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SZÁLLODÁNK NAGY HANGSÚLYT FEKTET A MINŐSÉGI BOROK 

KÍNÁLATÁRA, HAZÁNK MEGHATÁROZÓ BORVIDÉKEIRE, 

SZŐLŐFAJTÁIRA ÉS BORÁSZATAIRA TÁMASZKODVA. 

SZEZONÁLISAN MEGÚJULÓ ÉTLAPUNKHOZ ILLŐ,

TÖBB MINT 50 FÉLE BORBÓL ÁLLÓ BORLAPUNKRÓL

VÁLOGATHAT A KEDVES VENDÉG. 





Sauska - Sárgamuskotály 2022                                                                                    6500 Ft
Ha van tokaji bor, aminek az említésére mindenki mosolyogni kezd, ez a száraz sárgamuskotály az! 

Tele van illattal, a szeretett aszalt kajszis, citromos jegyek mellett ezúttal főleg mandulavirággal. 

Szájban jelentős, rendkívül gazdag és hosszú. Sárgadinnye, körte, menta és citromfű dominál
a kortyban, ami tényleg olyan jólesik, mint egy nyári séta a Birsalmáson.

Sauska – Zempléni Chardonnay Birs Birsalmás dűlő 2021                              12500 Ft
Halványsárga színű. Illatában a gyönyörű fajtajelleget némi mandula egészíti ki. Szájban nagy testet 

mutat, rendkívül ízgazdag. Kortya hosszú kellemes körtés, sárgadinnyés aromákkal.

Montium - Furmint Barna dűlő 2019                              2200 Ft          11000 Ft
40 éves furmint ültetvény legszebb fürtjeiből, ülepített mustból, saválló acéltartályos spontán 

erjesztéssel, tartályos érleléssel készült. A kiterjedt gyökérzetnek és az erős terméskorlátozásnak 

(25q/ha) köszönhető a bor gazdag ásványossága. A tökéletes szüreti időpont kiválasztásának pedig
a fajtára jellemző zamat.

Montium - Szamorodni édes (0,375l)                                                                               12000 Ft 
Botrytis-es zamat, koncentrált sav és a maradékcukor (190 g/l !) hatalmas egysége jellemzi.

Montium – Hárslevelű Mikro tétel – Kizárólag szállodánk számára készült 153 palack.      11000 Ft
Az étteremvezetőnk által kiválasztott mikro tétel hárslevelű szőlőből készült, ami a Bekecs 

községhez tartozó Nagy hegy délnyugati oldalán a Kozér dűlőben termett. A termőhely vulkáni 

horzsaköves riolittufa, ami közvetlenül a felszínen kezdődik, nem rakódott rá egyéb termő réteg.
A kicsi, 0,2 ha-os ültetvény minden évben különleges termést ad, gazdag ásványosság mellett 

gyümölcsös zamatokat. De nem minden évben sikerül szüretelni róla, 2016-ban a jég verte el 

teljesen. A vadak is kedvelik, mert a növényvédelem bio szerekkel töténik, így semmi nincs, ami 

rontaná a szőlő zamatát.  Szüretkor a termést lebogyózták, gyorsan, de kíméletesen préselték.
A mustot ülepítették és csak a seprő mentes, szín mustot engedték erjedni. A Kozér dűlő vad élesztői 

spontán indították az erjedést, amely saválló acéltartályban ment végbe. Az erjedést követően,
a finom seprűről leszínelve , még 5 hónapig acél tartályban érlelődött. Közben természetes hideg 

kezelésen esett át, segítendő a borkő kiválásával a kerekebb savak elérését. A fejtések alatt a bor 

csobogtatása, szellőztetése következtében olyan mikro oxidációt kapott, ami a fahordós érlelésre 

enged következtetni, de ez a tétel nem kapott fahordós érlelést, Anélkül is gazdagnak és kereknek 

éreztük!

Grand Tokaj - Furmint Kővágó dűlő 2018                                                                      9500 Ft
Színe halványsárga. A borban található hűsítő jelleg szépen keveredik a furmintszőlő zamataival, 

ezeket kiegészíti a mádi Kővágó-dűlő ásványossága. Az újhordós erjesztésnek és érlelésnek 

köszönhetően ízében érződik egy szép füstösség, a furmintszőlő testessége, karaktere, mindez 

vibráló grépfrútos gyümölcsösséggel párosulva jelenik meg. Nagy testű, hosszú lecsengésű bor, 

melynek végén visszaköszön az ásványos, sós jelleg.

Grand Tokaj - 6 puttonyos Aszú 2013 (0,5l)                                                     22500 Ft    
Színe aranysárga. Illatában üde, aszalt sárgabarack, kamillás tavaszi virágosság, aszalt narancs és 

déligyümölcsök, rózsaborsos kedvesség és színesség érezhető. Ízében szilvás, barackos lekvárosság 

párosul gyümölcsösséggel. Testes, hosszú bor nagy komplexitással, amelyben a magas sav és a magas 

cukor kerek egyensúlyban és összhangban jelenik meg. Szépen betölti ízeivel a szájat, a végén egy 

üde, friss érzettel zárva le nagyon hosszan.

Holdvölgy Pincészet – Expression Hárslevelű Becsek-dűlő 2018                                  22500 Ft
Vulkáni kúpok gyűrűjében, a történelmi I. osztályú Becsek-dűlőben születik meg évről évre
a HOLDVÖLGY egyedi hárslevelűje. A 43 éves átlagéletkorú szőlőültetvények a Birtok fennállása 

óta a nyolcadik alkalommal mutathatják meg azt a kristálytiszta hárslevelűt, amelyből a 

HOLDVÖLGY-stílus legkifejezőbb fajta- és dűlőszelekcióját alkotjuk meg.

TOKAJ-

HEGYALJA

Magyar

FEHÉRBOK ÉS ZÉBOK 
HUNGAAN WHITE WINES AND SE WINES

      palack (0,75 l)

pohár (1,5 dl):   



Vylyan - „Herka” Chardonnay                                                            1100 Ft                   5500 Ft
A Vylyan klasszikus Chardonnay bora, egyharmadát hordóban erjesztették, hogy még krémesebb 
ízvilágot érjenek el. A névadó Herka a Villányi borvidék egy legendája, amely egy ellenállhatatlan 
szépségű lányról szól, aki még egy boszorkányt is rászedett. Ha megkóstoljuk, számítsunk rá, hogy 
minket is rabul ejt szépségével.  

Vylyan - „Boszorkány” Olaszrizling-Rajnai rizling                               1100 Ft                   5500 Ft
A borsor nyitánya e jólesően citrusos, könnyed fehér bor, rajnai rizling és olaszrizling házasítása 
reduktív megfogalmazásban. Élénk, tiszta „rajnais” illat adja a felütést (citrom, szőlővirág), s a korty 
is szépen követi citrusos vonalat golden alma és grapefruit jegyekkel, kellő savakkal és jólesően 
fanyar lecsengéssel.

Vylyan – „Kakas” Rosé  - Ház Bora                                                   1100 Ft                   5500 Ft
Ropogós, frissítő, ízig-vérig rozé. Az őszibarack és a málna üdesége köszön vissza az intenzív 
illatban, ízben. Frissességét, lendületét a feszes savak adják újabb és újabb kortyra csábítva a kóstolót.

VIÁNY

NAGY-SOMLÓ

Csordás-Fodor - Juhfark Selection 2020                                                                        5500 Ft
Karakteres testes Juhfark, a Somló hegy legjellegzetesebb bora. Valódi hungarikum. Visszafogott 
illat, határozott mineralitás, kitűnő egyensúly, szép ízharmónia jellemzi. A 3 ha-os területről 
származik, Somló-hegy, Báró-tag dűlő. Hűtött, irányított erjesztéssel, hosszabb ideig, legalább 1 évig 
tölgyfa hordós érleléssel készült. Érlelés után palackos érlelés fél év időtartamon keresztül.

Barcza Pincészet – Hárslevelű 2018                                                                                7500 Ft
Eddig az egyetlen bor ebből a fajtából. A hegy nyugati oldaláról, a Szent Ilona kápolnától szüretelik. 
Csak tartályos érlelésben részesült. Szikár, jó savak és elegancia jellemzi.

Barcza Pincészet – Furmint 2018                                                                                     7500 Ft
Somló déli oldaláról, egy alacsonyan fekvő ültetvényről szüretelik. A talaj sajátosságai ebben
a borban tűzköves foszforos jegyekben mutatkoznak meg. Fahordóban erjedt és érett, kb. 10 
hónapig. Elegáns és egyedi furmint, a '18-as borok közül talán ez a legérettebb.

PANNON-

HALMA

Babarczi Zsuzsanna Pincészete – Sauvignon Blanc 2022                                               6500 Ft 
A közepes intenzitású, bodzára, csalánra és fehér húsú gyümölcsökre emlékeztető illat frissességénél 
és mértéktartásánál fogva eleganciát tükröz. Kóstoláskor érezzük, hogy a borban egyenes ívet rajzol 
a közepesnél erőteljesebb savérzet és a citrusos ízek, amelyeket ugyanakkor őszibarackos trópusi 
gyümölcsös zamatok, közepes test kísér.   

Babarczi Zsuzsanna Pincészete – Olaszrizling  2022                                                     6500 Ft
Karakteres, minőségi bor, azonnal felismerhető a keserűmandulára emlékeztető finom zamatáról. 
Savai harmonikusak, ízen hosszan tartó.    

Soltész - Irsai Olivér                                                                            1100 Ft                   5500 Ft
A pincészet első bora minden évben, könnyed, imádnivalóan virágos, gyümölcsös, mindenki 
kedvence az Irsai.

Thummerer - Muskotály édes                                                             1100 Ft                   5500 Ft
A szőlőfajta sajátosságából eredően egy színeiben halvány zöldessárga, ízeiben kirobbanóan 
gyümölcsös, intenzív szőlővirágos illatú bor fogad bennünket. Édes bor lévén érdemes kipróbálni 
túrós, tejszínes süteményekhez, vagy egy késő délutáni, esti beszélgetés társaként, 8-10°C-on 
fogyasztva.

Thummerer - Chardonnay Battonage 2021                                                                     8500 Ft
Ha valaki az elegáns fehérborokra gondol, biztosan elsők között merül fel benne a Chardonnay neve. 
Az évjárat egy eleve jó beérést hozott ennél a szőlőfajtánál, mely az almasavbontás és a finom seprőn 
történő rendszeres keverés után egy nagy testű, fehérbor született. Az erjesztés és érlelés új barrique 
hordóban történt, battonage technológiával.

EGER

Magyar

FEHÉRBOK ÉS ZÉBOK 
HUNGAAN WHITE WINES AND SE WINES

pohár (1,5 dl):   

pohár (1,5 dl):   

pohár (1,5 dl):   

pohár (1,5 dl):   

pohár (1,5 dl):   

      palack (0,75 l)



Balatonfelvidék
Káli Kövek -  Szentantalfa  Rajnai Rizling  2019                                                              8500 Ft
Tradicionális módon készült falubor a mészköves, nyomokban bazalttufás talajú Sósi dűlőről.
A tökéletesen érett és egészséges gyümölcs Sólyom György 33 éves szőlőültetvényéről származik.
A szeptember közepén, kézzel szüretelt és egész fürtösen préselt rizling mustja két 500 literes 
tölgyfahordóba került, ahol 2 hónapig erjedt, majd 7 hónapig érlelődött.

Káli Kövek – Rezeda Olaszrizling válogatás 2021                                                               9500 Ft
A Fekete-hegy, a Kopasz-hegy és az Új-hegy négy dűlőjének gondosan, kézzel válogatott termése.
A kíméletesen feldolgozott szőlő mustja fele-fele arányban tölgyfahordóban, illetve Inox-tartályban 
erjedt és érlelődött. A spontán és komótosan végbement erjedést, továbbá a 6 hónapos érlelést 
követően a különböző olaszrizlingek házasításra kerültek, hogy a legjobb tulajdonságaik 
érvényesülhessenek.

Balatonfüred-Csopak
Figula - Olaszrizling Sáfránkert Selection 2019                                                              9500 Ft
Csopaki terület, amely mindössze nyolcszáz méterre van a Balatontól. Ennek, és a különleges permi 
vörös homokkőnek köszönhetően egészen speciális dűlőről van szó. Délies karakter, konszolidált 
savakkal és finom mineralitással. Illatban virágos, citrusos és fűszeres egyszerre. Megbízható dűlő, 
amelyről majdnem minden évben készíthető szelekció.

Badacsony
Váli Pincészet - Szürkebarát                                                                                               6500 Ft
Váli Péter ezt szívéhez oly közeli fajtát egyedi módon készítette. 36 órás héjon áztatást követően a 
felét hordókban, a másik felét pedig tartályban erjesztették és érlelték még további 6-8 hónapig. 
Illatában találkozhatunk az őszibarackkal, a citromfűvel, de a vérnarancs is gyakori látogató. Rozéra 
emlékeztető színe, gyümölcsös illat- és ízvilága kiegészülve a Badacsonyra jellemző ásványos 
lecsengéssel kellő párja lehet lazac, tészta- és fehér húsú ételeknek. 

Borbély Családi Pincészet – Olaszrizling Selection -  Bács Hegy 2019                         9500 Ft
A Bács hegy ajándékát a hagyományokhoz ragaszkodva új tölgyfa hordóban 6 hónapig érlelték.
A bazalt alapú, agyagos talajnak köszönhető nagy komplexitású, keserűmandulára emlékeztető 
utóízű és magas Magnézium tartalmú kiváló bor. Fogyasztását 11-13 °C-ra hűtve ajánljuk.

Pátzay – Prémium Chardonnay  2019                                                                              9500 Ft
Tiszta halvány szalmasárga szín, közepes viszkozitás és friss ugyanakkor meleg karakterű trópusi 
gyümölcsös illat jellemzi. Alma és birs egészül ki finom vaníliás karakterrel. Kóstolva a száraz korty 
frissítő savérzettel és a megszokottnál ásványosabb karakterrel, közepes alkoholérzettel hosszan 
cseng le a szájban. Kifejezetten gasztronómiába szánt bor.

Pátzay - Pinot Gris Tégladomb dűlő                                                                                  5500 Ft
Kristálytiszta halvány szalmasárga szín és magas viszkozitás jellemzi, melyek mellett a pohárból 
áradó közepesnél intenzívebb, mély, almás-kardamomos, fűszeres illat utal a nagy beltartalmi értékre. 
A telt, ízgazdag korty hosszú, vaníliás, érett citrusos karakterrel, leheletnyi édességgel búcsúzik. 
Badacsony egyedülálló terroirja és a gondos odafigyelés eredményeképpen újra régi fényében 
tündököl a fajta. 

Pátzay - Pinot Noir Rosé                                                                     1100 Ft                   5500Ft
Tiszta, tükrös megjelenés. Halvány pasztell rózsaszín. Közepesnél intenzívebb málnahabos illat, 
mely ízben üdítő savérzettel és végtelen hosszú elegáns lecsengéssel párosul. Kiváló aperitif, mely 
könnyű tengeri halak mellett is kiváló párosításként állja meg a helyét.

BATON-

felvidék

BATONFÜD

CSOPAK

BADACSONY

Magyar

FEHÉRBOK ÉS ZÉBOK 
HUNGAAN WHITE WINES AND SE WINES

MÉNES
Balla Géza - Sauvignon Blanc                                                          1100 Ft                  5500 Ft
Sauvignon blanc-ra jellemző citrusos, vágottfűves és trópusi gyümölcsös illatú, mely ízében is ezt 
folytatja élénk savakkal, egressel majd ásványos lecsengéssel.

      palack (0,75 l)

pohár (1,5 dl):   

pohár (1,5 dl):   



Tóth Ferenc - Kadarka Superior 2018                                                                             10500 Ft
Rubinvörös színű bor, némi gránátos bemosódással a szélein. Illata ezerarcú. Pirított dió az első 
benyomás róla, majd a málnaszörp és a szamócalekvár édeskés aromái váltogatják egymást.

Tummerer - Bikavér Grand Superior, Nagy-Eged hegy 2015/2016                                10500 Ft
Csak a legkiemelkedőbb évjáratokban készül a Bikavérek legfelső kategóriájába tartozó grand 
superior. Szerepelnek benne Kárpát-medencei és világfajták. Összetétel: Kékfrankos, Cabernet 
franc, Merlot, Syrah, Kadarka. 18 hónapos fahordós érlelést hosszú palackérlelés követ.

Thummerer - Tréfli Cuvée édes                                                          1100 Ft                   5500 Ft
Birtokbor. Intenzív illat, fűszeres íz, finom savak. A könnyed, édes gyümölcsösség találkozása a 
fahordós jegyekkel kifejezetten élvezetes élményt nyújt a borfogyasztó számára. Felső-
Magyarországi oltalom alatt álló földrajzi jelzésű édes vörös bor.

Soltész - Kékfrankos Grand Superior, Nagy-Eged hegy 2018                                            9500 Ft
Gazdag elegancia, érett, komplex pirosbogyós jegyek kiegészülve a fahordós érlelés bársonyosan 
toast-os fűszerességével, és a Nagy-Eged-dűlő semmihez sem hasonlítható karakterével. Ez a bor
a legek bora: a borvidék legizgalmasabb dűlőjéről a legmeghatározóbb szőlőfajta a legmagasabb 
minőségben. Érdemes időt hagyni neki, nagyon sokat nyílik kitöltve a pohárban.

EGER

Haraszthy - Pinot Noir 2017                                                                                             8500 Ft
Az etyeki borvidék érdekes és sikeres kísérlete a Pinot Noir borok készítése. Az alapvetően 
fehérboros borvidéken ez a burgundi vörösszőlő fajta szép eredményt ért el.

ETYEK

Takler- Örökség Bikavér 2018                                                       1500 Ft                 7500 Ft
Löszön termett tradicionális bikavér kékfrankos, merlot, kadarka és cabernet sauvignon 
házasításból. A fajták külön-külön erjedtek tartályban, majd részben új, kisebb részben használt 
hordókban értek egy éven át!
Takler – Szenta-Hegyi Kékfrankos 2018                                                     10500 Ft
Ez a kiváló bátaszéki termőhely a Kékfrankos teltebb, húsosabb arcát mutatja meg, gazdag 
gyümölcsösséggel, melyben az érett meggy és cseresznye játszák a főszerepet. Vibráló karakter, 
hosszú utóíz jellemzi.
Vesztergombi - Turul Cabernet Franc-Merlot 2019                                   8500 Ft
Cabernet Franc (60%) és a Merlot (40%) alkotja ezt a klasszikusnak mondható házasítást. Eleinte 
fordított arányban készült, majd 1997-ben megfordították és elnevezték Turul-nak. A Cabernet 
Franc nehéz, sokszor kissé érdes stílusát remekül egészíti ki és simítja el a Merlot lágysága, 
kedvessége.
Vida - Öregtőkés Kadarka  2016                                                                   11500 Ft
A több mint 90 éves ültetvény sokat tud mesélni, és elképesztő csodákra képes. Játékosan fűszeres 
illata, nem túl nehéz, ugyanakkor karakteres ízképe mindenkit elvarázsol. A halászlé tökéletes 
kísérője, de kacsa és borjú ételekhez is pompásan illeszkedik.
Vida- La Vida Merlot- Cabernet Franc- Cabernet Sauvignon- Syrah 2017                   16500 Ft
A pincészet csúcsbora csak kivételes évjáratokban kerülhet palackba a legjobb dűlők legjobb 
terméséből. 2017-ban 88% merlot, 5% cabernet sauvignon és 5% Franc és 2% Syrah házasításával 
született meg a La Vida, amely a magas beltartalom és a hosszú hordós érlelés következtében mind 
illatban, mind ízben, mind szerkezetét illetően komoly örömöket képes okozni kóstolójának már 
most is. 
Mészáros Pál – Hidaspetre Cabernet Franc Reserve 2019                               9500 Ft
Nevét a Hidaspetre dűlőről kapta, mely Szekszárd egyik legjobb dűlője, dél-keleti fekvésű, talaja 
kötött agyagos, mészköves. 35 éves szőlőtőkékről szüreteljük a szőlőt, terméskorlátozást 
alkalmazunk, hogy minél jobb gyümölcsöt kapjunk. Kézzel szüreteljük 15kg-os ládákba. Kettős 
válogatást alkalmazunk: egyszer egy fürtválogatást, majd a szőlőszemeket válogatjuk, csak teljesen 
egészséges szőlőszemek kerülnek az erjesztőbe, 21 napos héjon erjesztést alkalmazunk, közben 
kíméletesen maceráljuk a cefrét majd 2 éves tölgyfahordós érlelés következik mikor is a borok szép 
simára érnek.

SZEKSZÁRD

Magyar

VÖRÖSBOK 
HUNGAAN D WINES

pohár (1,5 dl):   

pohár (1,5 dl):   

      palack (0,75 l)



Ipacs Szabó – Nászút Helyett Cabernet Franc   2018                    1900 Ft              9500 Ft
Cabernet Franc fajtából készült Ipacs Szabó bora. Elvevezését egy családi történetből kapta. Szó 
szerint arról, hogy a birtok abból a pénzből jött létre, amiből a fiatal pár nászútra szeretett volna 
menni. Mint fogyasztók azt mondhatjuk megérte, mert igazán különleges, egyedi bor a Nászút 
helyett, amire büszke lehet a család. 

Gere Attila - Kopar Cabernet Franc- Cabernet Sauvignon -Merlot  2018/2019             16500 Ft
1997-ben készült az első Gere Kopár, ami azóta kultikus borrá vált. Egy olyan borról van szó, amit 
nem csak a presztízs miatt vásárolnak, hanem azért, mert az egyik legjobban eltartható magyar bor, 
amit bizonyított az elmúlt két évtizedben. A bor mára Cabernet Franc hangsúlyos, ami Villány 
legfontosabb fajtája. Az utóbbi időben a készítést egységesítették, minden évjárat ugyanúgy készül, 
hogy a borban fellelhető különbség csak az évjárat jellegzetessége legyen. A 2017-es már bio 
művelésű szőlőből készült. 300 literes zempléni tölgyben érik, több mint a fele újhordóba.

Tiffán - Carissima Cuvée Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon 2017     16000 Ft
DHC Kopár Védett Eredetű Premium Vörösbor. A pincészet egyik csúcsbora 1999 óta ez az első 
dűlő szelektált házasítás a Kopárból. Nagy testű, de mégis elegáns csúcsbor, amely minden ízében 
azt a minőséget hozza, amit elvárunk Villánytól és Tiffántól.

Vylyan -  Merlot 2020                                                                                         7500 Ft
A Pillangó- és Mandolás dűlők terméséből készüt ez a nagyon karakteres bor. 13 hónapig kapott 
hordós érlelést barrique hordókban, melyek között minimális mértékben amerikai tölgy is volt. 
Komplex illatvilág, málnával, kakaóval és némi mentával. 

Vylyan - Cabernet Sauvignon 2018                                                     1500 Ft                  7500 Ft
A villányi föld jellegzetességei természetesen nyomot hagynak a szőlőszemek ízén, de egy cabernet 
sauvignon sohasem enged karakteréből. Határozott ízvilágában a fekete ribizli, szilva, étcsokoládé és 
dohány versenyeznek egymással. Hosszú pinceérlelésre alkalmas.

Vylyan - Kékfrankos 2020                                                           1500 Ft               7500 Ft
Életerős, elegáns, gazdag bor, amely méltóságteljes tartást sugároz. Tiszta vonalú, mély és élénk
a kezdő illattól a hosszú lecsengésig. A fajta védjegyévé vált meggyes jegyek és a finoman mért 
hordófűszerek kerek egésszé olvadnak.

Vylyan - Villányi Franc 2017                                                                         9500 Ft
Villány legfontosabb fajtájává a Cabernet Franc vált. A Vylyan pincészet Franc borai rengeteg díjat 
gyűjtöttek be az elmúlt évtizedekben. Ez a bor lendületes, komplex, jó tartású, melyben friss 
gyümölcsösség, és nagy test jól megfér egymás mellett. 

Vylyan - Syrah 2016                                                                                       10500 Ft    
 Gazdag, sokrétű személyisége az Ezeregyéjszaka világát eleveníti meg: izgalmas, titokzatos, 
mediterrán karakter, melyben egyaránt jelen van az erő és a lágyság, valamint a húsosság és
a bársonyosság. A gazdag syrah-karaktert a gyógynövények, ánizs, aszalt vörösáfonya, feketeszeder 
és som jegyei színezik, míg a korty krémes, kávés lecsengéssel búcsúzik.

Vylyan - Mandulás Villányi Franc Super Premium válogatás 2017                                  26000 Ft
A szőlő a Mandolás és a Gombás dűlőből származik. A Cabernet Franc fajta Villányban találta meg 
természetes otthonát, borát ezért Villányi Franc-nak hívják. A villányiak vallják, hogy ez a szőlőfajta 
az elegancia és a harmónia megtestesítője!

Vylyan - Duennium Cabernet Franc- Cabernet Sauvignon- Syrah 2012                    32000 Ft
A Winelovers  100 borválogatás legjobb bordói házasításaként  végzett 2018-ban. A bírálatkor ezt 
írták róla: illatában karácsonyi fűszerek (kardamom, szegfűszeg), és érett szeder; a kortyban mazsolás 
csokoládé, míg lecsengésében szivardobozt idéző cédrusos-dohányos asszociációk jellemzik egy 
nagyon egyedi pézsmás jelleggel kiegészítve. Hatalmas test és óriási hossz, ami a hosszú pinceérlelés 
lehetőségét jelenti. Boregyéniség.

Maul Zsolt Pinészete – Hedonista Merlot                                                                     26000 Ft
Egészen mély rubin színű, szinte szikrázik a pohárban. Illata intenzív és rendkívül buja, árad
a mediterrán forróság az orrunkba. Mintha egy marokkói piacon járnánk. A fahéj, a szerecsendió,
a kardamom illata babonáz meg bennünket. Íze édes szilvás, lekváros, aszalt gyümölcsös. Hátrébb
a finom fás jegyek domborítanak. A savak is majdnem édesnek hatnak. A magas alkohol bővérűvé 
teszi. Ez itt az Édenkert illata és íze….

VIÁNY

Magyar

VÖRÖSBOK 
HUNGAAN D WINES

      palack (0,75 l)

pohár (1,5 dl):   

pohár (1,5 dl):   

pohár (1,5 dl):   



Magnum Palack
1,5l

Pátzay - Pinot Noir Rosé                                                                                                                           11000 Ft
Gere Attila - Kopár Cuvée 2016                                                                                                                                50000 Ft
Vylyan - Villányi Franc 2016                                                                                                                     18000 Ft
                                                 

Külföldi Borok
 Wines of World

Yealands Estate - Sauvignon Blanc Single Block S1 Marlborough, Új-Zéland                                                14500 Ft
Az Új-Zélandi Yealands borászat, környezettudatos, bio és vegán, mellesleg már többször készítette el a világ legjobb Sauvignon Blanc-ját. A Single 
Block sorozat borainak elkészítésekor a gyümölcsösség és a terroir együttes megjelenítése, harmóniája a cél. Az S1 dűlőrész a Seaview Vineyardon belül, 
160 méter tengerszint feletti magasságon fekszik. A dűlőrész világhírre is szert tett: Az International Wine Challenge a 2011-es Single Block S1 
Sauvignon Blanc-ot választotta a világ legjobb nemzetközi Sauvignon Blancj-ának.

Terrecarsiche - Fanova Primitivo DOC Riserva 2019 Puglia, Olaszország                                                             14500 Ft
Vörös, gránátvörös színű bor. Kerek, intenzív illatában cseresznyés-meggyes jegyeket fedezhetünk fel. Íze finom, harmónikus, nagyon testes, telt. 
Érlelése francia fahordóban történik minimum 6 hónapig, melyet 6 hónap palackban töltött idő követ.

Francis Ford Coppola - Director's Cabernet Sauvignon 2016 Kalifornia, Egyesült Államok                          14500 Ft
Igazi újvilági Cabernet Sauvignon. Testes Kaliforniai vörösbor Kóstolva fekete ribizli, meggy, szilva, cseresznye, szegfűszeg és a fahordós érlelésnek 
köszönhető füstös, fekete csokoládés, fűszeres jegyek köszönnek vissza. Kiváló szerkezetű, lendületes, gazdag ízvilágú és koncentrált bor. Kitűnő 
párost alkot kiadós ételekkel, vörös húsokkal.

PEZSGo/ PSECCO/ CHAMPAGNE

Hungária Extra Dry                                                                                   1800 Ft /0,2l            5800 Ft 
Hungária Irsai Olivér (édes)                                                                                 5800 Ft
Sauska Brut Chardonnay Tokaj                                                                           8500 Ft
Furlan Prosecco Superiore DOCG                                                                       9500 Ft
Freixenet- Reserva Real Cava                                                                               18500 Ft
L'Hoste Brut Rosé Champagne                                                                            24000 Ft
Pommery Brut Royal Champagne                                                                       28000 Ft
 

palack (0,75 l)

palack (1,5 l)

Magyar

VÖRÖSBOK 
HUNGAAN D WINES

Váli pincészet – Ördögszikla Kékfrankos 2020                                                             11000 Ft

Igazából nincs mét szépíteni, robban a pohárban. Egyszerre gyönyörűen ásványos és elegánsan 

fűszeres, egyszerre igazi badacsonyi és igazi kékfrankos. A hordó nagyon szépen támogatja a bort, 

egyáltalán nem tolakodó. Egyedi és különleges kékfrankos, nem a sűrű-vastag-sötét iskola.

BADACSONY

Áraink HUF-ban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t. A számla végösszegéhez 12% szervízdíjat számolunk fel.

      palack (0,75 l)






