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FEHÉRBOROK • WHITE WINES • WEIßWEINE
2018, Izsák

GEDEON Cserszegi Fűszeres

420 Ft/0,1 l • 3150 Ft/0,75 l
Visszafogott, de nagyon tiszta, virágos illat. Friss zamatok, kellemesen száraz, könnyű, mégis
telt és zamatos. Ilyen (is) lehetne a jó homoki bor.
Nice summer wine. Not that aromatic but very clean and floral on the nose. Fresh flavours,
pleasantly dry, light, but also full and flavoursome. This is perhaps the real wine from sandy
soil.
Ein guter Sommerwein. Ein zurückhaltender, aber sehr klarer, blumiger Duft. Frische
Aromen, angenehm trocken, leicht, trotzdem mollig und aromatisch. Ähnlich könnte (auch)
der echt gute Sandwein sein.

2018, Balatonlelle

KONYÁRI Chardonnay

480 Ft/0,1 l • 3600 Ft/0,75 l
Száz százalék chardonnay Balatonlelléről. Vidám illat, élénk, ízes és a szó legszorosabb
értelmében könnyed. Szépen érett szőlő, reduktív iskolázás, fűszeres, édes lecsengés.
Lendületes balatoni fehérbor.
100% Chardonnay from Balatonlelle. Vibrant nose, lively, flavoursome and as light as it
can be. Nicely ripened grapes, reductive winemaking, spicy with a sweetish finish. A zesty
Balaton white.
100% Chardonnay aus Balatonlelle. Lustiger Duft, belebend, aromatisch und im höchsten
Sinne des Wortes leicht. Schön gereifte Trauben, reduktive Herstellung und ein würziger,
süsser Abklang. Belebender Weisswein vom Balaton.

PANNONHALMI Tricollis Fehér 2017/2018, Pannonhalma
560 Ft/0,1 l • 4200 Ft/0,75 l
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.
Düfte von Zitrusfrüchten und blumige Aromen von Tropicalfrüchten. In seinem Geschmack
dominieren Früchte mit hellem Fruchtfleisch.
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FEHÉRBOROK • WHITE WINES • WEIßWEINE
2017/2018, Csopak

JÁSDI Csopaki Rizling

560 Ft/0,1 l • 4200 Ft/0,75 l
Vörös permi homokkőről szüretelt reduktív csopaki rizling. Hűvös, elegáns, lassan nyíló
illat körtével, vilmoskörtével, virágokkal. Szép korty, rétegzett, lédús, jó struktúra és finom
ásványok. Szép, tiszta finis.
A reductive Csopak Olaszrizling from Red Permian sandstone. Cool, elegant, slowly opening
aromas with pear, Williams pear and flowers. Very nice palate that’s layered and juicy with
good structure and subtle minerality. Lovely, clean finish, a very good wine.
Vom roten Perm-Sandstein gelesener reduktiver Riesling aus Csopak. Kühler, eleganter,
langsam öffnender Duft mit Birne und Blumen. Schöner Schluck, schichtige, saftige Struktur
und feine Mineralien. Schöner, guter und klarer Wein.

ETYEKI KÚRIA Sauvignon Blanc

2017/2018, Etyek
640 Ft/0,1 l • 4800 Ft/0,75 l

Zöld fű illata keveredik grapefruittal és bodzával, szájban lédús gyümölcsösség. Telt, testes,
közben finoman krétás bor, érett savakkal. 1/3 részben az új francia klónok szűztermése
a Kis-Látóhegyről.
The aroma of green grass fuses with grapefruit and elderflower. A full-bodied yet elegant wine
with ripe acidity and juicy fruit. A reductive sauvignon Blanc aged on fine lees – one-third of
it is the virgin vintage of new French clones from Kis-Látóhegy.
Der Duft von grünem Gras mischt sich mit Grapefruit und Holunderbeere, im Mund saftige
Fruchtnoten. Molliger, vollmundiger, dabei fein kreidiger Wein mit reifen Säuren. 1/3 Teil ist
Erstfrucht der neuen französischen Clonen vom Kis-Látóhegy.

2017, Balatonboglár

LÉGLI Riesling

4800 Ft/0,75 l
Feszes, vidám, ropogós rajnai rizling. Zamatos, hosszú, finom citrusokkal, sárgabarackkal
és meszes ásványossággal a jósavú, hosszú korty végén. A fajtára jellemző petrolos jegyek
a lehető legelegánsabban, éppen csak a háttérben jelennek meg benne.
A taut, vivacious, crispy Riesling. A flavoursome, long wine with delicious citrus, apricot and
calcareous minerality at the end of the nicely acidic and long palate. The petrol notes that are
typical of the variety occur in possibly the most elegant way – only in the background.
Fest, lustig, knusprig. Aromatisch, lang mit feinen Zitrusfrüchten, Aprikose und kalkiger
Mineralität am Ende des langen Schlucks mit guten Säuren.
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FEHÉRBOROK • WHITE WINES • WEIßWEINE
2016/2017, Tolcsva

OREMUS Mandolás Furmint

5500 Ft/0,75 l
Nagyon tiszta illattal nyit, finom gyümölcsök, virágpor, kis propolisz. Ízben barack és szőlő,
lendületes sav, egész szájat betöltő korty. Lecsengésében lime, grapefruit. Erjesztés 60% új
hordóban és acél tartályban, gyakoribb battonázs, részleges almasavbontás és 6 hónap hordós
érlelés.
It starts with really pure aromas of delicious fruit, pollen and a little propolis. Apricot and
grape flavours on mouth-filling palate with lively acidity, followed by lime and grapefruit on
the finish.
Er öffnet mit sehr klarem Duft, dann kommen feine Früchte, Blütenstaub und wenig Propolis.
Im Geschmack Pfirsich und Traube, lebendige Säuren, und den ganzen Mund einfüllender
Schluck. Im Abklang Limette und Grapefruit.

GÖNCÖL Tokaji Félédes Furmint

2016, Tolcsva
480 Ft/0,1 l • 3600 Ft/0,75 l

Száz százalékban bioművelésű szőlőből készíti a Degenfeld szőlőbirtok borásza, Zsurki
Sándor. Könnyed, fehér gyümölcsös, virágos illat, barackos, érett almás íz. Közepes test,
hosszú, finoman édes korty.
The winemaker of the Degenfeld Estate, Sándor Zsurki, makes this semi-sweet Furmint from
100% organically cultivated grapes. Light, white-fleshed fruit, floral aromas, then peach and
ripe apple on the palate. Medium-bodied, long, subtly sweet palate.
Der halbsüße Furmint der Göncöl-Serie wird vom Winzer des Weingutes Degenfeld, von
Sándor Zsurki aus Traube mit 100% Bioerziehung hergestellt. Leichter, blumiger Duft mit
weißen Früchten und ein Geschmack von reifem Apfel.

2013, Tolcsva

GÖNCÖL Tokaji Aszú

750 Ft/0,05 l • 7500 Ft/0,75 l
Furmint, zéta, hárslevelű és sárgamusoktály házasításából. 25 évnél idősebb tőkék, színes,
változatos vulkáni talajok, 2 éves fahordós érlelés zempléni tölgyben. Izgalmas, vibráló illat
mézzel, körtével, finom fűszerekkel, hosszú korty, ötputtonyosnak megfelelő cukortartalom.
A blend of Furmint, Zéta, Hárslevelű and Sárgamuskotály. Older than 25-year-old vines,
colourful, diverse soils and 2 years of barrel ageing in Zemplén oak. Incredible play of 122
grams of residual sugar and a taut acid backbone.
Ein Verschnitt aus Furmint, Zéta, Lindenblättriger und gelber Muskateller. Mehr als 25
jährige Weinstöcke, färbige, abwechslungsreiche vulkanische Böden, 2 jährige Reifung im
Zempléner Eichenfass.
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ROZÉK • ROSÉ WINES • ROSÉWEINE
2018, Izsák

GEDEON Kékfrankos Rosé

520 Ft/0,1 l • 3900 Ft/0,75 l
Kissé édeskés, érett piros gyümölcsös, aztán kibomlik a málna, cseresznye páros. Jó savak és
visszafogott ízek, mindez szép harmóniába. Ahogy melegszik a pohárban szépen nyílik.
A slightly sweetish wine with ripe red fruit, then raspberry and cherry also appear. Good acids
and restrained flavours, all in perfect harmony. It opens nicely as it warms up in the glass.
Ein bisschen süßlicher Wein mit reifen roten Früchten, dann entfalten sich Himbeere und
Kirsche. Gute Säuren und zurückhaltende Säuren in schöner Harmonie. Während Erwärmung
öffnet sich schön.

2017/2018, Balatonlelle

KONYÁRI Rosé

520 Ft/0,1 l • 3900 Ft/0,75 l
Nyarat idézően vidám, üdítő balatoni rozé merlot, kékfrankos, cabernet franc, cabernet
sauvignon fajtákból házasítva. Elegáns rozéillat, piros ribizli, málna, cseresznye, kedves,
gyümölcsös korty.
A jovial, refreshing, summer-evoking Balaton rosé blend of Merlot, Kékfrankos, Cabernet
Franc and Cabernet Sauvignon. Elegant rosé nose, redcurrant, raspberry, cherry, with a nice,
fruity palate.
An den Sommer erinnernder, lustiger, erfrischender Roséwein vom Balaton, ein Verschnitt
aus Merlot, Blaufränkisch, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon. Eleganter Rosé-Duft,
rote Johannisbeere, Himbeere, Kirsche und ein netter, fruchtiger Schluck.

2018, Szekszárd

DÚZSI Kékfrankos Rosé

520 Ft/0,1 l • 3900 Ft/0,75 l
Halvány rozészín, friss gyümölcsillat, tökéletes eper, semmi frutti. Jó korty, zamatos eperrel
és frissítő grapefruittal. Finom kesernye, kékfrankos fűszerek és kis behízelgő édesség, ami
nagyon jól áll a hosszú korty végén.
Pale rosé colour, fresh fruit aromas, perfect strawberry and no tutti frutti. Great palate with
flavoursome strawberry and refreshing grapefruit. Delicious bitterness, Kékfrankos spice and
a bit of appealing sweetness that suits it well at the end of the very long palate.
Guter Schluck, mit aromatischer Erdbeere und erfrischender Grapefruit. Feine Bitterkeit,
die Gewürzen von Blaufränkisch und wenig schmeichlerische Süße, der am Ende des langen
Schlucks sehr gut steht.
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ROZÉK • ROSÉ WINES • ROSÉWEINE
2017/2018, Villány

SAUSKA Rosé

520 Ft/0,1 l • 3900 Ft/0,75 l
Cabernet sauvignon, merlot, kékfrankos, syrah, pinot noir és cabernet franc. Élénk rózsaszín,
illatában hibiszkusz és rózsalevél, friss kortyában májusi cseresznye, görögdinnye, szegfűszeg
és málna.
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.
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VÖRÖSBOROK • RED WINES • ROTWEINE
2017, Hajós-Baja

CSANÁDI Kopé

420 Ft/0,1 l • 3150 Ft/0,75 l
Kópénak indult, de mivel kékfrankos-oportó házasítás, ezt a nevet adta neki a császártöltési
borász. Bársonyos, könnyű, jó ivású vörösbor, kék szőlőből, fehérboros eljárással készítve.
A Kékfrankos and Oportó (Portugieser) blend named Kopé by the Császártöltés winemaker.
A velvety, good drinkability red wine made from red-wine grapes via white wine technology.
Er hat als Kópé begonnen, aber da es um ein Verschnitt aus Blaufränkisch und Portugieser
geht, hat ihm der Winzer aus Császártöltés diesen Namen gegeben. Samtiger, leichter und gut
bekömmlicher Rotwein aus Rotreben, mit Weisswein-Technologie hergestellt.

2016, Rádpuszta

IKON Cabernet Sauvignon

560 Ft/0,1 l • 4200 Ft/0,75 l
Fekete cseresznye színe és illata, fahéj, kömény és vanília. Ízét is a cseresznye uralja, mellette
a nagyhordós érlelés jegyeivel. Tanninjai lágyak, savai feszesek, kerek, jó cabernet.
Black cherry colour and nose, cinnamon, caraway and vanilla. The palate is also dominated
by cherry, alongside notes of ageing in large barrels. A round, good Cabernet with soft tannins
and tight acidity.
Eine Farbe und ein Duft von Schwarzkirsche, außerdem Zimt, Kümmel und Vanille. Sein
Geschmack wird auch von Kirsche beherrscht, daneben die Noten der Reifung im großen Fass.
Ein runder, guter Cabernet mit weichen Tanninen und festen Säuren.

2016, Szekszárd

TAKLER Merlot

640 Ft/0,1 l • 4800 Ft/0,75 l
Löszről szüretelve, tartályban erjesztve, majd 16 hónapon át 500 literes használt hordóban
érlelve. Testes, jó savú, piros- és feketebogyós gyümölcsökkel, legfőképp a málna intenzív
zamatával.
Merlot harvested from loess, fermented in tanks, then aged for 16 months in used 500-litre
barrels. A full-bodied wine with good acidity, velvety tannins, red and black fruit, with mostly
intense raspberry flavours.
Vom Lössboden gelesener Merlot, im Behälter gegoren, dann 16 Monate im 500 l großen
gebrauchten Fass gereift. Vollmundig, mit guten Säuren, samtigen Tanninen, roten und
schwarzen Beerenfrüchten, hauptsächlich mit intensivem Himbeer-Aroma.
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VÖRÖSBOROK • RED WINES • ROTWEINE
2016, Eger

GÁL TIBOR Pinot Noir

4800 Ft/0,75 l
A Síkhegy és a Pajados riolit platóinak pinot noirja, szép érettségben szüretelve, kádban,
spontán erjesztve és 9 hónapon át hordóban érlelve. Halvány, elegáns szín, csipkés, szilvás
illat, tufás, ásványos és hordós jegyekkel. Vibráló, kedvesen csipkebogyós, finoman ásványos
íz a hordós érlelés fűszereivel.
The Pinot Noir of the Síkhegy and the Pajados vineyards. Pale, elegant colour, lacy, plum
aromas with tuff, mineral and barrel notes. The palate is similar: vibrant, nice rosehip,
deliciously mineral with the spices of barrel ageing.
Ein Duft von Pflaume und Zacke, mit Noten von Tuff, Mineralien und Fass. Der Geschmack
ist auch ähnlich: flimmernd, fein mineralisch, mit Hagebutte und Gewürzen der Fassreifung.

2017, Szekszárd

HEIMANN Kadarka

4800 Ft/0,75 l
Ezt a korábbi szüretből válogatott, és a fűszeres P9-es „TSZ” klónt is tartalmazza, persze
vegyesen Ágiék klónkísérleteinek összes tagjával. Könnyedebbre hangolt, friss és csupán a
mikro oxidáció miatt látott hordót, nem pedig a hordós jegyek érdekében.
The Heimanns’ ‘basic’ Kadarka. It includes the spicy P9 ‘co-operative’ clone selected from an
earlier harvest. It’s made to be a lighter, fresh wine, and it only saw some barrel for the sake of
micro-oxygenation and not to obtain barrel notes.
Der Kadarka von Heimann’s von den Gebieten in Iván-völgy und Porkoláb-völgy. Leichter
gestaltet und frisch, nur wegen der Mikrooxidation hat er Fass gesehen und nicht im Interesse
der Fassnoten.

ST. ANDREA Áldás (Egri Bikavér) 2016/2017, Egerszalók
5200 Ft/0,75 l
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.
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.
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VÖRÖSBOROK • RED WINES • ROTWEINE
2015, Villány

SAUSKA Cuvée 7 Villány

11.000 Ft/0,75 l
Mélybordó szín, mélyebb árnyalattal. Kandírozott gyümölcsök, kis vaníliával, hordós
jegyekkel. Gazdag, markánsabb fűszeresség ízben és visszafogottabb savak. Nem túlhordózott,
elegáns.
Deep claret colour with a deeper tone. Candied fruit with a touch of vanilla and barrel notes.
It’s rich with pronounced spices on the palate and restrained acids. Not exaggerated, elegant.
Tiefrote Farbe mit tiefer Nuance. Kandierte Früchte mit wenig Vanille und Fassnoten.
Trotz seines jungen Alters erscheinen im Geschmack reichhaltige, markante Gewürzen und
zurückhaltende Säuren. Nicht übertreibend, elegant.

2012/2013, Szekszárd

DÚZSI Görögszó Cabernet Cuvé

16.000 Ft/0,75 l
Ez a különleges sauvignon és franc csak kivételesen jó évjáratokban készülhet el a fürtök és
a hordók többszöri szelekciója után. Ilyen volt a forró 2012-es év, amelyben gazdag, sűrű,
meggyes és paprikás-fűszerpaprikás, koncentrált bor született.
This special Cabernet Sauvignon and Franc blend is only made in exceptional vintages after
the meticulous selection of clusters and barrels. 2012 was such a year when a rich, dense,
concentrated wine with sour cherry, capsicum and paprika spice notes was born.
Sauvignon und Franc. Reichhaltiger, dichter, konzentrierter Wein mit Sauerkirsche und
Paprika bzw. Gewürzpaprika geboren ist.

THUMMERER Tréfli Cuvée (édes)

2015/2016, Noszvaj

640 Ft/0,1 l • 4800 Ft/0,75 l
Népszerű édes vörös, hét fajta házasításából. Tartályban erjedt, majd két évig érett nagy
hordókban. Gazdag gyümölcsös illat, hömpölygő, viszkózus korty. Alacsony alkoholtartalom,
45 gramm természetes maradék cukor, hosszú utóíz.
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, long aftertaste.
Ein Verschnitt aus sieben Sorten, Reichhaltiger Fruchtduft, fließender, viskoser Schluck.
Niedriger Alkoholgehalt, 45 Gramm natürlicher Restzucker, langer Nachgeschmack.
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