
 

Éttermünk ajánlata! 

 

 

A BOGYÓLÉ, a villányi lankák „bozsoléja”, az évjárat első vörösbora a franciaországi Beaujolais 

Nouveau [bozsolé] borkészítési hagyományait követve készül. Az egyetlen vörösborunk, ami csak a 

színében vörös, szinte nem tartalmaz tannint. Maga a bor a bogyón belül születik, majd robban életre. 

Erre utal a „Bogyólé” elnevezés is. Újborhoz hűen a 2022-es évjárat első bora is azt a tipikus újboros 

karaktert hozza, amiért szeretjük: zamatos, élénk, vidám, kirobbanóan gyümölcsös.  

Itatja magát és jókedvre derít.  

Újborunk hagyományos művészi pályázatunknak köszönhetően minden évjáratban új ruhában debütál.  

Idén minden országos tervezőgrafika szak meghívást kapott a pályázatra, s a szakmai zsűriben is 

képviseltették magukat a képző intézmények. Az idei nyertes Murin Dóra, a MOME hallgatója!   

 

0,15l – 1100.- 

0,75l – 5500.- 



 

 

A hónap rumja  

 

 

Eredeti Naga Batavia Arrack Rum indonéz fűszerekkel 

megbolondítva. A kumquat kéreg, jambu, citromfű és koriander 

természetes kivonatai gyümölcsös-fűszeres aromaprofilt adnak. 

A Naga Malacca Spiced Rum sokoldalú, igazán remek ital, 

különösen a forró nyári napokon. 

Illat: édes fűszerek és kumquat elegye. 

Íz: Klementin, kumquat, lime, szerecsendió és citromfű aromái. 

Lecsengés: A sokrétű finálé egy kis jambu-t hagy maga után. 

Fogyasztását jégre töltve vagy trópusi koktélokba javasoljuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy másik egyedülálló rum a Naga családból, amelyet Jáva 

szigetének északi részén állítanak elő ázsiai desztillációs 

eljárással. Az így készített rumokat Indonéziában Batavia 

Arrack-nek hívják.  

A Limited Edition Naga Siam rumot 10 évig érlelik, öt 

lepárlóban desztillálják, majd 200 literes amerikai fehér 

tölgyfa hordókban érlelik.  

Illat: barna cukor és a fás jegyek összetett illata 

Íz: tele egzotikus fűszerekkel, vanília, kandírozott gyümölcs 

és tölgy 

Lecsengése: a finom dohány és a fás jegyek íze.  

  



 

 

 

 

 

Az anggur indonézül szőlőt, bort, jelent. A NAGA Anggur az 

indonéz Batavia Arrack rum és a Saint-Emilion bor házasságának 

gyümölcse. Anggur befejezéséhez 220 literes Seguin Moreau 

francia tölgyfahordókba töltötték – amelyekben 18 hónapig a 

2018-as Château Pas de l’Âne, egy Saint-Emilion bor volt. Grand 

Cru, amelyet Nicolas Baptiste borkészített – 65% NAGA Java 

Reserve-tel. 6 héttel később kivették a rumot, leszűrték és 40%-

alk.ra higították. Az illat tökéletes egyensúlyt teremt a rum 

fűszeres jegyei és a bor gyümölcsös és fás jegyei között. A szájban 

ismét a rum az, amit először felismerünk a kandírozott gyümölcsök 

aromáival. Aztán jönnek az elegáns tanninok ebben a gyönyörű 

2018-as Saint Emilionban, ezek a terroirra jellemző piros és fekete 

gyümölcsök. Végül a rum és a bor a szájpadlás végén van, ahol az 

egyik és a másik fűszeres jegyei harmonikusan keverednek, és 

máshol hagynak mohó sóvárgást az ízlelésben. 

 

 

 

 

 

 

A Naga Pearl of Jakarta Indonéziában készül, pontosabban Jáva 

szigetén, amely a cukornád bölcsőjének mondható.  

Egyedülálló erjesztése során vörös rizs élesztőit használják. Az 

érlelés 3 különböző típusú hordóban történik: Jati és ex-bourbon 

(amerikai tölgy) 7 évig, végül 12 hónapig cseresznyefa hordóban. 

Illata karamelles, édes, a créme brûlée-re emlékeztet. 

Ízében aszalt szilva érezhető grenadine-nal párosulva. 

Lecsengésben a dió és a lekvár aromák kerülnek előtérbe.  
 


