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PÁLINKA AJÁNLÓ
SZILVA

1 800 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

MEGGY

PÁLINKA AJÁNLÓ
DUPLA ÁGYAS BARACK

1 700 Ft / 4 cl

ÁRPÁD
Illatába édes akácvirág-illattal indított, melyben a friss
jázmin és egy egész kis vanília érezhető. Ízében szilvalekvár
fedezhető fel, amely rendkívül mély gyümölcsös illattal
párosul. Utóízében a menta és az asztal szilva krémessége
érezhető.

DUPLA ÁGYAS CIGÁNYMEGGY

It smells with a sweet acacia blossom, in which fresh jasmine
and a whole vanilla can be felt. In the taste you can find plum
jam, which is accompanied by a very deep fruity aroma. In the
aftertaste the mint and the plum of the table are felt.

ÁRPÁD

1 700 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

DUPLA ÁGYAS KÖRTE

1 700 Ft / 4 cl

1 800 Ft / 4 cl

ÁRPÁD
Közepesen intenzív meggyes virágillat keveredik a friss
gyümölcs illatával. Ízében bonbonos, pici lekvárossággal,
finom meggyes jelleggel. Utóízében leheletnyi marcipános
magkarakter bújik meg.
Medium intense cherry blossom blends with fresh scent of
fruit. In taste, bonbonous, tiny cheesecake, deliciously crunchy.
In the aftertaste, there is a breath of marzipan character.

A számla végösszege 12 százalék szervízdíjat tartalmaz.
The invoice includes 12% service charge.
In der Rechnungssumme ist 12% Servicegebühr enthalten.
La factura incluye un 12% de gastos adicionales del servici
Общая сумма счета включает 12-процентную плату за обслуживание.

A számla végösszege 12 százalék szervízdíjat tartalmaz.
The invoice includes 12% service charge.
In der Rechnungssumme ist 12% Servicegebühr enthalten.
La factura incluye un 12% de gastos adicionales del servici
Общая сумма счета включает 12-процентную плату за обслуживание.

PÁLINKA AJÁNLÓ
PRÉMIUM FEKETEBERKENYE

2 600 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

PÁLINKA AJÁNLÓ
VILMOSKÖRTE

1 900 Ft / 4 cl

ÁRPÁD
Pálinkája nagyon telt, markáns, fanyar, kissé földes
karakterű. Ízben kesernyés, édesfűszeres íz világú és
marcipános lecsengésű. A fűszeres aromák mellett, friss
gyümölcsösség jellemzi.

Érett körtére emlékeztető intenzív körteillat, gyümölcsös
jegyekkel. Szájban a vilmoskörte értékei fedezhetők fel,
édeskés, fűszeres, az omlós körtére jellemző vajassággal.
Intense pear bouquet reminiscent of ripe pear, with fruity
marks. In the mouth, the values of wolves can be discovered,
sweet and spicy, with the peculiarity of the pearls.

The pálinka is very full-bodied, has a strong, acid and
slightly earthy character. It has a bitter, sweet spicy taste
and a marzipan finish. In addition to the spicy aromas, it is
characterized by a radish scent or fresh fruitiness.

PRÉMIUM PIROS VILMOSKÖRTE

2 500 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

FEKETECSERESZNYE

1 800 Ft / 4 cl

ÁRPÁD
Illata üde, friss, parfümös, amely egy illatos virágkertre
emlékeztet, némi grapefruittal és citrusosággal fűszerezve.
Ízében diszkréten édeskés, gyümölcsös és jellemzően
fűszeres, amely hosszan tartó élményt nyújt.
Its scent is a fresh, fresh fragrance that resembles a fragrant
flower garden with some grapefruit and citrus fruit. The taste
is discreetly sweet, fruity and typically spicy, providing a longlasting experience.

A számla végösszege 12 százalék szervízdíjat tartalmaz.
The invoice includes 12% service charge.
In der Rechnungssumme ist 12% Servicegebühr enthalten.
La factura incluye un 12% de gastos adicionales del servici
Общая сумма счета включает 12-процентную плату за обслуживание.

Illatában a roppanós, sötét színű gyümölcs intenzíven
virágos, édeskés illatai köszönnek vissza. Ízében nagyon
mély, cseresznyésen édeskés, leheletnyi marcipán köntös
ben. Finom elegancia jellemzi, ezt a komplex italt, utóízében
kevés feketecsokoládéval.
Its crisp dark fruit has an intensively floral, sweet scent. It has
a very deep, sweet cherry taste with a hint of marzipan. This
complex product is characterised by soft elegance, with little
black chocolate in its aftertaste.

A számla végösszege 12 százalék szervízdíjat tartalmaz.
The invoice includes 12% service charge.
In der Rechnungssumme ist 12% Servicegebühr enthalten.
La factura incluye un 12% de gastos adicionales del servici
Общая сумма счета включает 12-процентную плату за обслуживание.

PÁLINKA AJÁNLÓ
KAJSZIBARACK

1 900 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

BIRSALMA

PÁLINKA AJÁNLÓ
PRÉMIUM IRSAI OLIVÉR SZŐLŐ

2 000 Ft / 4 cl

ÁRPÁD
Illatában a kajszira emlékeztető jegyekkel indít, friss
baracklekvárral és egy lélegzetnyi citrusosággal. Ízében is
emlékeztet a frissen főzött baracklekvárra, melyet enyhén
a citrom és grapfiut íze követ a háttérben.

Nagyon parfümös illatú termék, illatából egyértelműen
felismerhető az Irsai Oliver szőlő illata. Ízében gyümölcsös,
fűszeres karakterrel, amely nagyon telt és hosszú lecsen
gésű. Kissé édeskés, a héjkarakter csak enyhén érezhető.

In its scent, it launches with apricot reminders of fresh peach
jam and a breath of citrus. It also reminds of the freshly
cooked peach jam, slightly followed by lemon and grapefruit
in the background.

It is a scent of very fragrant scents and it smells scent of Irsai
Oliver. Taste with fruity, spicy character, which is very full and long
tapered. Slightly sweet, the shell character is only slightly felt.

1 900 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

PRÉMIUM MÁLNA

2 900 Ft / 4 cl

ÁRPÁD
Illata nagyon kellemes birsvirágillat, citrusos jegyekkel,
mely intenzív, de nem harsány. Ízében az édeskés birs
kompót köszön vissza, kellő fűszerezettséggel, egy kicsi
fanyarsággal, de a birs markáns ízével.

Friss intenzív illat, karakteres ropogós ízvilág. Üdeségével
a friss málnát juttatja eszünkbe, élénk, fiatalos pálinka. Ízé
vel azonnal betölti a száj minden pontját, nagyon hosszú
lecsengésű. Szárazpróbája talán a legszebb, legkomplexebb.

Its fragrance is very pleasant, with citrus notes, intense, but not
loud. It tastes like a sweet little bush, with a good seasoning,
with a little bit of wit, but with the delicious taste of the horn.

Fresh intense aroma, character crunchy flavor. With his
sweetness, he gives us the fresh raspberries, a lively, jovial
brandy. With its flavor it immediately fills all the points of the
mouth, it is very long tapered. Its dry test is perhaps the most
beautiful, the most complex.

A számla végösszege 12 százalék szervízdíjat tartalmaz.
The invoice includes 12% service charge.
In der Rechnungssumme ist 12% Servicegebühr enthalten.
La factura incluye un 12% de gastos adicionales del servici
Общая сумма счета включает 12-процентную плату за обслуживание.

A számla végösszege 12 százalék szervízdíjat tartalmaz.
The invoice includes 12% service charge.
In der Rechnungssumme ist 12% Servicegebühr enthalten.
La factura incluye un 12% de gastos adicionales del servici
Общая сумма счета включает 12-процентную плату за обслуживание.

