
ÉTTEREM & PIZZÉRIA



Kedves Vendégeink!

Nyitva tartásunk
Hétfő – Szombat: 11 – 22 óráig

Vasárnap: 12 – 22 óráig 

Az olaszországi DOLO városáról elnevezett 
étterem-pizzériánkba immár 24 éve várjuk Önöket.
Az évek során folyamatosan változó, bővülő 
étlapunk alakításával egyetlen célunk, hogy 
tartósan kitűnő minőségű ételeinkkel megörvendez-
tessük kedves Vendégeinket.
Gazdag étlappal, széles bor és ital választékkal, vala-
mint udvarias kiszolgálással, kellemes környezetben 
várjuk Önöket.
Éttermünk és a kerthelyiség szépülésével igyekszünk 
még kellemesebb környezetet, egy kis mediterrán szige-
tet megteremteni Nagyatádon, ahol jó étvágyat és 
kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek!  

Éttermünk besorolása: 
III. kategória. 

Az étlapon található ételek nagy részét
házhoz is szállítjuk.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, 
hogy fél adag étel rendelése esetén 

az ár 70%-át számítjuk fel.

 Áraink forintban értendőek,
és tartalmazzák az általános forgalmi adót!

Vojkovics Máté, üzletvezető
és az étterem személyzete



ELŐÉTEL

LEVESEK

Brokkolikrémleves pirítóssal
1190 ft

Sajtkrémleves
1190 ft

Újházi tyúkhúsleves
1190 ft

Fokhagymakrémleves
frissensült cipóban

1260 ft

Babgulyás
1550 ft

Tárkonyos borjúraguleves
1550 ft

Hideg Gyümölcsleves (szezonális)
1260 ft

Mozzarella caprese
Paradicsom, mozzarella és bazsalikom

1400 ft



VEGETÁRIÁNUS
ÉTELEK

Grillezett camembert salátaágyon
3160 ft

Rántott camembert
sült burgonyával és áfonyamártással

3160 ft

Rántott gombafejek 
fetakrémmel és párolt rizzsel

3160 ft

Rántott trappista sajt 
sült burgonyával és tartármártással

3160 ft

 



TÉSZTÁK

Tojásos galuska ecetes salátával
1950 ft

Pestós tészta parmezánnal
2550 ft

Carbonara spagetti
Húsos szalonna, sajtmártás, bazsalikom

2790 ft

 

Milánói spagetti
2800 ft

Bolognai spagetti
2800 ft

Roston sült csirkemellfilé
tejszínes gombás fusillivel

3240 ft



Görög saláta
Jégsaláta, uborka, paprika, paradicsom, olivabogyó, lilahagyma, feta sajt 

 2210 ft

SALÁTÁK

Cézár saláta
Jégsaláta, paradicsom,uborka, roston sült csirkemell, 

parmezán, pirítós, joghurtos öntet  
 2440 ft

Friss kevert saláta
rántott csirkemell csíkokkal

 2520 ft

Tonhal saláta
Tonhal, jégsaláta, paradicsom,uborka, lilahagyma, olívabogyó

 2770 ft

Tejfölös uborkasaláta
730 ft

Paradicsomsaláta
730 ft

Házi vegyes csalamádé
730 ft

Káposztasaláta
650 ft

Céklasaláta
650 ft



Borjú bécsiszelet 
sült burgonyával és coleslaw salátával

4690 ft

Roston sült csirkemell mozzarellaval, olivával, 
paradicsommal, bazsalikomos párolt rizzsel

3790 ft

Roston sült csirkemell salátaágyon
3330 ft

Csirkemell ”avar” módra sült burgonyával
Rántott csirkemell fokhagymás túróval, tejföllel és reszelt sajttal

3990 ft

Rántott csirkemell hasáburgonyával
3210 ft

Milánói csirkemell
Rántott csirkemell milánói spagettivel

3880 ft

Brassói aprópecsenye
3990 ft

FŐÉTELEK

Chilis bab frissensült cipóban
Kemencében sült cipó, darált hús, bab, kukorica, chili

3190 ft

Cigánypecsenye fűszeres, héjas burgonyával
Fokhagymás tarja, húsos szalonna

3790 ft



Csirkemell Aszaltszilvával és camemberttel
töltve, csónakburgonyával tálalva

4250 ft

Marhapörkölt galuskával
4590 ft

Fokhagymás sült oldalas párolt lila-
káposztával, hagymás törtburgonyával

4690 ft

Rántott sertésszűz pestós burgonyapürével
4190 ft

Sertés Cordon Bleu hasábburgonyával
4190 ft

 

„DOLO” Fatányéros
(két személyre)

Cigánypecsenye, Holstein Csirkemell, Rántott sertéskaraj, 
Rántott sajt, Rántott gomba, Párolt káposzta, Csípős pfefferoni,

Tartármártás, Fűszeres-héjas burgonyacikkel és párolt rizzsel
7340 ft

FŐÉTELEK

Bakonyi szűzérmék
tejfölös gombamártással, galuskával

4150 ft



Szarvas sült vadasmártással,
zsemlegombóccal 

4790 ft

Vaddisznó cigánypecsenye
húsos szalonnával, steak burgonyával

4790 ft

 

HALÉTELEK

VADÉTELEK

Pankómorzsában rántott süllő rizzsel és 
tartármártással, pirított mandulával szórva

4490 ft

Roston sült lazac petrezselymes-fokhagymás
olívás öntettel és friss salátával

4990 ft



HAMBURGEREK

Hamburger
Hamburgerpogácsa, jégsaláta, uborka, 
hagyma, paradicsom, mustár, kethcup

 1440 ft

Sonkás-sajtos hamburger
Hamburgerpogácsa, sonka, sajt, jégsaláta, 

uborka, hagyma, paradicsom, mustár, ketchup 
 1800 ft

Csibeburger
Rántott csirkemell, jégsaláta, uborka, 
hagyma, paradicsom, mustár, ketchup

 1940 ft

Doloburger
Hamburgerpogácsa, kolbász, szalonna, savanyú
káposzta, csípős pfefferoni, lilahagyma, saláta

 1820 ft

szalonnás burger
Hamburgerpogácsa, bacon, tükörtojás, jégsaláta, 

uborka, hagyma, paradicsom, mustár, ketchup
 1740 ft

Duplaburger
Dupla hamburgerpogácsa, jégsaláta, 

uborka, hagyma, paradicsom, mustár, ketchup 
 1760 ft

Sajtburger
Hamburgerpogácsa, dupla sajt, jégsaláta, 

uborka, hagyma, paradicsom, mustár, ketchup
 1550 ft



 

Pizza Margherita

1130.-   /   1640.-    /   3910.-

Paradicsomszósz, dupla sajt, bazsalikom

1290.-   /   1960.-    /   4690.-

Pizza Szalámi
Paradicsomszósz, szalámi, sajt

Pizza Funghi

1110.-   /   1800.-    /   3990.-

Paradicsomszósz, gomba, sajt, oregánó

1110.-   /   1800.-    /   3990.-

Pizza Prosciutto
Paradicsomszósz, sonka, sajt, oregánó

Pizza Bolognese

1440.-   /   2040.-    /   4790.-

Paradicsomszósz, bolognese ragu, hagyma, sajt, chili

1230.-   /   1930.-    /   4490.-

Pizza Bella
Paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajt, oregánó

Pizza Siciliana

1420.-   /   2120.-    /   5130.-

Par.szósz, kapribogyó, olívabogyó, szardínia, sajt, oregánó

1660.-   /   2350.-    /   5390.-

Pizza Frutti di Mare
Paradicsomszósz, tenger gyümölcsei, gomba, sajt, oregánó

1230.-   /   1900.-    /   4490.-

Pizza Vegetariana
Paradicsomszósz, vegyes zöldség, sajt, oregánó

1230.-   /   1900.-    /   4490.-

Pizza  Bambini
Paradicsomszósz, gomba, sonka, sajt, oregánó

22 cm  / 30 cm /   45 cm 
PIZZÁK



Pizza Róma

1290.-   /   1960.-    /   4690.-

Par.szósz, sonka, füstölt szalonna, hagyma, fokhagyma, sajt, oregánó

1440.-   /   2170.-    /   5090.-

Pizza Bomba
Paradicsomszósz, sonka, gomba, füstölt szalonna, szalámi, tojás,

hagyma, sajt, oregánó

Pizza Magyaros

1440.-   /   2170.-    /   5090.-

Paradicsomszósz, füstölt szalonna, szalámi, paradicsom, paprika, 
hagyma, fokhagyma, sajt, chili

1440.-   /   2170.-    /   5090.-

Pizza Viking
Paradicsomszósz, sonka, tojás, hagyma, sajt, oregánó

Pizza Napoli

1290.-   /   1990.-    /   4590.-

Paradicsomszósz, kukorica, főtt tojás, sonka, sajt, oregánó

1440.-   /   2170.-    /   5090.-

Pizza Quattro Formaggi (Négysajtos)
Paradicsomszósz, négy féle sajt, bazsalikom

Pizza Capricciosa

1410.-   /   1930.-    /   4550.-

Paradicsomszósz, virsli, kukorica, paradicsom, sajt, szezámmag

1440.-   /   2050.-    /   4800.-

Pizza Pescatora
Paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt, oregánó

1440.-   /   2170.-    /   5090.-

Pizza Diavola
Par.szósz, sonka, gomba, szalámi, olivabogyó, kolbász, sajt, feketebors

Pizza Della Nonna

1440.-   /   2110.-    /   5120.-

Par.szósz, füstölt szalonna, gomba, hagyma, tojás, füstölt sajt, chili

22 cm  / 30 cm /   45 cm 
PIZZÁK



Pizza Arrabiata

1460.-   /   2230.-    /   5300.-

Par.szósz, kolbász, sonka, zöldborsó, kukorica, tojás, sajt, oregánó

1440.-   /   2050.-    /   4890.-

1440.-   /   2050.-    /   4890.-

Pizza Corleone
Paradicsomszósz, túró, tejföl, hagyma, pirospaprika, füstölt sajt, chili

Pizza Piedone
Paradicsomszósz, bab, hagyma, gomba, tükörtojás, füstölt sajt, chili

1460.-   /   2230.-    /   5300.-

Pizza Caruso
Par.szósz, bolognese ragu, füstölt szalonna, virsli, brokkoli, sajt, oregánó

1410.-   /   2110.-    /   5120.-

Pizza Della Cosa
Par.szósz, füstölt sonka, brokkoli, paprika, tojás, fokhagyma, sajt, oregánó

1330.-   /   2050.-    /   4800.-

Pizza Hawaii
Paradicsomszósz, sonka, ananász, kukorica, sajt

2060.-   /   3140.-    /   7160.-

Pizza „BULL”
Par.szósz, tenger gyümölcsei, sonka, gomba, kukorica, dupla sajt, oregánó

1440.-   /   2170.-    /   5090.-

Pizza Sentina
Par.szósz, sonka, gomba, pfefferoni, kolbász, kukorica, sajt, oregánó

1650.-   /   2390.-    /   5600.-

Pizza Vecsési II.
Par.szósz, sav. káposzta, bolognese ragu, pfefferoni, sajt, chili, tejföl

Pizza Milánói

1470.-   /   2240.-    /   5340.-

Milánói ragu (sonka, gomba, szalonna, paprika, par.), sajt, oregánó

22 cm  / 30 cm /   45 cm 
PIZZÁK



1660.-   /   2700.-    /   5800.-

Pizza Pescara
Par.szósz, bolognese ragu, sonka, szalámi, kolbász, sajt, chili

Pizza Boss

1420.-   /   2170.-    /   5390.-

Par.szósz, sonka, fokhagyma, szalonna, tojás, sajt, oregánó

1580.-   /   2350.-    /   5200.-

Pizza Pfefferoni
Par.szósz, pfefferoni, olívabogyó, szalámi, tükörtojás, füstölt sajt, oregánó

Pizza Négy Évszak

1600.-   /   2390.-    /   5700.-

Par.szósz, sonka, kolbász, gomba, kukorica, sajt, oreganó

1580.-   /   2370.-    /   5750.-

Pizza Mexikói
Par.szósz, bab, darálthús, kukorica, csípős pfefferoni, sajt, chili

Pizza Pollo

1660.-   /   2440.-    /   5820.-

Fokhagymás tejfölös alap, csirkemell, brokkoli, paprika, sajt

1250.-   /   2240.-    /  4420.-

Pizza Liqur
Fokhagymás tejfölös alap, dupla sajt

22 cm  / 30 cm /   45 cm 
PIZZÁK

Pizza Tonno

1660.-   /   2440.-    /   5800.-

Par.szósz, tonhal, paradicsom, kapribogyó, lilahagyma, sajt, oregánó

1580.-   /   2350.-    /   5650.-

Pizza Dolce Vita
Fokhagymás-kapros tejföl, füstölt sonka, póréhagyma, füstölt sajt

1580.-   /   2390.-    /   5530.-

Pizza Fittnes
Paradicsomszósz, csirkemell, ananász, sajt



22 cm  / 30 cm /   45 cm 
PIZZÁK

PLUSZ FELTÉTEK

 

Sajt
290.-    /    405.-     /    925.-

Füstölt sajt, tenger gyümölcsei, bolognese ragu
345.-    /    520.-     /    1155.-

Tonhal, sonka, füstölt kolbász, szalámi
230.-    /    405.-     /    1040.-

Szardínia
175.-    /    345.-     /    925.-

Tejtermékek, gyümölcs, zöldség, tojás, szalonna, virsli
115.-    /    290.-     /    690.-

Szalonnás Langalló 

1110.-   /   1690.-    /   4100.-

Pizzatészta szalonnával, fokhagymával, lilahagymával sütve, 
hidegen sajttal és tejföllel

Pizzakenyér

1080.-   /   1680.-    /   4100.-

Rozmaringos olívaolajjal

Pizza Vezuv

1470.-   /   2240.-    /   5560.-

Tormás tejföl, fokhagyma, füstölt csülök, lilahagyma,
csípős pfefferoni, sajt, chili

...........-   /   ...........-    /   ............-

Pizza anyám tyúkja
Döntsd el Te magad

Pizzáink vékony tésztával 
és teljes kiőrlésű lisztből

is választhatóak.



Tükörtojás/db. 165,-
Hamburgerhús/db 295,-
Univer ketchup/ majonéz 15 ml: 100,-

Pizza doboz 22cm/30cm: 200,-
Pizza doboz 45 cm 350,-
Salátás doboz 0,25 l/0,5 l: 160,-
Salátás doboz 0,75 l  210,-
Aludoboz 1l / 1,25l: 450,-
Alutálca 450,-

Tartármártás: 250,-

EXTRÁK

Tiramisu
1260 ft

Sajttorta
1390 ft

Házi somlói galuska
1260 ft

 Gesztenyepüré
1140 ft

Gundelpalacsinta
950 ft

Vanília fagylaltos palacsinta
1030 ft

Palacsinta: 
ízes, nutellás, fahéjas, kakaós

950 ft

 

DESSZERTEK



+36 30 890 9840

www.pizzadolo.hu

Dolo Nagyatád

pizzadolonagyatad

ÉTTEREM & PIZZÉRIA


