Áraink 10%-os szervízdíjat tartalmaznak.

Borlap

A ház borai / Wines of the House / Weine des Hauses
Bock Syrah Villány

Skizo Sauvignon Blanc Badacsony

Klasszikus, mediterrán stílusú villányi syrah, bőrös, fekete gyümölcsös illat, fás, vaníliás, szedres íz.
Hosszú, alkoholos korty.

Sike Balázs új, badacsonytördemici pincéjében, tartályban készült vidám sauvignon blanc lassan nyíló
illattal, bodzával és vágott fűvel. Izgalmas, közepes testű, reduktív fehérbor forró évjáratból.

A classic Mediterranean-style Villány Syrah; leathery, black fruit aromas, oak, vanilla and blackberry on
the long, alcoholic palate.

A vivacious Sauvignon Blanc made in the tank from Balázs Sike’s Badacsonytördemic cellar, with slowly
opening aromas of linden and cut grass. An exciting, medium-bodied, reductive white wine from a hot
vintage.

Klassischer, mediterraner Syrah aus Villány, mit einem Duft von Leder und schwarzen Früchten, sowie
mit einem Geschmack von Holz, Vanille und Brombeere. Langer Schluck mit Alkohol.

13 900 Ft/0,75 l

Im neuen Keller von Balázs Sike in Badacsonytördemic, im Behälter hergestellter, lustiger Sauvignon
Blanc mit langsam öffnenden Duft, Holunder und gemähtem Gras. Spannender, reduktiver Weißwein
mit mittlerem Körper aus einem heißen Jahrgang.

390 Ft/0,1 l

2900 Ft/0,75 l

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine
Oremus 3 Puttonyos Aszú Tolcsva

Skizo Irsai Olivér Badacsony

9 dűlő, öt fajta, megszámlálhatatlanul sok kézi szüret. 115 gramm természetes maradék cukor, szép,
érett savak, sok-sok erdei méz, körte, sárgabarack és hársvirág. Hosszú és elegáns.

Különleges virág- és fűszerillat, behízelgő, de nem tolakodó, kedves „irsaisság”. Hosszú ideje a legszebb
és legtisztább Irsai Olivér, amit kóstoltunk.

Nine vineyards, five varieties, uncountable hand harvests. Residual sugar of 115 grams, lovely and ripe
acids, tons of forest honey, pear, apricot and linden flower. Long and elegant.

A special floral and spicy nose, appealing but not over the top. A very pleasant ‘Irsai’, in fact the nicest
and purest Irsai Olivér we’ve tasted for a long time.

9 Weingärten, fünf Sorten, unzählig viele handgelesene Trauben. 115 Gramm natürlicher Restzucker,
schöne, reife Säuren, zahlreiche Waldhonig, Birne, Aprikose und Lindenblüte. Lang und elegant.

Besonderer Duft von Blumen und Gewürzen, schmeichlerischer, aber nicht zudringlicher, netter IrsaiCharakter. Seit lange der schönste und klarste Irsai Oliver, den wir gekostet haben.

8900 Ft/0,5 l

390 Ft/0,1 l

2900 Ft/0,75 l

Gróf Degenfeld 5 Puttonyos Aszú Tokaj

Skizo Rozé Badacsony

Illatában, ízben egyaránt könnyed, gyümölcsös, abból is inkább a friss, tiszta gyümölcs vonal. Finom
botrytis, közepes test, sűrű korty, szép komplexitás. Bio művelésű szőlőből készült.

Zweigelt, cabernet sauvignon és kékfrankos intenzív piros gyümölcskoktélja, amelyet a cabernet
vegetális jegyei szépen árnyalnak. Kellemes sav, kevés, mindössze egy gramm természetes maradék
cukor mellett is gyümölcsösen édeskés, elegánsan komplex.

Light and fruity, made more in the fresh, pure fruit style, both on the nose and the palate. Delicious
botrytis, medium-bodied, dense mouthful, nice complexity. Made from organically grown grapes.
Leichter, fruchtiger Wein sowohl im Duft als auch im Geschmack, daraus eher die Linie von frischer,
reiner Frucht. Feiner Botrytis, mittlerer Körper, dichter Schluck, schöne Komplexität. Er wurde aus
Trauben mit bioorganischer Erziehung hergestellt.

13 900 Ft/0,5 l

Zweigelt, Cabernet Sauvignon and Kékfrankos, nicely enhanced by Cabernet’s vegetal notes. Nice
acidity, and despite the only one gram of residual sugar, it’s still fruitily sweetish and elegantly complex.
Zweigelt, Cabernet Sauvignon und Blaufränkisch. Angenehme Säuren, wenig, insgesamt ein Gramm
natürlicher Restzucker und daneben ist er auch fruchtig süß und elegant komplex.

390 Ft/0,1 l

2900 Ft/0,75 l

Skizo Vörös Badacsony

Heimann Birtokbor Cuvée Szekszárd

Cabernet sauvignon vidám, paprikás, ribizlis illatú házasítása. Jó korty, fajtajelleges piros- és zöldpaprikásság, pirosgyümölcsökkel, enyhe tanninnal, finom újfás zamattal. Balatoni vörösbor, fehérboros
technológiával készítve.

Meggyes, likőrös, telt illatú szekszárdi házasítás. Érett bor, a nagyhordós érlelésből származó finom fával,
túlérett, meggyes korttyal. Közepes test, élénk savak, a Batti kereszt cabernet franc, merlot, kékfrankos
és syrah termése kádban és hordóban erjedt, majd 18 hónapon át 225 és 500 literes hordóban érett.

Cabernet Sauvignon with paprika and redcurrant aromas. Nice palate with varietally pure red and
green pepper, red fruit, slight tannins and subtle new oak flavour.

A Szekszárd blend with sour cherry and liqueur on the full nose. Medium- bodied with lively acidity,
from the Batti-kereszt vineyard’s Cabernet Franc, Merlot, Kékfrankos and Syrah crop.

Cabernet Sauvignon mit dem Duft von Paprika und Johannisbeere. Guter Schluck, sortenspezifische
Noten von roter und grüner Paprika, mit roten Früchten, mildem Tannin und einem feinen Geschmack
von neuem Holz.

Ein Verschnitt aus Szekszárd, mit einem vollen Duft von Sauerkirsche und Likör. Mittlerer Körper,
lebendige Säuren, die Ernste von Cabernet Franc, Merlot, Blaufränkisch und Syrah, vom Batti-Kreuz.

390 Ft/0,1 l

6700 Ft/0,75 l

2900 Ft/0,75 l

Gyöngyözőbor / Semi-sparkling Wine / Perlwein
Etyeki Kúria Pláne frizzante white (Gyöngyözőbor) Etyek

Sauska Cuvée 11 Villány

Illatos, fűszeres, vidám királyleányka az alapja ennek a finoman gyöngyöző, élénk, friss savú frizzanténak.
Virágos, citrusos illat, lédús korty fehér húsú őszibarackkal, almával és zamatos körtével. Hosszan frissít,
könnyű, feszes, a korty végén édes lecsengéssel.

Kiváló évjáratban szüretelt merlot, kékfrankos,cabernet franc házasítás. Mély lilásvörös szín, finoman
fás, dzsúzos, gazdag illat, sokszínű fűszerességgel a paprikától a szantálon, ánizson át a tölgyig. A korty
dinamikus, élő, jó savú nagyon sok érett gyümölccsel.

An aromatic, spicy, vivacious Királyleányka gives the base to this gently bubbly, lively frizzante with fresh
acidity. Floral, citrusy nose, juicy palate of white-fleshed peach, apple and delicious pear. Refreshing,
light, taut mouthful with a sweetish finish.

A Merlot, Kékfrankos and Cabernet Franc blend. Deep purplish-red colour, subtly oaky, juicy and rich
nose with diverse spiciness from the paprika to the sandalwood, anise and oak.

Blumiger Duft mit Zitrusfrüchten, saftiger Schluck von Pfirsich mit hellem Fruchtfleisch, Apfel und
aromatischer Birne. Lang erfrischend, leicht, fest, am Ende des Schluckes mit süßem Abklang.

Ein Verschnitt aus Merlot, Blaufränkisch und Cabernet Franc. Fein holziger, reichhaltiger Duft mit Juice,
und vielfältiger Würzigkeit. Der Schluck ist dynamisch, lebend, mit guten Säuren und zahlreichen
reifen Früchten.

3800 Ft/0,75 l

9300 Ft/0,75 l

Fehérborok / White Wines / Weissweine
Etyeki Kúria White Etyek

Kaiken Ultra Malbec Mendoza

Királyleányka és szürkebarát házasítása. Élénk, citrusos, sárgabarackos, ringlós illat, elegáns, dinamikus
korty, a közepes test mellett rengeteg érett lime, barack és egres. Jó ízű, hosszú korty, a reduktív
iskolázással megtartott szép és sokszínű gyümölcsízekkel.

Fűszeres, hűvös illat, feketeribizlis finom hordós jegyekkel. Koncentrált és friss bor a hűvösebb évjáratnak köszönhetően. Besimult tanninok, tartalmas korty sok szederrel, hosszan elnyúló vanília és rozmaring a lecsengésben.

A blend of Királyleányka and Pinot Gris (Szürkebarát) . Lively, citrusy, with apricot and plum aromas.
Dynamic on the medium-bodied palate, with tons of ripe lime, peach and gooseberry.

Spicy, cool nose, blackcurrant with subtle barrel notes. Owing to the cooler vintage, this is a concentrated and fresh wine. Integrated tannins, substantial palate with lots of blackcurrant, lingering vanilla
and rosemary on the finish.

Ein Verschnitt aus Königmädchentraube und Pinot Gris. Ein starker Duft von Zitrusfrüchten, Aprikose
und Mirabelle, dynamischer Schluck, neben dem mittleren Körper zahlreiche reife Limetten, Pfirsich
und Stachelbeere.

420 Ft/0,1 l

3100 Ft/0,75 l

Würziger, kühler Duft mit feinen Fassnoten und schwarzer Johannisbeere. Glatte Tannine, reichhaltiger
Schluck mit vielen Brombeeren, lange dauernde Vanille und Rosmarin im Abklang.

1100 Ft/0,1 l

8200 Ft/0,75 l

Balla Feketeleányka Erdély-Arad

Figula Olaszrizling Balatonfüred

Ménesi bor Erdélyből, helyi fajtából, jó hordóban iskolázva. Gyümölcsös, zamatos, magával ragadó
mély színnel és vidám gyümölcsillattal. Szeder, áfonya, kis szilva és hordófűszerek. Meleg hegyoldal,
gránitos, dioritos talaj.

Tartályban – komplexitása érdekében – fele részben spontán, fele részben irányított erjesztve, hűtött
acéltartályban érlelve, hogy virágos, gyümölcsös frissességét maximálisan megőrizze. Fehér húsú
gyümölcsök, kellemes ásványos-édeskés lecsengés és a kortyon végigfutó friss savak.

From the Ménes wine region in Transylvania, made from a local variety, in good barrels. Fruity, flavoursome, engaging, deep colour and vibrantly fruity nose. Blackberry, blueberry, a touch of plum and
barrel spices. Warm hillside, granite, diorite soil.

Half of it was spontaneously fermented, the other half underwent controlled fermentation, and it was
aged in temperature controlled tanks in order to keep its floral and fruity freshness. White-fleshed fruit,
pleasant mineral-sweetish finish, fresh acids throughout the palate.

Fruchtig, aromatisch, mit verführerischer, tiefer Farbe und lustigem Fruchtduft. Brombeere, Heidelbeere, wenig Pflaume und Fassgewürze. Warme Bergseite, Granit- und Diorit-Boden.

Blumige, fruchtige Frische. Früchte mit hellem Fruchtfleisch, angenehmer, mineralisch-süsser Abklang,
sowie frische Säuren entlang des Schluckes.

4950 Ft/0,75 l
Bock Ermitage Villány

510 Ft/0,1 l

3800 Ft/0,75 l

Pannonhalmi Tricollis Fehér Pannonhalma

(cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, portugieser, kékfrankos, pinot noir, syrah)
12 hónapos tölgyfahordós érlelés után palackozva. Közepesen sötét, gránátvörösbe hajló sötét szín, enyhén fűszeres, piros húsú gyümölcsök illata. Ízében meggyes fanyarság, kakaópor, csokoládé és szeder.
Aged for 12 month in barrels. Medium dark colour intensity, almost garnet coloured, slightly spicy, redfleshed fruits on the nose. Sourness of sour cherry, cocoa powder, chocolate and blackberry.

Olaszrizling, rajnai rizling, fűszeres tramini és pinot blanc. Üde halványzöld szín, illata élénk és tiszta.
A rizlingekre jellemző citrusos illatok mellé társulnak a tramini virágos és trópusi gyümölcsös aromái.
Ízében – illatjegyeivel együtt – a fehérhúsú gyümölcsök dominálnak.
Olaszrizling, Riesling, Gewurztraminer and Pinot Blanc. Refreshing pale green colour, lively and pure
aromas. The citrusy nose typical of Riesling is accompanied with the Gewurztraminer’s floral and
tropical fruit aromas. White-fleshed fruits dominate on the palate.

12 Monate in Eichenfässern gereift. Mittelmäßig dunkle Farbintensität, in granatrot neigende dunkle
Farbe, Duft von leicht würzigen Früchten mit rotem Fruchtfleisch. Im Geschmack Sauerkirsche, Kakaopulver, Schokolade.

Düfte von Zitrusfrüchten und blumige Aromen von Tropicalfrüchten. In seinem Geschmack dominieren
Früchte mit hellem Fruchtfleisch.

6300 Ft/0,75 l

3800 Ft/0,75 l

St. Andrea Áldás (Egri Bikavér) Eger

Szőke Muscat Ottonel (félédes) Mátra

Kékfrankos alapú bikavér a hűvös egri tufáról kirobbanó gyümölcsökkel, főleg piros bogyósokkal és
elegáns fűszerekkel. Érett, de nem túlérett jegyek, fő hangsúllyal a gyümölcsökön. Szép balanszos a
korty, tökéletes érettség, kerek, izgalmas és hosszú.

Vulkáni talajon, nagyobb részben öreg tőkéken termett, érett gyümölcs. Izgalmas korty, szőlős, körtés,
akácos íz, a természetes maradék cukor finom kereksége, gazdag, vidám muskotályos zamatok.

A Kékfrankos-based Bikavér from the cool Eger tuff with explosive – mainly red berry – fruits and elegant
spices. Perfect ripeness, round, exciting and long palate.
Stierblut (Bikavér) mit Blaufränkisch-Grundwein, mit explodierenden Früchten und eleganten Gewürzen. Reife, aber nicht überreife Noten, mit Hauptfokus auf die Früchte.

6300 Ft/0,75 l

Ripe, selected fruit that grew on volcanic soil, mainly on old vines. Freshly bottled without ageing,
straight from the winery’s temperature-controlled tank. An exciting palate of grape, pear and acacia,
with the roundness and richness of the residual sugar, as well as vivacious Muscat flavours.
Am vulkanischen Boden, größtenteils an alten Weinstöcken angebaute, reife, selektierte Frucht.
Spannender Schluck, ein Geschmack von Traube, Birne, Akazie, feine Runde des natürlichen
Restzuckers, sowie reichhaltige, lustige, Muskateller-Aromen.

3800 Ft/0,75 l

Gilvesy Bohém Cuvée Szent György-hegy

Szeleshát Merlot Szekszárd

Olaszrizling, sauvignon blanc, szürkebarát és rajnai vulkanikus és meszes talajról. Részben tartályban,
beoltva, kisebb részben hordóban, spontán erjedt. Virágok, citrusok, kerek zamat és finom krémesség.

Nyéki-hegy, Szeleshát dűlő, löszös, vörösagyagos talaj. 100% merlot, 225 literes médium pörkölésű
új és használt hordóban érlelve egy éven át. Sötét rubinszín, fűszeres, fekete gyümölcsös illat, meleg,
behízelgő, csupagyümölcs korty. 2009-et idéző összetett, hosszú és nagyon jóízű merlot.

Olaszrizling, Sauvignon Blanc, Pinot Gris and Riesling from volcanic and limestone soil. The larger part
underwent controlled fermentation in tanks, while the smaller part was fermented spontaneously in
barrels. A great wine: flowers, citrus fruit, a round palate and delicious creaminess.
Italienischer Riesling, Sauvignon Blanc, Pinot Gris und Rhein Riesling vom vulkanischen und kalkigen
Boden. Teilweise hat er im Behälter geimpft, teilweise im Fass spontan gegoren. Blumen, Zitrusfrüchte
und rundes Aroma.

100% Merlot. Dark ruby colour, spicy aromas with black fruit, and a warm, appealing, seriously fruity
palate. A complex, long and very tasty Merlot that is reminiscent of the 2009 vintage.
100% Merlot. Dunkle, rubinrote Farbe, würziger Duft mit schwarzer Frucht, ein warmer, schmeichlerischer
Schluck voller Frucht. An 2009 erinnernder, komplexer, langer und sehr köstlicher Merlot.

620 Ft/0,1 l

4600 Ft/0,75 l

3900 Ft/0,75 l
Günzer Chardonnay Villány

Thummerer Tréfli Cuvée (édes) Eger

Testes chardonnay Diósviszlóról, a meleg Csikorgó dűlőből. Tartályban erjedt, majd fele-fele arányban,
tartályban és újhordóban érett két évig. Barack, alma, menta, virágok, vanília és hordófűszerek. Nagy,
vaskos korty, fás, krémes szerkezet.

Népszerű édes vörös, hét fajta házasításából. Tartályban erjedt, majd két évig érett nagyhordókban.
Gazdag gyümölcsös illat, hömpölygő, viszkózus korty. Alacsony alkoholtartalom, 45 gramm természetes maradék cukor, hosszú utóíz.

A full-bodied Chardonnay from Diósviszló, from the warm Csikorgó vineyard. It was fermented in tanks,
then half of it was aged in tanks with the other half aged in new barrels for two years. Peach, apple, mint,
flowers, vanilla and barrel spices. Big, dense palate and an oaky, creamy structure.

A popular sweet red from a blend of seven varieties. It was fermented in tanks and then aged for two
years in large barrels. Rich fruity nose followed by a smooth, viscous palate. Lowish alcohol, 45 grams
of residual sugar.

Vollmundiger Chardonnay aus Diósviszló. Pfirsich, Apfel, Minze, Blumen, Vanille und Gewürzen des
Fasses. Großer, dicker Schluck und eine holzige, cremige Struktur.

Ein Verschnitt aus sieben Sorten, Reichhaltiger Fruchtduft, fließender, viskoser Schluck. Niedriger
Alkoholgehalt, 45 Gramm natürlicher Restzucker, langer Nachgeschmack.

550 Ft/0,1 l

4100 Ft/0,75 l

600 Ft/0,1 l

4500 Ft/0,75 l

Sauska Cuvée 113 Tokaj

Balla Kadarka Ménes

Furmint, hárs, muskotály, chardonnay és sauvignon blanc házasítása, fele részben hordóban, fele részben tartályban érlelve. Licsi, maracuja illata, finom fával. Kellemes struktúra, ásványos, tölgyes, hosszú
korty. A gazdag és rétegzett ízben citrusok és a kajszi dominálnak.

Virágos, gyümölcsös és minerális. Mély gyümölcs illat, finom fa a háttérben, hosszú, vibráló korty, kis
természetes maradék cukor adta finom édes ízérzet és ásványosság.

A Furmint, Hárs, Muskotály, Chardonnay and Sauvignon Blanc blend, half of which was aged in barrels,
the other half in tanks. Lychee, passion fruit nose with subtle oak. The citrus and apricot dominate the
rich and layered palate.
Furmint, Lindenblättriger, Muskateller, Chardonnay und Sauvignon Blanc. Der Duft von Litschi und
Passionsfrucht mit feinem Holz. Im schichtigen Geschmack dominieren Zitrusfrüchte und Marunke.

4500 Ft/0,75 l

A floral, fruity and mineral Kadarka, spontaneously fermented in steel tanks, aged partly in large barrels
and partly in tanks for 15 months. Deep fruity nose, subtle oak in the background, long and vibrant
palate with delicious sweetness given by the touch of residual sugar, plus minerality.
Blumige, fruchtige und mineralische Kadarka. Tiefer Fruchtduft, feines Holz im Hintergrund, langer,
flimmernder Schluck, durch wenig natürlichen Restzucker entstandenes feines Geschmackgefühl und
Mineralität.

660 Ft/0,1 l

4950 Ft/0,75 l

Etyeki Kúria Red Etyek

St. Andrea Napbor Eger

Palás, csillámpalás, csupa ásvány talaj, öreg tőkék fürtjei. Merlot, kékfrankos, zweigelt és pinot noir
magyar és francia tölgyben érlelve egy éven át. Illatában intenzív málna és meggy jegyek, enyhe fűszeresség és finom vaníliás aroma. Gazdag gyümölcsösség és élénk savak.

Vulkáni talajról szüretelt fehér egri házasítás. A meleg év adta érett fehérhúsú gyümölcsök: kajszi, körte,
érintésnyi délies vonal. A savakon szép, húsos test, csipetnyi ásványosság. Közepesen hosszú lecsengés.

Merlot, Kékfrankos, Zweigelt and Pinot Noir aged in French oak for a year. Intense raspberry and sour
cherry notes, slight spiciness and subtle vanilla aromas. Round palate, rich fruitiness and lively acidity.

A fruity wine that was fermented in temperature-controlled tanks and aged in used barrels. The whitefleshed fruit of the warm vintage: apricot, pear, a touch of a southern feel. Nice acidity and meaty body
with slight minerality. Medium-length finish.

Merlot, Blaufränkisch, Zweigelt und Pinot Noir im ungarischen und französischen Eichenfass ein Jahr
gereift. In seinem Duft die Noten von Himbeeren und Sauerkirsche, wenig Würzigkeit und Vanillearomen.

Dieser fruchtige Wein wurde im gekühlten Stahltank und gebrauchtem Fass gereift. Marunke, Birne
und ein Hauch südlicher Stil. An den Säuren schöner, dicker Körper und wenig Mineralität. Mittellanger
Abklang.

460 Ft/0,1 l

3400 Ft/0,75 l

600 Ft/0,1 l

4500 Ft/0,75 l

Ruppert Kandúr Villány

Pannonhalmi Tramini Pannonhalma

Merlot, cabernet sauvignon és syrah házasítása. Könnyed, eleven bor, tartályban és 500 literes hordóban
érlelve. Gyümölcsök, kis fűszer és ropogós, játékos zamatok. Száraz villányi Ruppert Ákos műhelyéből.

A fűszeres traminire oly jellemző, virágos karakter, tearózsa, bodzavirág és licsi az áradó illatvilágban.
Páratlan aromakészlet, fűszeres, könnyű és elegáns, majdnem 3 gramm természetes maradék cukor
kedvességével. Hosszú, egyenes, kristálytiszta.

A Merlot, Cabernet Sauvignon and Syrah blend. A light, lively wine that was aged in tanks and in 500-litre barrels. Fruits, a touch of spice and crispy, playful flavours. A dry Villány wine from Ákos Ruppert’s
workshop.
Der jetzige Verschnitt besteht aus Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah. Leichter, belebender Wein,
im Behälter und im 500 l großen Fass gereift. Früchte, wenig Gewürze und knusprige, spielerische
Aromen. Trockener Wein aus Villány aus dem Keller von Ákos Ruppert.

540 Ft/0,1 l

4000 Ft/0,75 l

Spicy, typically floral Gewurtztraminer characteristics with hybrid tea rose, elderflower and lychee
on the opulent nose. Unparalleled aromas, a spicy, light and elegant wine with the roundness of the
almost 3 grams of residual sugar. Long, linear, pristinely pure.
Alleinstehender Aroma-Bestand, würzig, leicht und elegant, mit Freundlichkeit von fast 3 Gramm
natürlichem Restzucker. Lang und kristallklar.

4500 Ft/0,75 l

Montes Reserva Merlot Chile

Montes Limited Sauvignon Blanc Chile

85% merlot és 15% carmenère, Colchauga völgyből, majdnem a fele 8 hónapig francia hordóban érett.
Friss borsos, epres illat, kevés dohánnyal. Sima tanninok, kedves savak. Szedres, csokoládés, pörkölt
hordós jegyek kóstolás után.

Kirobbanóan friss illat, trópusi gyümölcsök, ananász és maracuja, friss citrusokkal, zöldcitrommal, grapefruittal és narancsvirággal. Lédús korty, elegáns ásványosság, élénk savak és 3 g maradék cukor.

85% Merlot and 15% Carmenère from the Colchauga Valley, almost half of it was aged in French barrels
for 8 months. Fresh pepper and raspberry aromas with a touch of tobacco. Smooth tannins and gentle
acidity. Blackberry, chocolate and roasted barrel notes on the palate.
85% Merlot und 15% Carmenère. Frischer Duft von Pfeffer und Erdbeere, mit wenig Tabak. Glatte
Tannine, nette Säuren. Noten von Brombeere, Schokolade und geröstete Fass-Noten.

5500 Ft/0,75 l

Explosively fresh nose, tropical fruit, pineapple and passion fruit, with fresh citrus fruit, lime, grapefruit
and orange flower. Juicy palate, elegant minerality, lively acidity and 3 g/l of residual sugar.
Explodierend frischer Duft, Tropicalfrüchte, Ananas und Maracuja mit frischen Zitrusfrüchten, grüner
Zitrone, Grapefruit und Orangenblüte. Saftiger Schluck, elegante Mineralität, lebendige Säuren und 3
Gramm Restzucker.

6100 Ft/0,75 l

Szepsy Furmint Tokaj

Sauska Rosé Villány

Fiatal, halványsárgás szín, lassan nyíló illat, finom propolisz, szőlő. Szájban kiteljesedik, komoly szerkezet
és ásványosság. 7-es sav mellett 2 gramm cukor, ami szép egyensúlyt tart, mindezt 13,5-es alkohol
mellett. Bomba furmint.

Cabernet sauvignon, merlot, kékfrankos, syrah, pinot noir és cabernet franc. Élénk rózsaszín, illatában
hibiszkusz és rózsalevél, friss kortyában májusi cseresznye, görögdinnye, szegfűszeg és málna.

Young, pale yellow colour, slowly opening nose, delicious bee glue, grapes. It comes out perfectly in
the mouth with serious structure and minerality. Alongside the 7g/l acidity, the 2 grams of sugar keeps
a nice balance, and all this with 13.5% alcohol. A great Furmint.
Ernste Struktur und Mineralität. Neben einer Säure mit Wert 7, 2 Gramm Zucker, der eine schöne
Balance hält, dies alles neben einem 13,5%igen Alkohol. Ein fantastischer Furmint.

A Cabernet Sauvignon, Merlot, Kékfrankos, Syrah, Pinot Noir and Cabernet Franc blend. Lively pink
colour, hibiscus and rose leaf on the nose, May cherry, water melon, clove and raspberry on the palate.
Ein Verschnitt aus Cabernet Sauvignon, Merlot, Blaufränkisch, Pinot Noir und Cabernet Franc. Grelle
rosarote Farbe, in seinem Duft Hibiskus und Rosablatt, in seinem frischen Schluck Maikirsche, Melone,
Gewürznelke und Himbeere. Draller, netter, klarer und gut bekömmlicher Wein.

590 Ft/0,1 l

4400 Ft/0,75 l

10 800 Ft/0,75 l

Rozék / Rosé Wines / Roséweine

Vörösborok / Red Wines / Rotweine

Takler Pinot Noir Rosé Szekszárd

Takler Kékfrankos Szekszárd

Ropogós, epres, friss rozé Taklerék Decsi-hegyi birtokáról. Könnyű, gyümölcsös illat és korty.

Üde, lendületes bor vidám gyümölcsösséggel, intenzív pirosbogyós gyümölcs jegyekkel, kis meglepetés barackossággal. A hosszú meleg nyár és csapadékos szeptember után az októberi melegben
koncentrált, tökéletesen beérett szőlő került a présbe.

A crispy, fresh rosé with strawberry notes from the Taklers’ estate on Decsi Hill. Light, fruity nose and
palate.
Knuspriger, frischer Rosé-Wein mit Erdbeere, vom Takler’s Weingut auf dem Decsi-Berg. Leichter,
fruchtiger Duft und Schluck.

420 Ft/0,1 l

3100 Ft/0,75 l

A fresh, zesty wine with vivacious fruitiness, intense red berry fruit notes and a bit of surprise peach.
After the long summer and wet September, the October warmth saw concentrated and perfectly
ripened grapes make it into the press.
Frischer, belebender Wein mit lustiger Fruchtigkeit und intensiven Fruchtnoten von roten Beerenfrüchten, mit wenig Pfirsich als Überraschung.

3100 Ft/0,75 l
Etyeki Kúria Rosé Etyek

Günzer Cabernet Sauvignon Villány

100% pinot noir több szüretből válogatva, rozénak szüretelve. Vidám, vibráló gyümölcsösség, eper,
erdei szamóca, mellette frissítő, élénk savak, finom csipkebogyó, cseresznye, piros ribizli összhangja.

15-20 éves tőkék, a kirobbanó gyümölcsösség érekében tartályban és használt ötszázasokban érlelve
egy éven át. Zamatos bor fekete ribizlivel, fűszerpaprikával és frissen őrölt borssal.

100% Pinot Noir selected from several separate harvests, picked especially to make rosé. Vivacious,
vibrant fruitiness, strawberry and wild strawberry alongside the refreshing, lively acids, and the jovial
harmony of delicious rosehip, cherry and redcurrant. Crispy, light and long.

Sauvignon from 15-20-year-old vines. It was aged in tanks and used barrels for a year to capture the
explosive fruitiness. A flavoursome wine with blackcurrant, powdered paprika and freshly ground
pepper.

100% Pinot Noir. Lustige, flimmernde Fruchtigkeit, Erdbeere, daneben die lustige Harmonie von
erfrischenden, lebendigen Säuren, feiner Hagebutte, Kirsche und roter Johannisbeere. Knusprig,
leicht und lang.

15-20jährige Weinstöcke, im Interesse der explodierenden Früchte ein Jahr im Behälter und in gebrauchten, 500 l großen Fässern gereift. Aromatischer Wein mit schwarzer Johannisbeere, Gewürzpaprika und frisch gemahlenem Pfeffer.

420 Ft/0,1 l

3100 Ft/0,75 l

600 Ft/0,1 l

4500 Ft/0,75 l

