csipős-csupros 

Hús: Sonka, paprikás szalámi, tarja, bacon, KEBAB csirkecomb, pirított csirkemell, pulled pork                               

Sajt: Feta, parmezán, füstölt, trappista, mozzarella, cheddar 

Ragu:  Bolognai  

Egyéb feltét: Gomba, paprika, paradicsom, lilahagyma,vöröshagyma, kukorica, jalapeno,  főtt 
tojás, tükörtojás, ananász, olívabogyó, főtt tojás,tükörtojás, túró, chilisbab, csemege uborka 

 



 

 

Street food 

Kézműves hamburgerek 
  

*Centrum Burger menü 3950Ft 
(180gr érlelt marhahúspogácsa, 
lilahagymalekvár, bacon, jégsaláta,paradicsom, 
coleslaw saláta, hasábburgonya) 

Centrum burger with fries 
(180gr matured beef patty, purple onion jam, 
bacon, iceberg lettuce, coleslaw salad, fries) 

 

Tripla cheese burger menü 4250Ft 
(180gr érlelt marhahúspogácsa, cheddar sajt, rántott trappista, füstölt sajt, jégsaláta, 

paradicsom coleslaw saláta, hasábburgonya) 

Tripla cheese burger with fries 
(180gr matured beef patty, cheddar, deep fried trappist chees, smoked cheese, iceberg 

lettuce, coleslaw salad, fries) 

Polled pork burger                                                                                               3400 Ft 
Jégsaláta, paradicsom, polled pork, csemege uborka,jalapeno, hamburger szósz   
Iceberg lettuce, tomato pulled pork, delicacy cucumber, hamburger sauce 

 

Dupla burger                                                                                                         4900 Ft                                                         
Jégsaláta, paradicsom, 2*180gr érlelt marhahúspogácsa, csemege uborka, sült hagyma, 

hamburger szósz 
Iceberg lettuce, tomatoes, 2 * 180gr matured beef patty, delicacy cucumber, fried onion, hamburger 

sauce 

 

Cornflaks burger  :                                                                                               3400 Ft      
Cornflaks-es rántott csirkemell , jégsaláta, cheadar sajt, csemege uborka, tükörtojás                                                   

 

 

 

 

 



 

 

Saláták        
Salads 

Centrum saláta 2060Ft 
(jégsaláta, uborka, paradicsom, paprika, bazsalikomos öntet, sonka, sajt, tojás) 
Centrum salad 
(iceberg lettuce, cucumber, tomatoes, sweet peppers, basil dressing, ham, cheese, egg) 

 

Cézár saláta 2060Ft 
(jégsaláta, uborka, paradicsom, paprika, fokhagymás öntet, pirított csirkemell kockák, sajt, 
pirítós) 
Caesar salad 
(iceberg lettuce, cucumber, tomatoes, sweet peppers, garlic dressing, grilled chicken breast, 
cheese, toast) 

 

Buritok 
 

                      Marhahúsos mexikói Burito  ( nem állandó termék )                                     2150 Ft                                                                 

  tortilla, paradicsomos szósz, mexikói chilisbab, kukorica,lilahagyma, marhahús sajt, tejföllel kenve, 
baconpörccel kemencében sütve 
tortilla, tomato sauce, Mexican chili beans, corn, red onion, beef cheese, smeared with sour cream, 
baked in the oven with bacon 

 

Jérce Wrap:                                                                                                            2150 Ft 
tortilla, piprtott csirkemell, jégsaláta, paradicsom, 4 sajt mártás, sajt, kemencében sütve 
tortilla, toasted chicken breast, iceberg lettuce, tomato, 4 cheese sauces, cheese, baked 
 
 
 

KEBAB 
 

KEBAB tálban ( kérhető: csirkecombból vagy marhából)                       2490 Ft 
(Sült csirkecomb KEBAB, paprika, paradicsom, uborka, lilahagyma, tzatziki öntet, 
hasábburgonya) 
KEBAB platter 
(grilled chicken breast, sweet pepper, tomato, cucumber, purple onion, tzatziki sauce, fries) 
              

          KEBAB pitában                                                                                        1400 Ft  
KEBAB csirkehús, paradicsom, lilahagyma, jégsaláta, pita 
 



 

 

 

 Levesek  Soups                                                    

Csontleves cérnametélttel                                                                                           1100Ft 

 

Főételek  Main courses   
Bolognai spagetti / Spaghetti Bolognese   1700Ft 

Quatro spagetti kemencében sütve                                                                 2250 Ft 
piritott csirkemell, kukorica, spagetti, 4 sajt mártás, kemencében sütve 
toasted chicken breast, corn, spaghetti, 4 cheese sauce, baked in the oven 
     
Pankó morzsás csirkemell                                                                                  2200 Ft 

Csípős csupros csirke csemege 2550Ft 
(natúr csirkemell mézes-mustáros pikáns pácban, ananászdarabokkal)  
Hot chicken delicacy with pineapple  
(chicken breast, spicy honey-mustard sauce)  

Szántódi ropogós 2850Ft 
(sajttal, baconnel töltött rántott csirkemell)  
Szántód style crunchy 
(deep fried chicken breast filled with cheese and bacon)  

                                                                                               

Rántott sertéskaraj 2200Ft 
Deep fried meat:  can be selected from chicken or pork 

Sajttal-sonkával töltött rántott sertésszelet 2850Ft 
Deep fried pork chop filled with ham and cheese 

 

 

 Rántott trappista sajt 1690Ft 
Deep fried trappista cheese 

                                                    Köretek  Side dishes 

Hasábburgonya/ Fries   600Ft 

Párolt rizs, Rizi-bizi, Kukoricás rizs / Cooked rise  450Ft 
 
 



 

 

Savanyúságok / Pickled side dishes 

Csemegeuborka  ( Pickles ) 450Ft 
Házi káposztasaláta  (Homemade cabbage salad) 550Ft 
Házi uborkasaláta (Homemade cucumber salad) 550Ft 
 

Mártások     Sauces 

Tartármártás, Tzatziki 400Ft 
Ketchup, Majonéz, BBQ, Csípős szósz                                    300Ft 

 

              Desszertek / dessert 
 Nutellás banános palacsinta (2db)                                                                     600Ft 
 Crepes with nutella and banana (2 pieces)    

 Házi Lekváros palacsinta   (2 db)                                                                       450 Ft 

                                                                    

Tálak  ( Csak előrendelésre ) 
Platters 

Centrumtál (2 személyes)  8500 Ft 
(rántott gomba, Centrum szelet,  fűszeres csirkemell steak, rántott camembert magvas 
bundában, szezámmagos csirkemell, rántott trappista, oroszhús, hasábburgonya, rizs)  

Centrum platter 
(deep fried mushrooms, Centrum style chicken breast, chicken breast steak, deep fried 
camembert, sesame seeded chicken breast deep fried trappist cheese, French salad, fries, 
rice) 

 

Dunatál (2 személyes) 8500 Ft 
(Gordon bleu, fokhagymás pácolt tarja, grillezett sajt, rántott gomba, Rántott sertésszelet, 
Pankó morzsás csirkemell, coleslaw saláta, petrezselymes burgonya, rizibizi)  
Danube platter 
(Gordon bleu, pork loin chop with garlic, grilled cheese, deep fried vegetables, multi-seeded 
chicken breast, Paris style chicken breast, coleslaw salad, paresley potatoes, rice with green 
peas) 

           Centrum Étterem & Party áru & Tűzijáték 
Dunaföldvár, Rákóczi u.2 Tel:+36 30 499 7849 www.centrumetterem.hu 

tel:+36
http://www.centrumetterem.hu/


 

 

Lufi dekorációra  
előrendelést felveszünk !   

Lufi szív, lufi felengedés, lufi kapu, lufi oszlop, ajándék lufiba csomagolása, Lufi szám,  

Lufi tekerés gyermek születésnapra  

  Héliumos lufi csokor bármely alkalomra 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Centrum Étterem & Party áru & Tűzijáték 

Dunaföldvár, Rákóczi u.2  Tel:+36 30 499 7849  

               www.centrumetterem.hu 

tel:+36


 

 

AJÁNDÉK boltunk az Étteremben, 

a galérián található  
 

 
 

Egész évben fellőhető TŰZIJÁTÉK 
Facebook:  Tűzijáték Tolna megyében (egész évben kapható!) 

Héliumos LUFI 

Ajándékok széles választéka 
Születésnapra, Névnapra, Babaváró,Babaszületésre,Keresztelőre, 

Legény,-leánybúcsú….Esküvő,  

 

 

Centrum Étterem & Party áru & Tűzijáték 

Dunaföldvár, Rákóczi u.2  Tel:+36 30 499 7849  

www.centrumetterem.hu 
 

Előrendelés esetén átveheti a nyitva tartástól eltérő időpontban is  

a vásárolt termékeket. Ezzel kapcsolatban : 30/3851-834-es telefonszámot 

hívja. Köszönjük ! 

 

 

tel:+36
http://www.centrumetterem.hu/


 

 

Partnereink:      MOBILVÁR 

Kerítés Építés és úszókapu telepítés 

Tel:+36 30 9361 320 

https://foldvari-kerites.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+36

