
Poharas borok / Wines by Glass / Weine vom Fass
Kimért borok / Wines by Glass / Weine vom Fass

Pezsgők / Champagnes / Sekte  - ha van közte champagne

Itallap / Beverages / Getränkekarte

A ház borai / Wines of the House / Weine des Hauses

Vörösborok / Red Wines / Rotweine

Tokaji borok / Tokaj Wines / Tokajer Weine

Pálinkák / Spirits / Schnapse

Édes borok / Sweet Wines / Süsse Weine

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine

Borok pohárral / Wines by Glass / Weine vom Fass

Gyöngyözőborok / Semi-sparkling Wines / Perlweine

A ház ajánlásával / Recommended by the House / Empfehlung des Hauses

Folyó borok / Wines by glass / Weine vom Fass

Külföldi borok / Foreign Wines / Ausländische Weine

TÖRLEY ALKOHOLMENTES

4900 Ft/0,75 l

TÖRLEY GÁLA (SZÁRAZ)

5900 Ft/0,75 l

TÖRLEY CHARMANT DOUX (ÉDES)

5900 Ft/0,75 l

HUNGARIA EXTRA DRY 

8500 Ft/0,75 l

KREINBACHER BRUT NATURE

12.900 Ft/0,75 l

MOET & CHANDON BRUT IMPERIAL

55.000 Ft/0,75 l

Kiemelt ajánlatunk / Special Offer / Unser begünstigtes Angebot

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine



PETRÉNY OLASZRIZLING Eger

Lendületes és fiatalos stílus, könnyed és ropogós száraz fehérborok kedvelőinek. Reduktív 
technológiával készült, a fajtára jellemző illatokkal és ízekkel rendelkezik.

Olajos magok - főképp mandula - illata mutatkozik, ízben ánizs, kesudió. Markáns savérzetű, filigrán bor.

790 Ft/0,1 l    5900 Ft/0,75 l

KAIKEN ESTATE MALBEC Mendoza, Argentína

Érett gyümölcsökkel, szederrel, meggyel kényeztető, finoman fás, élénken fűszeres illatú mendózai bor. 
Intenzív fekete gyümölcsös korty, lágy tanninok, finom pörkölt kávés jegyek, hosszú lecsengés.

This Mendoza wine that spoils us with ripe fruit, blackcurrant, sour cherry, subtle oak and lively spicy 
aromas. Intense black fruit on the palate, soft tannins, subtle roast coffee notes, long finish.

Fein holziger, stark würziger Wein aus Mendoza. Intensiver Schluck mit schwarzen Früchten, samtigen 
Tanninen, feinen gerösteten Kaffeenoten und mit einem langen Abklang.

1100 Ft/0,1 l    7600 Ft/0,75 l

THUMMERER KIRÁLYLEÁNYKA Eger

Halvány szín, zöldes reflexek, muskotályra emlékeztető szőlővirág illat. Reduktív iskolázás, irányított 
erjesztés alacsony hőmérsékleten. Szép savak, lendületes korty, vékony test.

Pale colour with greenish tints, grape flower nose that is reminiscent of Muskotály. Reductively made, 
controlled fermentation at a low temperature. Nice acidity, zesty palate, light-bodied.

Blasse Farbe, grünliche Reflexen, an Muskateller erinnernder Duft von Traubenblüte. Reduktive 
Schulung, gesteuerte Gärung unter niedriger Temperatur. Schöne Säuren, belebender Schluck, dünner 

Körper.

950 Ft/0,1 l    7200 Ft/0,75 l

ST. ANDREA ÁLDÁS (EGRI BIKAVÉR SUPERIOR) Eger

14 hónapos fahordós érleléssel, 9 fajta házasításából, amiben a kékfrankos mellett cabernet franc és 
merlot kapják a legnagyobb szerepet. Illatában és ízében feketebogyók, mélység és sok izgalom.

It was made with 14 months of barrel ageing, from blending 9 varieties, in which Cabernet Franc and 
Merlot are given the biggest role beside the Kékfrankos. Black berry fruit both on the nose and the 

palate, with depth and lots of excitement.

Knuspriger und fester Wein mit guten Säuren, ein Verschnitt aus 9 Sorten. Sowohl im Duft als auch im 
Geschmack schwarze Beeren, Tiefe und viel Erregung.

 
12.500 Ft/0,75 l

GÖNCÖL SÁRGAMUSKOTÁLY (FÉLÉDES) Tokaj

Az egyik legkedvesebb tokaji, illatban virágos, cukorkás jegyekkel, a kortyban gömbölyű testtel, kerek 
és barátságos savérzettel, lédús kajszival, citrusokkal.

One of the most likeable Tokajs, with floral and candy notes on the nose. Full-bodied, round and friendly 
acid structure, juicy apricot and citrus fruit on the palate.

Einer der liebsten Tokajer mit blumigem Duft, süßlichen Noten, rundem Körper in dem Schluck, 
freundlichem Säuregefühl, saftiger Aprikose und Zitrusfrüchten.

950 Ft/0,1 l    7200 Ft/0,75 l

PANNONHALMI PINOT NOIR Pannonhalma

A pinot noir az egyetlen vörösbor fajta a Pannonhalmi Főapátságnál, ami nem házasítva, hanem tisztán, 
magában kerül palackba. Meleg karakterű és életvidám bor, a tiszta és tipikus pinot jegyek mellett a 

tölgyfa hordó karakán étcsokoládés, vaníliás ízeivel. 

It’s a wine that’s warm in character and lively, and besides the pure and typical Pinot notes, there’s the 
pronounced dark chocolate and vanilla flavours of the oak barrels.

Lebensfroher Wein mit einem warmen Charakter, neben den reinen und typischen Pinot-Noten 
erscheinen die kraftvollen Aromen des Eichenfasses von Bitterschokolade und Vanille.

12.500 Ft/0,75 l

Poharas borok / Wines by Glass / Weine vom Fass
Kimért borok / Wines by Glass / Weine vom Fass

Pezsgők / Champagnes / Sekte  - ha van közte champagne

Itallap / Beverages / Getränkekarte

A ház borai / Wines of the House / Weine des Hauses

Vörösborok / Red Wines / Rotweine

Tokaji borok / Tokaj Wines / Tokajer Weine

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine

Pálinkák / Spirits / Schnapse

Édes borok / Sweet Wines / Süsse Weine

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine

Borok pohárral / Wines by Glass / Weine vom Fass

Gyöngyözőborok / Semi-sparkling Wines / Perlweine

A ház ajánlásával / Recommended by the House / Empfehlung des Hauses

Folyó borok / Wines by glass / Weine vom Fass

Fehérborok / White Wines / Weissweine

Külföldi borok / Foreign Wines / Ausländische Weine

Kiemelt ajánlatunk / Special Offer / Unser begünstigtes Angebot



PETRÉNY EGRI BIKAVÉR Eger

Klasszikus egri stílusú vörösbor. Házasítása öt, önmagában is kiemelkedő, karakteres szőlő-fajtának, 
melyek külön-külön 28 hónapot töltöttek ászok tölgyfa hordóban. Gyümölcsös frissessége és a palackos 

érlelés során szépen összesimult savai hosszú megőrizhetőséget jósolnak.

Tiszta, elegáns illattal indít, meggy és vanília sejlik fel a szellőztetés után. Szépen megmutatkozik a szilva 
és az érett fekete cseresznye. Jó közepes test, enyhe csokoládés lecsengéssel.

950 Ft/0,1 l    7200 Ft/0,75 l

BENEDEK EPRESKERT SAUVIGNON BLANC Mátra

Illatában, bodza csalán és tropikális gyümölcsök. Intenzív ízvilágú réteges bor, hosszú utóízzel,Minerális 
Mátrai jelleggel.

Eldelflower, nettle and tropical fruits on the nose. A multi-layered, intense taste with great minerality on 
the palate with the special character of the Matra region. Long lasting finish.

In seinem Duft Holunder, Nessel und tropische Früchte. Schichtiger Wein mit intensiver Geschmackwelt, 
einem langen Nachgeschmack und einem mineralischen Mátra-Charakter.

950 Ft/0,1 l    7400 Ft/0,75 l

THUMMERER TRÉFLI CUVÉE (ÉDES) Eger

Noszvalyi és szomolyai turán és blauburger a klasszikus francia fajtákkal házasítva. Ettől olyan sokízű, 
virágos, gyümölcsös és gazdagon édes kortyú. 2 év használt hordós érlelés, 45 gramm természetes 

maradékcukor, moderált alkohol.

Turán and Blauburger grapes from Noszvaly and Szomolya blended with classic French varieties, which 
makes its palate multi-flavoured, floral, fruity and richly sweet. It was aged for 2 years in used barrels, 

and has 45 grams of residual sugar and restrained alcohol.

Blumiger, fruchtiger Wein mit vielen Aromen und einem reichhaltigen, süßen Schluck. 45 Gramm 
natürlicher Restzucker, moderierter Alkohol.

1100 Ft/0,1 l    7600 Ft/0,75 l

PANNONHALMI ST. MARTINUS Pannonhalma

Erős, velős évjárat, és ezt már az újbora is szépen mutatja. A szokásosnál gazdagabb, teltebb tramini, 
királyleányka, pinot blanc házasítás szép savgerinccel, vidám fűszeres, virágos korttyal.

A strong vintage, something which is already shown by its new wine. A richer, fuller than usual Tramini, 
Királyleányka and Pinot Blanc blend with a nice acid backbone, and a vivaciously spicy, floral palate. 

Vollmundiger, reichhaltiger Verschnitt als gewöhnlich, aus Traminer, Königmädchentraube und Pinot 
Blanc, mit schönem Säuregrat, sowie einem lustigen, gewürzigen und blumigen Schluck.

1100 Ft/0,1 l    7600 Ft/0,75 l

PANNONHALMI TRICOLLIS VÖRÖS Pannonhalma
50% Pinot Noir, 30% Merlot, 20% Cabernet Franc

Könnyen érthető, mégis tartalmas és élvezetes vörös. Halvány rubin színű, légies, sok pirosbogyós 
gyümölccsel és könnyed fűszerekkel. Jóivású, közepes testű klasszikus.

It’s an easy to understand, yet substantial and enjoyable red. A pale ruby coloured, ethereal wine with 
lots of red berries and light spices. A medium-bodied classic with great drinkability.

Gut begreiflicher, trotzdem reichhaltiger und genüsslicher Rotwein. Blasse rubinrote Farbe, ätherisch, 
mit zahlreichen roten Beerenfrüchten und leichten Gewürzen. Gut bekömmlicher, klassischer Wein mit 

mittlerem Körper.

1100 Ft/0,1 l    7600 Ft/0,75 l

BENEDEK EPRESKERT CHARDONNAY (FÉLSZÁRAZ) Mátra

A pince egyik első területéről, az Epreskertből. Válogatott szüret, irányított erjesztés, seprőn érlelés. 
A klasszikus fehér húsú gyümölcsöket kortyban puha savérzet, kerek szerkezet és krémes utóíz kíséri.

Selected harvest, controlled fermentation, aged on the lees. The classic white-fleshed fruit is 
accompanied with soft acidity, a round structure and a creamy finish on the palate.

Die klassischen Früchte mit hellem Fruchtfleisch werden im Schluck vom weichen Säuregefühl, runder 
Struktur und cremigen Nachgeschmack begleitet.

1100 Ft/0,1 l    7600 Ft/0,75 l

Poharas borok / Wines by Glass / Weine vom Fass
Kimért borok / Wines by Glass / Weine vom Fass

Pezsgők / Champagnes / Sekte  - ha van közte champagne

Itallap / Beverages / Getränkekarte

A ház borai / Wines of the House / Weine des Hauses

Vörösborok / Red Wines / Rotweine

Tokaji borok / Tokaj Wines / Tokajer Weine

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine

Pálinkák / Spirits / Schnapse

Édes borok / Sweet Wines / Süsse Weine

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine

Borok pohárral / Wines by Glass / Weine vom Fass

Gyöngyözőborok / Semi-sparkling Wines / Perlweine

A ház ajánlásával / Recommended by the House / Empfehlung des Hauses

Folyó borok / Wines by glass / Weine vom Fass

Külföldi borok / Foreign Wines / Ausländische Weine

Kiemelt ajánlatunk / Special Offer / Unser begünstigtes Angebot



PETRÉNY ASTRA EGRI CSILLAG

Az adott évjárat szeszélyeitől függően az ASTRA a pince legszebb fehér tételeit házasítja, hogy 
kedvességével elbűvölje a legmagasabb minőséget kereső borfogyasztót is. Igazolja a pincészet ars 

poetica-ját: a „Nagy Egri Fehérbor” a hárslevelű alapú házasítás.

Mély citromsárga színárnyalattal bír a poharunkban lévő bor. A határozottan fellépő illat karaktere 
egyszerre árulkodik az alapanyag érettségéről és a bor érleltségéről, jegyeiben főként propoliszt, 
sárgabarackot és ananászt idéz. Kóstoláskor érezzük, hogy a kompozíció a beltartalomra, a testre épít; 
az alkohol ennek megfelelően a közepest meghaladja, a savak jelenléte visszafogott. Az ízvilágban a 

fűszeres és pörkölési aromatika a meghatározó, a lecsengés tüzes érzetű.

1100 Ft/0,1 l    7600 Ft/0,75 l

PETRÉNY ROSÉ Eger

A Syrah fajta használata új univerzumot nyit a rozékban, mely tökéletesen kiegészíti a már felfedezett 
Merlot-Rosé világát. Színében és stílusában az aktuális Rosé trendet képviseli.

Igazi ízbomba. Piros gyümölcsök, fűszerek, némi ásványosság és üdítően ható savak mutatkoznak meg.

790 Ft/0,1 l    5900 Ft/0,75 l

ST. ANDREA BOLDOGSÁGOS GRAND SUPERIOR Eger

Szürkebarát, olaszrizling, hárslevelű, furmint és sauvignon blanc. Hűvös dűlő, vulkáni és agyagos talaj, 
fehér szirmú virágok, ásványos jegyek, egres és zöldfűszerek. Savai szépek és hosszan érezhetőek, 

textúrája pedig húsos és krémes.

A Pinot Gris, Olaszrizling, Hárslevelű, Furmint and Sauvignon Blanc blend. It comes from a cool vineyard, 
from volcanic and clay soil. White-petal flowers, mineral notes, gooseberry and green herbs. It has nice 

and lingering acidity, while its texture is meaty and creamy.

Weiße Blumenblätter, mineralische Noten, Stachelbeere und grüne Gewürze. Schöne Säuren, sowie 
eine fleischige und cremige Textur.

11.500 Ft/0,75 l

RUPPERT A BESZÉLŐ VIRÁGOK KERTJE Villány

A friss, tartályos siller 97%-ban kékfrankosból készült, két és fél napig ázott erjesztés közben héjon. 
Megőrizte a szüreti szőlő húsának minden ízét és zamatát, vagány savakat, meggy, cseresznye és pikáns 

fűszerek aromáját.

This fresh, tank-made Siller was made from 97% Kékfrankos grapes, and kept on the skins for two days 
during fermentation. It has retained all the flavours of the freshly harvested grapes, the cool acids, 

aromas of sour cherries, cherries and spices.

Der frische Schiller wurde im Behälter, aus 97% Blaufränkisch hergestellt, mit einer Einweichung von 
zwei und halb Tagen während der Gärung. Lockere Säuren, Sauerkirsche, Kirsche und pikante Gewürze.

1100 Ft/0,1 l    7600 Ft/0,75 l

PANNONHALMI HEMINA Pannonhalma

60% chardonnay, 25% pinot blanc, 10% viognier és 5% sauvignon blanc. Precíz válogatás, kíméletes 
préselés, fejtés gravitációval és erjesztés 500 literes tölgyhordóban. Érett fehér gyümölcsök, 

ásványosság, finoman krémes szerkezet.

60% Chardonnay, 25% Pinot Blanc, 10% Viognier and 5% Sauvignon Blanc. Precise optical sorting, 
gentle pressing, extraction by gravity and then fermentation in 500-litre oak barrels. Ripe white fruit 

and minerality, with a subtly creamy texture.

x

12. 500 Ft/0,75 l

SAUSKA ROSÉ Villány

Kékfrankos alap, mellette merlot, cabernet sauvignon és syrah. Kizárólag tartályban erjesztve és érlelve, 
pár hónapig finomseprőn. Halvány rózsaszín, vibráló savak és rengeteg gyümölcs, barack, ribizli.

Merlot, Cabernet Sauvignon and Syrah in addition to the Kékfrankos core. It was fermented and aged 
solely in tanks, spending a couple of months on fine lees. It’s a pale pink-coloured wine with vibrant 

acidity, tons of fruit, with peach and redcurrant.

Ausschliesslich im Behälter gegoren und gereift, einige Monate auf Feintrub. Blasse rosarote Farbe, 
flimmernde Säuren und zahlreiche Früchte, Pfirsich und Johannisbeere.

1100 Ft/0,1 l    7600 Ft/0,75 l
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