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Arcanum Étterem 

Békéscsaba, Orosházi út 158.  

• Cím: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 158. 

• Tel.:66/740-740 

E-mail:info@arcanumhotel.hu 

www.arcanumhotel.hu 

• A hagyományos magyar ételek és a kedvelt alföldi specialitások mellett a modern, 

reformkonyha kedvelői is széles választékból csemegézhetnek. 

• Az étterem borkínálata elsősorban hazai pincészetek borait sorakoztatja fel, tökéletesen 

kiegészítve étlapunkat, ezzel felejthetetlen gasztronómiai élményt nyújtva Kedves 

Vendégeinknek. 

• Kérés és igény esetén az étterem igyekszik megfelelő étrendet biztosítani a lisztérzékeny, 

gluténérzékeny és más ételallergiákkal együtt élő, vagy csupán egészségüket megőrizni vágyó 

vendégeink részére. 

• Az Arcanum Hotel étterme, szállóvendégeinken túl, mindenki számára elérhető a hét bármely 

napján. A tágas, klimatizált, technikával felszerelt étterem és a panoráma kilátással is 

rendelkező Grill-ház rendezvényterem, két hektáros parkkal körülölelt, csendes zöldövezetben 

helyezkedik el. Tökéletes helyszínéül szolgálhat bármely családi rendezvénynek, legyen az 

esküvő, születésnap, keresztelő, ballagás vagy egy barátokkal eltöltött szombat este. 

• Vállalatok, hivatalok részére üzleti találkozók, tréningek, bemutatók kedvelt helyszíne. 

Vendégeinknek lehetőséget biztosítunk személyre szabott étel-és italkínálat összeállítására. 
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Brill Étterem és Belga Söröző 

 Cím: 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u.19.   MENÜ ! 

Tel:+36/20/985-5526 

E-mail: hotelbrill@gmail.com 

www.brillbisztro.hu 

www.brillhotel.hu 

www.brillpizza.hu 

11:00 és 15:00 között 20 fajta menü választékkal , 15:00 után a’la carte étkeztetéssel várja vendégeit. 

Rendezvény lebonyolítását 100 főig vállalják. 

 

 

Csaba Park Étterem  MENÜ ! 

 Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2. 

Tel: +36/20/933-3700 

E-mail: csabapark@vagyonkezelozrt.hu 

www.csabapark.com 
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FEK Szalon Étterem MENÜ ! 

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6. 

Tel:66/442-610,66/529-231,66/529-230 

Fax:66/529-232 

Mobil:70/286-2302  

E-mail: info@csabahonved.hu 

www.csabahonved.hu 

Kellemes környezetben, széles étel- és italválasztékkal, udvarias kiszolgálással várjuk kedves 

vendégeinket. 

Vállaljuk családi, baráti rendezvények megtartását, esküvők megrendezését 120 főig. 

Hétfőtől péntekig 11-15 óráig MENÜS ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG, kétfajta levesből és négyfajta 

másodikból választhat. 

Mindennap akciós menü. 
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Halcentrum Vendéglő MENÜ ! 

Cím: 5600 Békéscsaba Andrássy u. 3-5. 

(Irányi utca felől) 

Tel: 66/449-902 

Mobil: 30/309 381 402 

30/309 381 404 

www.halcentrum.com 
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Hotel Fiume Étterme MENÜ ! 

Cím, address:   5600 Békéscsaba, Szent István tér 2.  

Tel: 66/443-243 

Fax:    66/441-116 

E-mail: recepcio@hotelfiume 

www.hotelfiume.hu 

A megyeszékhely, Békéscsaba legpatinásabb szállodája 1867-68-ban, Sztraka Ernő városi főmérnök 

tervei alapján épült. A mai utast a századforduló eleganciája köszönti a Fiume Szállodában. 

Reprezentatív éttermében, sörözőjében a hazai és nemzetközi konyha ínyencségeivel, különleges étel- 

és italválasztékkal várja a vendégeket. Melegétkezési utalványokat elfogadnak. 

Nyitva tartás/opening hours: 

· Hétfő/Monday: 6.30-22.30 

· Kedd/Tuesday: 6.30-22.30 

· Szerda/Wednesday: 6.30-22.30 

· Csütörtök/Thursday: 6.30-22.30 

· Péntek/Friday: 6.30-22.30 

· Szombat/Saturday: 6.30-22.30 

· Vasárnap/Sunday: 6.30-22.30 

http://visitbekescsaba.com/hu/hotel-fiume-etterme/
http://visitbekescsaba.com/hu/hotel-fiume-etterme/
http://www.hotelfiume.hu/


 

 

Ibsen étterem MENÜ ! 

Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 3. 

Telefon/Fax: +36/66/519-550 

E-mail: info@ibsenhaz.hu 

https://jokaiszinhaz.hu/ibsen-etterem 

 

 

Szlovák Étterem 

Cím:   5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10. MENÜ ! 

Tel:     66/321-771, 66/441-750 

Fax:     66/441-750 

E-mail: szlovakhaz@gmail.com    

szlovakhotel@mail.globonet.hu 

www.slovak.hu 
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KIRA Vendéglő Igazi finom Cigányéletek 11 órától MENÜ !  Ajánlott megkóstólni :-) 

 Köszöntő! 

Gyermekkori álmom volt ez a vendéglő és máig szinte felfoghatatlan számomra, 
hogy mekkora érdeklődést hozott ételeink és kultúránk iránt. 

Azt szeretném, hogy aki eljön a Kirába vendégségbe, elégedetten és jól lakottan 
távozzon és vigye hírét vendégszeretetünknek! Ha teheti Ön is látogasson el 
hozzánk, kóstolja meg tájjellegű ételeinket, ízlelje meg azokat a zamatokat, 
amelyeket máshol rajtunk kívül biztos nem talál meg! Várjuk Önt is szeretettel! 

 Ásós Géza 
   Tulajdonos 

KORLÁTLAN ÉTKEZÉSSEL A KIRÁBAN a Békéscsabai Cigány Vendéglőben!  
Péntek - szombat 11:00---21:00.-ig  
Hétfőtől Péntekig 11 órától 15 óráig menüztetés, 

Kapcsolat  
Kira Cigányvendéglő Békéscsaba 

5600 Békéscsaba, Irányi Dániel u. 12. 
Telefon: 70/329-61-22 
Web: kiravendeglo.hu ciganyvendeglo.hu 
E-mail: asosgipsz@vipmail.hu 
Facebook: http://facebook.com/kiravendeglobekes 
GPS: 46.774319,21.119671 

http://visitbekescsaba.com/hu/holsten-vendeglo/
http://visitbekescsaba.com/hu/holsten-vendeglo/
http://www.ciganyvendeglo.hu/
http://www.ciganyvendeglo.hu/
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http://facebook.com/kiravendeglobekes


 

 

Kisvendéglő a Hargitához  (Hétvégén, vagy vacsorához asztalfoglalás szükséges !) 

Cím:   5600 Békéscsaba, Tavasz utca 7. 

Tel./Fax:    66/435-419 

E-mail:     hargitavendeglo@t-online.hu 

www.hargitavendeglo.hu 

“Békéscsabán van egy hely, egy falatnyi Székelyföld, hagyományos erdélyi ételekkel és a legendás 

székely vendégszeretettel. A Hargitához címzett kisvendéglőt nehezen találtuk meg, hiszen egy város 

széli kis utcában húzódik, meg a tágra nyitott zsalugáterekkel és a vörös muskátlikkal hívogató épület. 

Mégis érdemes volt kérdezősködnünk és nem feladni a kutatást, hiszen a székely parasztházak tisztasága 

és a hagyományos bútorai, szőttesei fogadtak minket. Első felindulásból nem foglalkoztunk az étlappal, 

mert a múzeumi belső minden érzékünket lekötötte, mire azonban a búbos kemence szomszédságában 

letelepedtünk és megcsapta orrrunkat a friss kenyér illata, már az erdélyi ordasok éhsége lett úrrá 

asztaltársaságunkon. Volt miből válogatnunk, és higgyék el, az előételt itt semmiképp sem érdemes 

kihagyni, hiszen a pirítóssal kínált padlizsánkrém, vagy a juhtúrós rakott puliszka megalapozhatja a 

trakta további hangulatát. Ha már a Hargitánál tartunk, semmiképp ne mulasszuk el megkóstolni a 

székely karajt, melyet hagymás aprókáposzta-ágyon hoz villámgyors pincér. A desszerttől akár el is 

tekinthetnénk, ám a borozgatással megnyújtott beszélgetés végén mégis bevállaltunk egy-egy adagot a 

lőnyéből, ami mint megtudtuk, a Székelyföld hagyományos nyalánksága. Hát, egy biztos, elmondhatjuk, 

igazi székely lakomában volt részünk, és “úgy laktunk, mint a pispek”…” 

Nyitva tartás: 

· Hétfő: 11.30-22.00 

· Kedd: 11.30-22.00 

· Szerda: 11.30-22.00 

· Csütörtök: 11.30-22.00 

· Péntek: 11.30-22.00 

· Szombat: 11.30-22.00 

· Vasárnap: 11.30-22.00 

http://visitbekescsaba.com/hu/kisvendeglo-a-hargitahoz/
http://visitbekescsaba.com/hu/kisvendeglo-a-hargitahoz/
mailto:hargitavendeglo@t-online.hu
http://www.hargitavendeglo.hu/


 
 

Kornélia Étterem 

Cím: 5600 Békéscsaba, Baross u. 9-21. MENÜ ! 

Tel.:  66/333-412 

E-mail: korneliarendezveny@gmail.com              

www.korneliabekescsaba.hu

 
 

Méteres Ételbár 

Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 50. MENÜ ! 

Tel: +36/30/998-3963 

Email: meteres@meteres.hu 

Közel három évtizede csiszolódunk a vendéglátás széles lehetőségei között… 

Amiben kimagasló teljesítményt nyújtunk megrendelőink számára: 

–önkiszolgáló déli gyorsétkeztetés naponta változó ételkínálattal 

–rendezvények vendéglátásának szervezése és lebonyolítása 

– díszített hidegtálak, hideg- és melegkonyhai készítmények elkészítése 

 

http://visitbekescsaba.com/hu/kornelia-etterem/
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http://visitbekescsaba.com/hu/kornelia-etterem/korneliarendezveny@gmail.com
http://www.korneliabekescsaba.hu/
http://www.korneliabekescsaba.hu/
http://visitbekescsaba.com/hu/etelbar/
http://visitbekescsaba.com/hu/etelbar/


•  

 

Mókus Csárda 

Cím: 5600 Békéscsaba, Póstelek, Hrsz 01304/1 

 

Tel./Fax:+36/66/446-445;+36/66/898-075 

Mobil:+36/70/6363-001;+36/70/417-6513 

E-mail: postelek@postelek.com 

www.postelek.com 

A régen oly közkedvelt Mókus Csárda ismét várja kedves vendégeit. Az igényesen felújított, kellemes, 

elegáns, ugyanakkor családias kialakításának köszönhetően, méltán helyszínéül szolgálhat bármilyen 

zártkörű rendezvény befogadására. 

 
 

Nádor Étterem 

Cím: 5600 Békéscsaba Szent István tér 10. MENÜ ! 

Tel:+36/70/3143316 

Email:nador@nadoretterem.hu 

www.nadoretterem.hu 

https://www.facebook.com/nadoretterem 

Bor -sajt- és csemegeüzlet, bisztrokonyhával, hétköznaponként ebédmenüvel, valamint a’l carte 

vendéglátással. 

http://visitbekescsaba.com/hu/mokus-csarda/
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Panoráma Étterem 

Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 84. 

Tel.: +36/66/547-770 

Fax: +36/66/547-771 

E-mail: info@panoramawellness.hu 

www.panoramawellness.hu  

Nyitva tartás: 11.00-24.00 

Napi ételajánlat: 11.30-14.00: 890 Ft 

Kitűnő ételek, három fajta belga sörkülönlegesség, a magyar borok és pálinkák egyedülálló kínálata! 

Rendezvények lebonyolítását is vállalják! 

A Snack Bár nyitva tartása: 0.00-24.00 

Kitűnő ételekkel, helyben sütött pékáruval, különleges kávékkal. 

Melegétkezési utalványokat elfogadnak. 

 
 

Réti Vendéglő 
Cím:   5600 Békéscsaba, Fövenyes utca 19. 

Tel:     +3666/459-306; 70/338-49-67 

Fax:     66/636-698 

Mobil:     70/338-49-67  

E-mail:     retipanzio@t-online.hu 

 www.retipanzio.hu 

http://visitbekescsaba.com/hu/panorama-etterem/
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Szkaliczki Vendéglő 

Cím:   5600 Békéscsaba, Szemere utca 21. 

Tel:     +36/66/454-024 

E-mail: szkaliczkivendeglo@gmail.com 

http://szkaliczki.atw.hu/ 

“Éttermünket 1999 decemberében nyitottuk, családi vállalkozásként. Egy régi polgári típusú házat 

újítottunk fel, megőrizve annak szerkezetét és hangulatát. Az étterem vezetését, – jómagam Szkaliczki 

Ferenc és testvérem Szkaliczki Nelli – közösen végezzük, miközben aktívan részt veszünk a 

mindennapi munkákban is. Az elmúlt évek alatt folyamatos minőségi vendéglátással próbáltunk és 

próbálunk a vendégekért dolgozni, akik közül sokan már-már “családtagként” köszöntenek minket. 

Vendégkönyvünk tanulsága szerint, sok közismert személy fordult meg nálunk, és tért vissza több 

alkalommal. Ételeink minőségére, – lehetőségekhez mérten – beszerzett és felhasznált jó minőségű 

hazai alapanyagok, valamint kollégáink szaktudása a garancia.” 

Szkaliczki Ferenc 

Nyitva tartás: 

· Hétfő: 11.00-22.00 

· Kedd: 11.00-22.00 

· Szerda: 11.00-22.00 

· Csütörtök: 11.00-22.00 

· Péntek: 11.00-22.00 

· Szombat: 11.30-21.00 

· Vasárnap: 11.30-15.00 

 

 

 

Zöld Bambusz Vegetáriánus Étterem 

Cím: 5600, Békéscsaba, Andrássy u. 51. fsz. 21. 

Tel./Fax: +36/66/ 640-452; +36/30/636 68 80 

E-mail: zoldbambusz@t-online.hu  

www.zoldbambuszetterem.hu 
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