
 

ÉTLA P   MENU 
 
MÁRTOGATÓSOK ÉS FALATOK  |  STARTERS AND SHARERS 
Házi kolbászkrém (L) Homemade sausage spread (L) 800 | 1000* 
Erdélyi padlizsánkrém (vegán) Transylvanian eggplant spread (vegan) 800 | 1000* 
Juhtúrós körözött (L) Liptauer (L) 800 | 1000* 
Korianderes lencsekrém (vegán) Coriander lentil spread (vegan) 800 | 1000* 
Sajtválogatás (L/D) Selection of cheese 800 | 1000* 
Falat válogatás - három szabadon választott falat a fentiekből Sharer plate - select 3 starters from above 2100 | 2300* 
Konyakos, szarvasgombaolajos házi kacsamájpástétom (L) Truffled duck liver pate with cognac 1300 | 1500* 

A mártogatósokhoz és falatokhoz rusztikus házi kenyeret (G) adunk, de opcióként mindegyik kérhető gluténmentes 
kenyérrel vagy zöldséggel is a csillaggal jelölt árakon. All starters and sharers are served with rustic bread (G). 

Gluten-free bread or vegetables are also available (see prices marked with *) 

PANINI | PANINIS 
Serrano sonkás, mozzarellás, rukkolás (L) With serrano ham, mozzarella, rocket 1100 | 1300** 
Házi zöld pestós, mozzarellás, rukkolás (G) With homemade pesto, mozzarella and rocket 1100 | 1300** 
Aszalt paradicsom, magvak, fűszerek, rukkola (vegán) With dried tomatoes, seeds, herbs and rocket (vegan) 1100 | 1300** 

FŐÉTELEK  |  MAINS 
Citromos mangalicakolbász, mustárral és tormával                              1 darab |  1 piece   800 | 1000** 
Lemon mangalica sausage with mustard and horseradish                                               2 darab | 2 pieces  1500 | 1700** 

Bécsi virsli mustárral és tormával (1 pár) Vienna sausage with mustard and horseradish (1 pair) 800 | 1000** 
Boeuf Bourguignon - vörösboros velős marhalábszár (Z) Boeuf Bourguignon - beef stew braised in red wine 1600 | 1800** 
Shakshuka vegán sajttal vagy tojással (SZ/T) Vegan shakshuka with vegan cheese or fried eggs 1600 | 1800** 

NAPI AJÁNLATOK  |  DAILY OFFERS                 Napi és heti ajánlatainkról érdeklődjön kollegáinknál! Please ask our colleagues! 

Napi leves Soup of the day 800 | 1000** 
Napi menü: napi leves + szabadon választott panini Daily menu: soup of the day + panini of your choice 1200 

A paninikhez, főételekhez és a napi leveshez rusztikus házi kenyeret (G) adunk, de opcióként mindegyik kérhető 
gluténmentes kenyérrel is a csillagokkal jelölt árakon. All paninis, main courses and daily soup are served with rustic bread (G). 

Gluten-free bread is also available (see prices marked with **) 

DESSZERT  |  DESSERTS 
Vesztfáliai gofri házi tejszínhabbal vagy fagyival (L/G/T) Westphalian waffles with whipped cream or vanilla ice cream 500 
Almás pite házi tejszínhabbal vagy fagyival (L/G/T) Apple pie with whipped cream or vanilla ice cream 600 

Allergén lista: 1. Glutént tartalmazó gabonafélék / Cereals Containing Gluten (G) 2. Rákfélék és a belőlük készült termékek / Crustaceans (R) 3. Tojás és 
a belőle készült termékek / Eggs (T) 4. Hal és a belőle készült termékek / Fish (H) 5. Földimogyoró és a belőle készült termékek / Peanuts (FM) 6. 
Szójabab és a belőle készült termékek / Soya (SZ) 7. Tej és az abból készült termékek / Milk (L) 8. Diófélék, azaz mandula, mogyoró, dió, kesudió, 
pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia vagy queenslandi dió és a belőle készült termékek / Nuts (D) 9. Zeller és a belőle készült termékek / Celery 
(Z) 10. Mustár és a belőle készült termékek / Mustard (M) 11. Szezámmag és a belőle készült termékek / Sesame (SZM) 12. Kén-dioxid és az SO2-ben 
kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mennyiségben / Sulphur Dioxide (Sulphites) (KD) 13. Csillagfürt és a 
belőle készült termékek / Lupin (CSF) 14. Puhatestűek és a belőlük készült termékek / Molluscs (P) 

A különböző ételeket ugyanazon a konyhán készítjük, így az esetleges gluténnal vagy más allergén anyaggal történő keresztszennyeződés 
lehetőségét kizárni nem tudjuk! All dishes are prepared in the same kitchen, therefore avoidance of cross contamination can’t be guaranteed. 

  Három Holló / Drei Raben     password AdyEndre123 
Három Holló Kávéház Kft.    1052 Budapest, Piarista köz 1.    www.haromhollo.hu   info@haromhollo.hu    +36 31 784 6326 

A feltüntetett árak forintban értendőek, és tartalmazzák az ÁFÁ-t. All prices are in HUF and include VAT. 


