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.

Pezsgők
CHAMPAGNES

Magyarország borvidékei
HUNGARY’S WINE - GROWING REGIONS

5 800 Ft / 0,75 l

ZSIZSI
DUBICZ

VILLÁNYI FEHÉR FRICI
GERE ATTILA

7 500 Ft / 0,75 l
1 550 Ft / 1,5 dl pohár

20

VILLÁNYI ROSÉ FRICI

7 500 Ft / 0,75 l

GERE ATTILA

1 550 Ft / 1,5 dl pohár

4

12

10

8

6

7
5

9 000 Ft / 0,75 l

TÖRLEY

21

17

9

11

HUNGÁRIA GRANDE CUVÉE

18

19

3

13
22

1 800 Ft / 1,5 dl pohár

15
14

1
2

16

CONEGL. VALD. PROSECCO SUPERIORE
FURLAN

9 900 Ft / 0,75 l

BRUT
SAUSKA

15 000 Ft / 0,75 l

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.

Magyarország borvidékei
HUNGARY’S WINE - GROWING REGIONS

Fehérborok
WHITE WINES

BANKA GRÜNER VELTINER
TŰZKŐ BIRTOK
Egy üveg madárcsicsergés… A Zöldveltelini hazánkban kevésbé ismert
szőlőfajta, a belőle készült bor illatos, elegáns zamatú, élénk savtartalmának
köszönhetően üde.
A bottle of bird twittering… The Grüner Veltliner is a less well-known grape variety in
Hungary, the wine made from it is fragrant, elegant and has a lively acidity.

1. Csongrád

12. Sopron

2. Hajós-Baja

13. Balatonboglár

3. Kunság

14. Pécs

4. Neszmély

15. Szekszárd

5 800 Ft / 0,75 l

1 250 Ft / 1,5 dl pohár

PÁTZAY IRSAI OLIVÉR
BADACSONY

5. Badacsony

16. Villány

6. Balatonfüred-Csopak

17. Bükk

7. Balaton-felvidék

18. Eger

8. Etyek-Buda

19. Mátra

9. Mór

20. Tokaj

10. Pannonhalma

21. Zala

11. Nagy-Somló

22. Tolna

Tiszta halvány szalmasárga megjelenésű és mind illatában, mind ízében friss virá
gos és ínycsiklandóan tavaszi karakterű bor. Az illatos fajtára jellemző túlzott par
fümösség helyett ez a bor az elegánsabb példája az Irsai Olivérnek.
It is pure, pale, straw-like, and in its smell and taste it is a freshly floral and mouthwatering wine with a spring character. Instead of the excessive perfume typical of the fragrant variety, this wine is the most elegant example of Irsai Olivér.

6 700 Ft / 0,75 l

1 400 Ft / 1,5 dl pohár

IRSAI OLIVÉR - ZENIT
KISLAKI
Világos szalmasárga megjelenés. Illatában bodzavirág, citrusfélék és lédús szőlő tűnnek fel. Kóstolva száraz, életteli savérzet, elegáns-,könnyed
test, gazdag gyümölcsös ízvilág jellemzi. Remek fehérbor költemény,
amely szólóborként és fröccs-alapként is nagyszerűen teszi a dolgát.
Bright straw yellow appearance. Her elder flowers, citrus fruits and juicy grapes
appear in her scent. Tasted with dry, lively acidity, elegant, light body, rich in fruity
flavor. It is a great white wine poem that works great as a solo and splatter.

5 800 Ft / 0,75 l
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.

1 250 Ft / 1,5 dl pohár

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.

Fehérborok
WHITE WINES

Pálinkák
SPIRITS

VYLYAN FEHÉR CUVÉE
VILLÁNY
Illatban és ízben is almás, citrusos jegyek a meghatározóak. A gyümölcsös,
közepesen hosszú kortyot vibráló, széles savak kísérik. Száraz korty, kedves
lecsengés, aperitív italnak tökéletes.
A fruity reductive wine with fresh, vivid acids for those who like it light. We blend
Welschriesling and Rhine Riesling to achieve a tangy taste. Serve chilled as an
aperitif, and with white meat and fish.

5 600 Ft / 0,75 l

1 200 Ft / 1,5 dl pohár

MÁTRAI 1014 SAUVIGNON BLANC
DUBICZ BORÁSZAT ÉS SZŐLŐBIRTOK
A fajta szelíd bája, ízében a fajtajelleg – zöld egres, finom bodza - határozott
savakkal párosul. Üde zöldfűszeres salátafélék, zöldfűszeres krémsajtok és hasonlók kísérője lehet.
It has sauvignon’s gentle charm - green gooseberries and delicious elderberries –
supplemented with strong acidity. It can be good companion of fresh green salads,
herbed cream cheeses or similars.

5 800 Ft / 0,75 l

1 250 Ft / 1,5 dl pohár

DUPLA ÁGYAS BARACK

1 700 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

MÁD FURMINT

DUPLA ÁGYAS MEGGY

SZENT TAMÁS PINCÉSZET

1 700 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

Száraz fehérbor, mely termőhelyének, a Tokaji borvidék legjobb adottságú dűlőivel körülvett Mád településnek a nevét viseli. A területre jellemző ásványos
illat és ízvilágot megjelenítő, Furmint szőlőfajtából acéltartályos erjesztéssel készített bor. Friss, üde savak vezetik a citrusos ízvilágot, utóízében a vulkanikus
ásványok jelenléte köszön vissza.
Dry white wine named after its appellation, Mád village, which is surrounded by vineyards known among the best growing areas of the Tokaji wine region. This unoaked, lively white wine is produced from Furmint variety, which is able to express perfectly the minerality of the terroir of Mád. The refreshing acidity is driving the citrusy
palate, with a touch of volcanic minerality in the finish.

6 700 Ft / 0,75 l

1 350 Ft / 1,5 dl pohár

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.

DUPLA ÁGYAS KÖRTE

1 700 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

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.

Desszert borok
DESSERT WINES

TOKAJI KÉSŐI SZÜRETELÉSŰ SÁRGAMUSKOTÁLY
GRAND TOKAJ

WHITE WINES

MÁTRAI 1014 CHARDONNAY
DUBICZ BORÁSZAT ÉS SZŐLŐBIRTOK

Színében halvány zöldessárga. Illata akácvirág és friss, üde muskotály virágzása, benne
pici botrytis. Ízében krémes jelleg, a virágok mellett megjelennek a citrusok és a túlérésből
adódott botrytis, végén barack és menta jelenik meg. A kerek savak hosszan, szépen, kiváló
egyensúlyban tartják. Igazi nemes Tokaji késői szüretelésű édes bor.
Pale greenish yellow colour. Its scent shows black locust flowers, and the fresh blooming of the
muscat vine, with a hint of botrytis. Smooth in taste, with botrytis notes due to overripening in
addition to citrus and florals, with apricot and mint appearing at the end. Round acids maintain
a nice, long, excellent balance. A truly noble late harvest sweet Tokaji wine.
Hellgelb in der Farbe. Sein Duft ist Akazienblüte und frische, frische Muskatblüte mit wenig
Botrytis. Der Geschmack ist cremig, neben den Blüten erscheinen die Zitrusfrüchte und die
Überwucherung Botrytis, am Ende erscheinen Pfirsich und Minze. Runde Säuren werden in
langer, schöner, ausgezeichneter Balance gehalten. Wahrer edler Tokaji-Spätkorn-Süßwein.

6 500 Ft / 0,5 l

Fehérborok

Gazdagon fűszerezett vanília, őszibarack és ananász illatú bor. Ízében a
fahordós érlelés határozottan jelen van, mégis a gyümölcsök is meg tudják mutatni magukat édes citrusok, körte és nyári alma formájában.
Rich fragrance of spicy vanilla, peach and pineapple with strong presence of oak
casks in its taste, dominated by sweet lemon, pear and green apple.
Reichlich gewürzter Vanille-, Pfirsich- und Ananassuft. Im Geschmack ist Fassreifung
definitiv vorhanden, doch die Früchte können sich in süßen Zitrus-, Birnen- und Sommeräpfeln zeigen.

5 900 Ft / 0,75 l		

1 250 Ft / 1,5 dl pohár

1 350 Ft / dl

TOKAJI ÉDES SZAMORODNI

SOMLÓI FURMINT

CHATEAU MEGYER

CSORDÁS-FODOR PINCÉSZET

A szamorodni borok minőségét az aszúszemek aránya adja meg. Ha a
feldolgozott szőlőben az aszúszemek aránya magas és a borban természetes
cukor marad vissza, akkor édes szamorodnit készíthetünk. Édes süteményekhez,
avagy poharazgatáshoz egyaránt fogyasztható.

Halvány aranysárga, illatában ásványi anyagokra emlékeztet Izlelésben száraz, itt
is a talajíz a fő jellegzetesség, a háttérben gyümölcsösséggel. Kiegyensúlyozott
bor hosszú utóízzel.

A charming wine with honey bread aromas in the bouquet. Nice balance with wellproportioned sugar. A pleasing after-taste dominated by caramel.

Pale gold colour, pleasant straightforward aroma with a mineral character. It is dry in the
mouth with a marked earthy taste and fruitness. Well balanced wine with harmonious
flavour,long finish aftertaste.

Ein charmanter Wein mit Honigbrotaromen im Bouquet. Schönes Gleichgewicht mit
gut proportioniertem Zucker. Ein angenehmer Nachgeschmack, der von Karamell
dominiert wird.

8 500 Ft / 0,5 l

1 800 Ft / dl

TOKAJI ASZÚ 5 PUTTONYOS
SÁRGA BORHÁZ
A szájban először édes és krémes a botritisznek köszönhető pici elegáns
kesernyével, a kellemes savtartalom frissességet, tökéletes harmóniát és hosszú
ízt biztosít.
Sweet and creamy on the palate, dried apricot notes and pleasant acidity due to the
botrytis fungus. Freshness, perfect harmony and long flavor.
Es ist zum ersten Mal süß und cremig im Mund mit wenig eleganter Bitterkeit durch
Botrytis, angenehmer Säure mit Frische, perfekter Harmonie und langem Geschmack.

16 000 Ft / 0,5 l
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.

Blasses Goldgelb, duftet nach Mineralien, in der Show ist es trocken, und hier ist das
Hauptmerkmal des Bodens, mit Fruchtbarkeit im Hintergrund. Ausgewogener Wein mit
langem Nachgeschmack.

6 500 Ft / 0,75 l

1 350 Ft / 1,5 dl pohár

BADACSONYI RIZLING
PÁTZAY
Tiszta, zöld mandulás, zöldalmás illata finom, vulkanikus talajból származó ásványossággal
egészül ki. A teli kortyot hosszú lecsengés és finom krémes textúra mellett fehérborsos
fűszeresség jellemzi.
Clean nose withgreen almond, green apple and soft mineral aromas deriving from the volcanic soil.
Der reine, grüne Mandel, grünliche Duft von köstlichen Mineralien aus vulkanischem Boden wird
hinzugefügt. Der volle Schluck zeichnet sich durch langes Peeling und feine cremige Textur mit
weißer Pfefferwürze aus.

6 700 Ft / 0,75 l

1 350 Ft / 1,5 dl pohár

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.

Fehérborok
WHITE WINES

Vörösborok
RED WINES

PRÉMIUM PINOT GRIS

VILLÁNYI KOPAR CUVÉE

PÁTZAY

GERE ATTILA

Csillogó halvány citrom színe és a pohár falán lassan lefolyó „lábak” egyaránt
nagy beltartalmat sejtetnek. Közepesen intenzív tiszta illatában és ízében egybe
olvad az alma, édes-mandula és marcipán. Fajtajellege eleganciával és végtelen
hosszú lecsengéssel párosul. A korty fehér csokival, kardamommal és érett
őszibarackkal búcsúzik.

A pincészet emblematikus csúcsbora. Csak a legszebb évjáratokban készül, Villány legjobb
dűlőiből (Kopár, Csillagvölgy, Konkoly, Ördögárok) szelektált alapanyagok felhasználásával.
A bor Cabernet Franc, Merlot valamint Cabernet Sauvignon házasítása. Átlagosan 16-18
hónapig érleljük tölgyfahordókban.

Shining light intensity color of lemon. Slow moving legs in the glass gives you
the point about something big inside. Medium intense nose with apple and sweet
almond. Elegant and endless finish. In the aftertaste some white chocolate and
cardamom and a bit of ripen peach.

6 700 Ft / 0,75 l

1 350 Ft / 1,5 dl pohár

SOMLÓI OLASZRIZLING SELECTION
CSORDÁS-FODOR PINCÉSZET

Der emblematische Gipfel des Weingutes. Er wird nur in den schönsten Jahrgängen unter
Verwendung der ausgewählten Rohstoffe aus Villánys besten Weinbergen (Kopár, Csillagvölgy,
Konkoly, Ördögárok) hergestellt. Kopplung von Cabernet Franc, Merlot und Cabernet Sauvignon.

17 000 Ft / 0,75 l

1 900 Ft / 1,5 dl pohár

EGRI TRÉFLI CUVÉE
THUMMERER VILMOS

Citromszin zöldes fénnyel, fehér husú gyümölcsök illata. Remek alkohol-sav
egyensúly. Közepes test kesernyés utóízzel.
Citrus colour with green light Smell of white fruit pulps Good balance of the alcohol and
acid Medium body with light bitterness at the end.
Zitronengras mit grünlichem Licht, der Geruch weißer Männer. Große Alkohol-SäureBalance. Mittlerer Körper bitterer Nachgeschmack.

6 900 Ft / 0,75 l

The emblematic top wine of the winery. Only made in the nicest years. From the selected
materials from the best slopes of Villány (Kopár, Csillagvölgy, Konkoly, Ördögárok). The wine is
the blend of Cabernet Franc, Merlot and Cabernet Sauvignon.

1 450 Ft / 1,5 dl pohár

Ez a mélyvörös színű, dús, sokrétű illatú vörösbor termőhelyét és évjáratát
dicséri. Zamatokban gazdag, fanyarkás íze kisimult, finom csersavai nyugodt,
bensőséges harmóniája hosszú, melengető tüze újra és újra kóstolásra késztet.
This wines deep ruby colour, rich multi-fragrancedaroma praises its place in year of
making. Rich aromas harsh palate with fine tannins showing fine deep balance, fiery
long finish tempts one to taste again and again.
Dies ist ein tiefroter, reicher, vielfarbiger Duft von Rotwein. Sein sattes, scharfes
Aroma ist tönig und sein langes, warmes Melancholiefieber schmeckt immer wieder
mit seiner ruhigen, intimen Harmonie, seinen zarten Tanninen.

7 400 Ft / 0,75 l

1 500 Ft / 1,5 dl pohár

SOMLÓI JUHFARK SELECTION
CSORDÁS-FODOR PINCÉSZET
Világos zöldessárga szinű, citrusos közepesen intenzív illat. Finom ásványosság,
megfelelő teltség, karakteres savak.
Pale green-yellow colour, medium intensity citrus fruits in the smell Fine minerality in
flavour characterful acids.
Hell grünlich-gelb, Zitrus-Mittel intensives Aroma. Feine Mineralität, gute Sättigung,
Charakter Säuren.

6 900 Ft / 0,75 l

1 450 Ft / 1,5 dl pohár

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.

Vörösborok
RED WINES

Fehérborok
WHITE WINES

VESZTERGOMBI KADARKA

KVASZINGER SÁRGA MUSKOTÁLY

SZEKSZÁRD

TOKAJ

Szekszárd régi fajtája mely egyben a kevés hungaricum fajták egyike. Különleges
fűszerei, íz és illatvilága, a fajtára jellemző kedvességgel ötvözve egy egyedülálló
bort eredményeznek. Színe a fajtára jellemzően világosabb árnyalatú, tüzes
rubinvörös.

Illatában elegáns muskotályos illat jelenik meg fehér virágokkal. A bor kellő
savgerinccel rendelkezik, amit szépen kiegészít pici maradék cukortartalma, melynek köszönhetően könnyen érthető, üde friss gyümölcsös bor. Tökéletes kellék
baráti beszélgetésekhez! Fogyasztását ajánlom szárnyas ételekhez, halakhoz,
salátákhoz, de fröccsnek is kiváló.

Old grape variety of Szekszárd wine region, one of the few Hungaricum. Its special
spicies on the nose and on the palate, combined with the kindness of the variety
result a unique wine. Light, fiery ruby coloured red, an excellent companion of spicy
paprika dishes.

8 500 Ft / 0,75 l

1 700 Ft / 1,5 dl pohár

A fresh and fruity Muscat Lunel presenting lively acids and intensive aromas due
to the reductive technology, with a hint of residual sugar. Perfect for friendship
gatherings.
Best pairing with poultry dishes, fish, salads.

7 900 Ft / 0,75 l
SZEKSZÁRDI OPTIMUS QV
BODRI PINCÉSZET
A Selection sorból kiemelt önálló márkanevű csúcsbor, ami a pincészet legjobbjainak a
legjobbja. Az alapborok a legjobb területekről származó alacsony termés hozamú szőlőből
készültek. Buja lekváros illat, nagy test, hosszú eltarthatóság jellemző borunkra.
Optimus Cuvée is a top wine with an independent brand name, raised from the Selection series,
which is the best of the best of the cellar. The basic wines are made from the low yield grapes
originating from the best plantations. Our wine is characterised by luscious jam-like fragrance,
big body, and long shelf-life.
Die Selection-Linie ist eine Top-Brand Top-Weinmarke, die das Beste vom Besten in der
Kellerei ist. Die Basisweine werden aus ertragsarmen Trauben aus den besten Anbaugebieten
hergestellt. Eine köstliche Honigmarmelade, toller Körper, lange Haltbarkeit für unseren Wein.

14 000 Ft / 0,75 l

1 600 Ft / 1,5 dl pohár

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.

1 600 Ft / 1,5 dl pohár

DISZNÓKŐ FURMINT DRY
TOKAJ
Színe halványsárga, a furmint szőlőfajtára jellemző zöldes árnyalatokkal. Friss
és illatos bor fehér virágok üzenetével és a grapefruit üdeségével. Ízében az
egzotikus gyümölcsök körtével és birssel keverednek, amit tartós, ásványias és
sós utóíz követ. Sportosan elegáns.
Pale yellow with the greenish tint typical of the Furmint grape. Fresh and aromatic
with hints of white flowers and grapefruit. A palate of exotic fruits with pear and
quince followed by a lingering mineral, salty finish. Refreshingly elegant.

10 500 Ft / 0,75 l

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.

Rosé borok
ROSE WINES

ROSÉ

RED WINES

VILLÁNYI INNIJÓ

PÁTZAY

IPACS-SZABÓ

Kristálytiszta, halvány málna színét rózsaszín villanások teszik még elegánsabbá.
Illatában friss eper és málna, ízében frissítő savérzet és a rozék is kiemelkedő
összetettség. Vagány, lendületes, friss. Csupa gyümölcs és nagybetűs NYÁR.
Christalclear, pale raspberry color with elagant pink reflexes. Fresh strawberry and
raspberry on the nose, crisp acidity and complexity in the síp. A lively, fruity, fresh
wine, the symbol of summer itself.

5 800 Ft / 0,75 l		

Vörösborok

1 250 Ft / 1,5 dl pohár

Öreg, szórt telepítés vegyes szőlőfajtái egybe szüretelve, egyszerűen, az ősi
hagyomány szerint elkészítve, a végső arcát a cabernet franc adja. Illatában a
meghatározó az érett gyümölcsösség (fekete cseresznye, fekete ribizli), amely a
kóstoláskor fűszeres jegyekkel (fahéj, kakaópor) teljesedik kerek egésszé.
The mixed vine varieties of old, scattered plantings are harvested together, simply
prepared according to ancient tradition and the final face of the cabernet franc. Its
fragrance is the mature fruit flavor (black cherry, black currant), which tastes spicy
notes (cinnamon, cocoa powder).

8 000 Ft / 0,75 l		

1 650 Ft / 1,5 dl pohár

SZEKSZÁRDI ROZI ROSÉ
BODRI PINCÉSZET
Ez a Rose a hagyományainknak megfelelően nem más, mint Észak és Dél szövetsége. Az
Észak gyümölcsösségével, frissességével, és kellemes savaival, míg a Dél bájos testével
és csalfa édességével zárja fogyasztóinak szívébe magát. Fogyasztását 6-8 C fokon friss
gyümölcsök, saláták mellé télen-nyáron egyaránt ajánlom.
This Rosé, true to our traditions, is nothing other than the alliance of north and south. Consumers
of this wine are conquered by the fruitiness, freshness and pleasant acids of the north and the
charming body and coy sweetness of the south. I recommend that it be enjoyed at 6-8° C, with
fresh fruits and salads, all year round.
Diese Rose ist nach unseren Traditionen nichts anderes als Nord- und Südallianz. Mit den
fruchtigen, frischen und angenehmen Worten des Nordens, mit dem charmanten Körper und
der lustvollen Süße des Südens, schließt sich der Norden in die Herzen seiner Konsumenten. Ich
empfehle es bei 6-8 ° C für frische Früchte und Salate, sowohl im Winter als auch im Sommer.

5 600 Ft / 0,75 l			

1 200 Ft / 1,5 dl pohár

SYRAH
SZEKSZÁRD
Az új szőlőfajta láthatóan jól érzi magát a birtok vörös talajú, déli, katlanba lejtő
2 ha-os parcelláján. A bor magáért beszél, gyümölcsös, telt, krémes, erősen
fűszeres igazi syrah.
Our newly planted Syrah grape apparently feels very well at the southern sloped 2
ha parcell which is full of red clay and limestone. Rich , creamy , spicy in a flavour.
Original Syrah.

8 000 Ft / 0,75 l

1 650 Ft / 1,5 dl pohár

VILLÁNYI ROZÉ
VYLYAN PINCÉSZET
Elegáns, légies, ízig-vérig rozé. Kóstolása minden érzékszervünket kényezteti:
szép színében elgyönyörködünk, egzotikus illatától jókedvre derülünk.Lédús
gyümölcsössége szomjoltó, újabb és újabb kortyot kíván. A címkén az ősi villányi
monda egyik szereplője: a Kakas, a megmentő, aki teli torokkal hirdeti a napfelkeltét.
A real ‘pink character’ rosé, loveable, ethereal and lively. Delicate fragrance of exotic
fruits and juicy palate with gentle and smooth acidity. One sip follows the other...
Suits when served chilled as an aperitif or with light dishes. On the label is one of the
characters of the old, local legend of Villany.
Elegant, luftig, Geschmack zu Blut. Tasting all unsere Sensation: Verwöhnen Sie sich
in seiner schönen Farbe, exotischen Duft, um gut auszusehen. Seine fruchtige Frucht
durstig, frisch und frisch Schluck. Das Etikett ist ein Schauspieler der alten Villányi
monda: der Kakas, der Retter, der den Sonnenaufgang mit vollem Hals proklamiert.

5 800 Ft / 0,75 l			

1 250 Ft / 1,5 dl pohár

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.

VILLÁNYI MONTENUOVO CUVÉE
VYLYAN PINCÉSZET
Borunk névadója Montenuovo Nándor herceg, akihez a XX. század elején birtokunk egy
része tartozott. A házasítás jellegét az egymást harmonikusan kiegészítő fajták határozzák
meg, arany középutat húzva a nagytestű, nehéz és a lendületes, koncentrált gyümölcsös
világ között. Legnépszerűbb borunkat ételek gazdag kínálatával párosíthatjuk, hisz nagyon
sokrétű ő maga is (jellemzően sötét erdei gyümölcsök, csokoládé, fűszerek).
The wine is named after Prince Nándor Montenuovo, who owned parts of our vineyards at the
beginning of the 20th century.
Der Wein ist nach dem Fürsten Nándor Montenuovo benannt, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Teile unserer Weinberge besaß. Unser Ziel ist es, eine harmonische Mischung, eine goldene
Mitte, zwischen den robusten und den lebhaft-fruchtigen Stilen zu schaffen.

9 500 Ft / 0,75 l
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.

Vörösborok
RED WINES

Rosé borok
ROSE WINES

EGRI BIKAVÉR

VILLÁNYI ROSÉ

JUHÁSZ TESTVÉREK PINCÉSZETE

TIFFÁN EDE ÉS ZSOLT

Tradicionális egri vörösbor. Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc és
Merlot házasításából született, gazdag beltartalmú, sűrű, intenzív struktúrájú,
vörösbor. Gazdag, robosztus íz a szájban, illatában cigánymeggy, édes fűszerek,
dohány és kávé. Markáns, karakteres vörösbor, tartalmas hosszú lecsengéssel.

A kékfrankos kékoportó szőlőnek az elsődleges terméke, amit a szüret és a feldolgozás után
kettő órán belül választjuk el a héjtól. A bornak, aminek a színe hagymahéjra emlékeztet,
jellemzője a frisses-ség, gyümölcsösség.Fogyasztását 8-10°C-on ajánljuk. Aperitifként
fogyasztható, illik a legtöbb ételhez, de zöldséges és krémlevesekhez különösen ajánljuk.

Traditional red wine of Eger. Cuvée of Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
and Merlot, a dense, intense structure, red wine.

This is the primary product of Blue Frank grapes, which is to be separated from the skin within
two hours after picking and processing. It’s colour reminds of onionskin, and it has a taste
reminiscent of freshness and fruits. Serve well at 8-10 °C as aperitif, it matches most dishes.
However we recommend it with vegetable and cream soups.

Traditioneller Rotwein aus Eger. Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und
Merlot, reich an intensiver, dichter, intensiver Struktur von Rotwein.

7 500 Ft / 0,75 l

1 500 Ft / 1,5 dl pohár

Es ist das Hauptprodukt der blauen Weinrebe des Roten Thuns, die innerhalb von zwei Stunden
nach der Ernte und nach der Verarbeitung von der Ernte getrennt wird. Der Wein, dessen Farbe
an Zwiebeln erinnert, zeichnet sich durch Frische und Fruchtigkeit aus und wird für den Verzehr
bei 8-10 ° C empfohlen. Es kann als Aperitif getrunken werden, eignet sich für die meisten Lebensmittel, ist aber besonders für Gemüse und Suppen geeignet.

5 800 Ft / 0,75 l		
EGRI KADARKA SILLER

LÉGLI GÉZA PINOT NOIR

TÓTH FERENC

KISLAK
Savai élénkek, aromái gazdagok, buják és játékosak. 15-16 celsius fokra
hűtve kifinomult kacsa- és bárányételek, valamint nem túlságosan illatos
fehérpenészes sajtok hűséges társa.
Light and deliacte Pinot Noir with vibrante acidty . Sour cherry and black currant
aromas followed by earthy notes. The tannins are silky and the palate is balanced.
15-16°C is the optimal temperature.

8 000 Ft / 0,75 l

1 250 Ft / 1,5 dl pohár

1 600 Ft / 1,5 dl pohár

A rozék és vörösborok közötti siller középútról ezt a Kadarkát inkább az utóbbi felé húzza a
szíve. Megkapó lazacszíne, tiszta, friss illata, kadarkára jellemző fűszeres
aromák, kicsit nagyobb teste és egy árnyalatnyival érezhetőbb cseressége mind a primőr
vörösborokat idézi.
On the way between rosé and red wines, this kadarka siller is more drags to the heart of the last.
Striking salmon colour, clear and fresh bouquet, the spicy aromas typical for the kadarka, slightly
heavy body and bit more tannins, all bring primeur red wines into people’s mind.
In der Mitte des Schollenzentrums zwischen Rosen und Rotweinen zieht dieser Kadarka sein Herz
zu letzterem hin. Seine einfallsreiche Lachsfarbe, sein sauberer, frischer Duft, die würzige Würze,
die charakteristisch für den Caddy ist Aromen, ein etwas größerer Körper und ein schillernder
Schattierungsschimmer laden die ursprünglichen Rotweine ein.

6 100 Ft / 0,75 l

1 300 Ft / 1,5 dl pohár

VESZTERGOMBI CABERNET SAUVIGNON
SZEKSZÁRD
Egészen sötét, vörös szín. Illata erdei bogyós gyümölcsökre emlékeztet. Kellemes
lágy savakkal bír, ami kimondott erény a szekszárdi borok között.Harmonikus,
tartalmas bor melyet bátran ajánlhatunk minden vörösbort kedvelőnek.
It has a totally dark red colour. It’s aroma reminds us of forests berries. It is a
pleasant with soft acids, which is a definite merit among the wines of Szekszárd. It
is a harmonic and stout wine that we boldly recommend to the lovers of red wines.

8 000 Ft / 0,75 l

1 650 Ft / 1,5 dl pohár

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.

Vörösborok
RED WINES

Vörösborok
RED WINES

BALATONBOGLÁRI SIRÁLY (Merlot)

STEIGLER KÉKFRANKOS

BUJDOSÓ PINCÉSZET

SOPRON

Illatában erős intenzív fajtajelleg. Színe mély,rubinvörös. A tizenkét hónapos
fahordós érlelés tanninjait lekerekítette, bársonyossága a finom savakkal
és alkohollal szép egyensúlyban van. Telt, hosszú gyümölcsös utóízzel.
Intense aromas of strong breed. Its color is deep ruby red. In the twelve months in oak
barrels tanninjait rounded, velvety fine acidity and alcohol is a nice balance. A full, long
fruity after taste.
Es hat eine starke intensive Vielfalt in seinem Duft. Seine Farbe ist tief, rubinrot. Die
Tannine des zwölf Monate alten Fasses reiften rund, seine samtige Säure mit feinen
Säuren und Alkohol in guter Balance. Zelt, langer fruchtiger Nachgeschmack.

Mély rubin és bíbor árnyalatot mutat. Fiatalos illatában piros és fekete húsú
gyümölcsök kavalkádja fogad, melyet elegánsan megjelenő tölgyfahordós
érlelésből származó jegyek fűszereznek. Közepesen testes, jó ivású,
csersavakban visszafogott, de komplex bor, vastag húsos érzettel és koncentrált
aromatikával. Kellemes érzetű és lendületes savgerince szinte repíti az íz jegyeit,
melyet főleg meggyes, cseresznyés, szilvás, fekete-ribizlis gyümölcsösség tesz
gazdagabbá és izgalmasabbá. Utóízében kiegyensúlyozott hordóhasználat
alakítja igazán harmonikussá a tipikus fajtajegyekben bővelkedő kékfrankos íz
világát.

6 900 Ft / 0,75 l
5 600 Ft / 0,75 l		

1 450 Ft / 1,5 dl pohár

1 200 Ft / 1,5 dl pohár

MÁTRAI KÉKFRANKOS-CABERNET

TOLNAI TALENTUM CUVÉE

DUBICZ BORÁSZAT ÉS SZŐLŐBIRTOK

TŰZKŐ BIRTOK

A két fajta tökéletes házasítása, amely többhetes héjon erjesztés eredményeként érte el közepes rubin színét, piros bogyós gyümölcsökre emlékeztető
illatát és élénk savérzetét. Könnyed vörösbor, karakteres jegyekkel fűszerezve.

Pincészetünk első magas minőségben elkészített vörösbora ez a Cabernet
Franc-Merlot-Kékfrankos házasítás. A bort 14 hónapig barrique hordókban majd
1,5 évig palackban érleltük. A házasításban szereplő Kékfrankos ültetvényünk
közel 30 éves.

The perfect blend of the two varieties, which, as a result of fermentation over
several weeks, has reached its medium ruby color, its red-berry fragrance and its
lively aroma. Light red wine, spiced with character marks.
Die perfekte Mischung der beiden Sorten, die durch die mehrwöchige Gärung ihre
mittlere rubinrote Farbe, ihren Duft nach roten Beeren und ihr lebhaftes Aroma
erreicht hat. Heller Rotwein, gewürzt mit Charaktermarken.

5 600 Ft / 0,75 l		

1 200 Ft / 1,5 dl pohár

GERE ATTILA ORGANIKUS PORTUGIESER
VILLÁNY

This Cabernet Franc-Merlot-Kékfrankos blend was the first high quality wine of
our winery. It was matured in barrique barrels for 14 months, followed by an aging
process in bottles for a year and a half. The Kékfrankos plantation used in this blend
is nearly 30 years old.
Der erste Rotwein unseres Weingutes ist die Cabernet Franc-Merlot-Kékfrankos
Mischung. Der Wein reifte für 1,5 Monate in Barriquefässern für 14 Monate. Unsere
gemischte Kékfrankos Plantage ist fast 30 Jahre alt.

6 400 Ft / 0,75 l

1 300 Ft / 1,5 dl pohár

TŰZKŐ BANKA MERLOT
TOLNA

A Villányi-hegység mediterrán jellege formálta bársonyossá ezt a hagyományos
technológiával készült fajtát. A bor rubin színű, lágy, elegáns vörösbor, amelyben
dominál a szőlő elsődleges gyümölcsillata és aromája. Könnyen iható, üde, kellemes vörösbor. Gyümölcsössége a fő erénye, ezért frissen fogyasztva az igazi.

A tolnai dombok páratlan adottságainak köszönhető ez a tartalmas vörösbor.
Mély színű, testes, tanninokban gazdag. Fahordós és palackos érlelés után
fejlődik ki rendkívüli zamatgazdagsága, és erdei gyümölcsökre emlékeztető
illatvilága.

This wine that we produce with traditional technology owes its silky characteristics
to the Mediterranean nature of the Villány hills. The wine is a ruby-colored, smooth
and elegant red where the principal fruity aromas of the grape prevail.

The Tolna hills unparalleled capabilities of this is due to the rich red wine.
Deep-colored, full-bodied, rich in tannins. After aging in oak barrels and bottled
develops extraordinary rich flavor and forest fruit aromas reminiscent.

6 900 Ft / 0,75 l

7 400 Ft / 0,75 l

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.

1 450 Ft / 1,5 dl pohár

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.

