
an tré  //  entrée    [ˈɑːntreɪ/ /ˈɒntreɪ  ] 

noun  en·trée \ˈän-ˌtrā    also    än-ˈtrā \

The Entrée to the Hungarian gastronomy.

Antré Restaurant is introducing the real tastes 

of Hungary with passion & friendly service.

1061 Budapest, Király utca 8. // Paulay Ede utca 3. // Central Passage 

restaurant@antrebudapest.com  //  facebook.com/antrebudapest 

asztalfoglalás//reservation: +36 70 883 09 42 

A feltüntetett árakon felül 12% szervízdíjat számítunk fel.

On top of the indicated prices, 12% service fee will be added to your bill.

EUR prices are calculated at the current daily exchange rate, please contact the waiters.

When you get home, please rate us on TripAdvisor.



ELŐÉTELEK // APPETIZERS

1.   Hízottkacsamáj-terrine pirított mogyoróval (1,3,4,5,6,7,10)  3950 Ft
      Duck liver terrine with roasted hazelnut  ≈ 10 €

2.   Kecskecamembert pisztáciaropogóssal és mangóvinaigrette-tel   (Gf, 7,8) 3950 Ft
      Goat camembert with pistachio crisps and mango vinaigrette ≈ 10 €

3.   Magyar klasszikusok hidegen  (7, 10) 3950 Ft
      Hungarian charcuterie board ≈ 10 €
 
4.   Cseresznyefán füstölt lazac marinált almával   (Gf, Lf, 4,8,10)   3950 Ft
      Cherrywood smoked salmon with marinated apple      ≈ 10 €

LEVESEK // SOUPS

5.   Bivalygulyás (Lf, 3,9) 3190 Ft
      Buffalo goulash ≈ 8 €

6.   Marhahúsleves (Lf, 1,3,6,9) 2590 Ft
      Beef consommé   ≈ 6 €

7.   Sültpaprika-krémleves füstölt tokhallal   (Gf, Lf, 4)       2790 Ft
     Fried paprika cream soup with smoked sturgeon ≈ 7 €

FŐÉTELEK // MAINS

8.   Omaha Angus-vadas házi zsemlegombóccal (1,3,6,7,8,9,10,11)   7350 Ft
      Omaha Angus beef “vadas” with homemade bread dumplings  ≈ 18 €

9.   Angus-bélszín “Budapest”  (Gf, 1,3,6,7,8,10)     13900 Ft
      Angus beef tenderloin “Budapest” ≈ 35 €

10. Wagyu burger coleslaw-val és hasábburgonyával  (1,3,6,7,9,10,11) 6250 Ft
      Wagyu burger with coleslaw and fries ≈ 15 €

11. Szaftos mangalicabrassói vargányával  (Gf, Lf, 6,9,11)    6550 Ft
      Juicy mangalica pork neck with porcini  ≈ 16 €

12. Rozé kacsamell édesburgonyakrémmel,   (Gf, 7,10)      7150 Ft
      szederrel és sós csokoládéval 
      Pink duck breast with sweet potato cream, blackberry and salty chocolate  ≈ 18 €

13. Lazac citrusos karfiolkrémmel, vad brokkolival és tigrisrákkal  (Gf,Lf,2,4,11)   7450 Ft
      Salmon with citrus cauliflower cream, wild broccoli and tiger prawn   ≈ 19 €

14. Borjúpaprikás speclivel  (1,3,7)        6690 Ft
      Paprika veal ragout with spätzle     ≈ 17 €

15. Szarvasgerinc paszternákpürével és erdei gombás raviolival  (1,3,7,8,10)    9350 Ft
     Venison tenderloin with parsnip purée and forest mushroom ravioli  ≈ 23 €

16. Konfitált kacsacomb lilakáposzta-veloutéval, (1,7 )      6390 Ft
      dödöllével és vörösboros fügével
      Confit duck leg with red cabbage velouté, “dödölle” and red wine fig  ≈ 16 €

17. Bárányfartő curry-s sárgaborsókrémmel és sült zöldségekkel (Gf, Lf, 6,9)   8290 Ft
     Lamb rump with curry split peas and fried vegetables  ≈ 21 €

18. Gorgonzolás gnocchi fekete-erdei sonkával,  ( 1, 3, 7 )   5490 Ft
      aszalt paradicsommal és rukkolával 
      Gorgonzola gnocchi with Westphalian ham, sun-dried tomato and rucola  ≈ 14 €

19. Borjú bécsi burgonyapürével (1,3,7)        6750 Ft
     Wiener schnitzel with potato purée       ≈ 17 €



restaurant@antrebudapest.com  //  facebook.com/antrebudapest

asztalfoglalás//reservation: +36 70 883 09 42 

A feltüntetett árakon felül 12% szervízdíjat számítunk fel. // On top of the indicated prices, 12% service fee will be added to your bill.

EUR prices are calculated at the current daily exchange rate, please contact the waiters.

When you get home, please rate us on TripAdvisor.

SALÁTÁK // SALADS 

20. Kevert saláta (Vegan, Gf, Lf, 10)  1950 Ft
      Mixed green salad  ≈ 5 €

21. Görögszénás etyeki kecskesajt mesclun salátával és sózott meggyel (1,3,7)    5450 Ft
      Fenugreek goat cheese with mesclun salad and salty sour cherry   ≈ 14 €

22. Caesar-saláta, jércével (Lf, 1,3,4,7,10)   5290 Ft
       Caesar salad with pullet ≈ 13 €

GYEREKEKNEK // FOR KIDS  12 éves kor alatt  // 12 years old and younger

23.  Húsleves csigatésztával   (Lf, 1,3,6,9)    1350 Ft
      Consommé with pasta    ≈ 3 €

24. Jércemell hasábburgonyával vagy jázmin rizzsel   (Gf, Lf, 1,3)   2890 Ft
      Pullet breast with fries or jasmin rice  ≈ 7 €

25. Mac and cheese   (1,3,7)    2550 Ft
      Maccheroni with cheddar and mozzarella cheese  ≈ 6 €

26. Paradicsomos penne   (1,3,7,9)    2450 Ft
      Tomato penne  ≈ 6 €

27. Kukoricabundás jércecsíkok hasábburgonyával vagy jázmin rizzsel  (Lf, 1,3) 2950 Ft
      Corn-crusted pullet with fries or jasmin rice  ≈ 7 € 

SAVANYÚSÁG  // PICKLES   

28. Tejfölös-marinált uborka (7)        1450 Ft
      Marinated cucumber with sour cream  ≈ 4 €

29. Házi csalamádé (Vegan, Gf, Lf)  1450 Ft
      Mixed pickles  ≈ 4 €

30. Ecetes-tormás cékla          1450 Ft
       Horseradish vinegar beetroot  ≈ 4 €

DESSZERTEK // DESSERTS 

31. Somlói galuska rumoscsokoládé-fagylalttal  (1,3,5,7,8)  2850 Ft
      Hungarian trifle with rum chocolate ice cream  ≈ 7 €

32. Bergamottmousse fűszeres mangófagylalttal  (1,7)       2850 Ft
      Bergamot mousse with spicy mango ice cream  ≈ 7 €

33. Túrógombóc sárgabarackkal és kapros tejfölfagylalttal (1,3,7)    2850 Ft
     Cottage cheese dumpling with apricot and dill crème fraîche ice cream  ≈ 7 €

34. Passiógyümölcsös tápiókapuding (Vegan, Gf,Lf)       2850 Ft
      Passion fruit tapioca pudding  ≈ 7 €



ALLERGÉN ÉLELMISZERÖSSZETEVŐK LISTÁJA

(Gf) Gluténmentes    (Lf) Laktózmentes

1. Glutént tartalmazó gabona (búza, rozs, árpa, zab, tönköly, kamut-búza vagy ezek hibrid változatai)
      és azokból készült termékek, kivéve 
a) búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt is(*),    b) búzából készült maltodextrin(*),    c) árpából készült 
glükózszirup,   d) gabonafélék, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok 
vagyegyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják.

2. Rákfélék és azokból készült termékek.        3. Tojás és abból készült termékek. 

4. Halak és azokból készült termékek, kivéve   a) vitaminok vagy karotinoidok hordozójaként használt halenyv,
b) a sör és a bor derítéséhez használt halenyv és vizahólyag. 

5. Földimogyoró és abból készült termékek. 

6. Szójabab és abból készült termékek, kivéve  a) finomított szójabab olaj és zsír(*),   b) szójababból származó 
természetes vegyes tokoferolok (E 306), természetes D-alfa tokoferol, természetes D-alfa tokoferol-acetát, 
természetes D-alfa tokoferol szukcinát,   c) a szójabab növényi olajából nyert fitoszterolok és fitoszterol észterek,    
d) a szójabab növényi olajából nyert szterolokból előállított fitosztanol-észter. 

7. Tej és abból készült termékek (beleértve a laktózt is), kivéve 
a) tejsavó, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb 
alkoholtartalmú italok készítéséhez használják,   b) laktit. 

8. Diófélék, azaz mandula (Amygdalus communis L.), mogyoró (Corylus avellana), dió (Juglans regia),
     kesudió (Anacardium occidentale), pekándió [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], brazil dió
     (Bertholletia excelsa), pisztácia (Pistacia vera), makadámia és queenslandi dió (Macadamia ternifolia)
     és azokból készült termékek, kivéve 
a) diófélék, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy
      egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják. 

9. Zeller és abból készült termékek.     10. Mustár és abból készült termékek.   11. Szezámmag és abból készült termékek. 

12. Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter koncentrációt meghaladó
       mennyiségben. 

13. Csillagfürt és abból készült termékek.        14. Puhatestűek és abból készült termékek. 

ALLERGEN FOOD INGREDIENTS 

(Gf) Gluten free    (Lf) Lactose free 

1. Cereals containing gluten, namely: wheat (such as spelt and khorasan wheat), rye, barley, oats or their 
hybridised strains, and products thereof, except:  //  a) wheat based glucose syrups including dextrose  //  b) 
wheat based maltodextrins  //  c) glucose syrups based on barley  // d) cereals used for making alcoholic 
distillates including ethyl alcohol of agricultural origin

2. Crustaceans and products thereof 3. Eggs and products thereof

4. Fish and products thereof, except:  //  a) fish gelatine used as carrier for vitamin or carotenoid preparations  //  
b) fish gelatine or Isinglass used as fining agent in beer and wine

5. Peanuts and products thereof

6. Soybeans and products thereof, except:  //  a) fully refined soybean oil and fat  //  b) natural mixed tocopherols 
(E306), natural D-alpha tocopherol, natural D-alpha tocopherol acetate, and natural D-alpha tocopherol 
succinate from soybean sources  c) vegetable oils derived phytosterols and phytosterol esters from soybean 
sources // d) plant stanol ester produced from vegetable oil sterols from soybean sources

7. Milk and products thereof (including lactose), except:  //  a) whey used for making alcoholic distillates including 
ethyl alcohol of agricultural origin  //  b) lactitol

8. Nuts, namely: almonds (Amygdalus communis L.), hazelnuts (Corylus avellana), walnuts (Juglans regia), 
cashews (Anacardium occidentale), pecan nuts (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), Brazil nuts (Bertholletia 
excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia or Queensland nuts (Macadamia ternifolia), and products 
thereof, // a) except for nuts used for making alcoholic distillates including ethyl alcohol of agricultural origin

9. Celery and products thereof    10. Mustard and products thereof    11. Sesame seeds and products thereof

12. Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/litre in terms of the total SO2 
which are to be calculated for products as proposed ready for consumption or as reconstituted according to the 
instructions of the manufacturers

13. Lupin and products thereof 14. Molluscs and products thereof


