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Jásdi – Csopaki Olaszrizling Hegybor 2020/2021 (Csopak)

740 Ft/dl 5290 Ft/0,75l
Zöldes színű, friss és fajtajelleges bor, szép ásványos és citrusos jegyekkel.

A greenish-coloured, fresh and varietal wine with lovely mineral and citrus notes.
 

Kreinbacher – Juhfark 2020/2021 (Nagy Somló)
840 Ft/dl 5590 Ft/0,75l

Illatában fehérhúsú gyümölcsök és a Somlóra jellemző ásványosság a legmarkánsabb. 
The refined flowery and fruity aromas in the nose are nicely accompanied by minerality, typical for this terroir. 

 
Kreinbacher – Hárslevelű 2020/2021 (Nagy Somló) 

840 Ft/dl 5590 Ft/0,75l
Illatát fehérvirágok, birs és némi méz jellemzi, míg ízben citrusok, fehérhúsú és déli gyümölcsök teszik izgalmassá. 

White flowers, quince and honey arrive in the nose, while the palate shows an exciting harmony of white fleshed fruits and exotic fruits. 
 

Gróf Degenfeld – Bio Furmint 2020/2021 (Tokaj)
890 Ft/dl 5990 Ft/0,75l

Színében tükrös, halvány szalmasárga. Friss, üde illatában zöldalmás jegyek mellett enyhe ásványosság fedezhető fel. Ízvilágára 
szintén a zöldalmajegyekkel és krémességgel párosuló ásványosság jellemző, melyet ropogós és friss savak kísérnek, enyhe 

szénsavas érzettel. 
The colour is clear, pale straw yellow. In its scent fresh, lush notes of green apple and a slight minerality appear. The palate is also 
characterized by minerality with green apple notes and creaminess, accompanied by crispy and fresh acidity with a slight carbonic 

sensation. 
 

Benedek – Epreskert Sauvignon Blanc 2020/2021 (Mátra)
690 Ft/dl 4990 Ft/0,75l

A gyümölcsös, zöldalmás jegyek mellet a vegetális, vágott füves karakterek is megjelennek. A korty telt, szájban kirobbanó 
gyümölcsösség, lecsengésben érzéklehető a Mátrára jellemző savasság. 

The fruity, green apple notes are joined by vegetal, cut grassy characters. The palate is full-bodied, with an explosion of fruitiness, and the 
acidity typical of Mátra can be felt in the finish. 

 
Joó Tamás – Irsai Olivér 2020/2021 (Villány)

690 Ft/dl 4990 Ft/0,75l
Szinte parfümös illatjegyei miatt elsőre hölgyek körében kedvelt, de friss, ropogós savai, forró nyári estéken fröccsként az 

úriemberek tetszését is hamar elnyeri.
Its almost perfumed notes make it a ladies' favourite at first, but its fresh, crisp acidity will quickly win the hearts of gentlemen as a 

spritzer on hot summer evenings. 
 

Tohu – Sauvignon Blanc (Új-Zéland)
1790 Ft/dl 11990 Ft/0,75l 

Igazi trópusi gyümölcsbomba a bodza virág illatával. Ízében felbukkan a dinnye, egres és a citrusok.
A real tropical fruit bomb with the scent of elderflower. Melon, gooseberries and citrus on the palate with a mineral herbal finish.

 
Világi Winery – Rajnai Rizling Terroir Selection (Szlovákia)

10990 Ft/0,75l
 A fajtára jellemző savak mellett telt és összetett ízkombinációval rendelkezik, mint például az egzotikus gyümölcsök, citrom és 

őszibarack jellegzetes jegyeivel találkoztunk illatában és ízében is. 
In addition to the typical acidity of the variety, it has a full and complex combination of flavours, such as exotic fruits, lemon and peach, 

with characteristic notes of both aroma and taste. 
 

Gróf Degenfeld – Szamorodni (Tokaj)
1390 Ft/dl 6990 Ft/0,5l 

Intenzív akácméz és aszalt sárgabarack illat és íz, a hordós érlelés finom édes fűszereivel kiegészítve. Friss, üdítő savak 
kompenzálják a 98 g/l maradék cukrot.

Intense acacia honey and dried apricot on the nose and palate, complemented with the delicious sweet spices of barrel ageing. The fresh, 
refreshing acids counterbalance the 98 g/l residual sugar. 

A végösszeghez 12% szervízdíjat számolunk fel. Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét tartalmazzák. 
Our prices are indicated in HUF and include the amount of VAT. 12% service charge will be added to your bill. 
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ROSÉ
 

Gere – Rosé Cuvée 2020/2021 (Villány)
890 Ft/dl 5990 Ft/0,75l 

 A Gere birtok kékfrankos és pinot noir alapú rozéja. Rózsás árnyalat, kirobbanó ropogós piros gyümölcsök, frissesség. Illatában 
és ízében egyaránt szilva, fekete cseresznye, szamóca. 

The Gere estate Kékfrankos and Pinot Noir based rosé. It has a rosy colour, explosively crispy red fruits and freshness. 
 

Konyári – Rosé 2020/2021 (Balaton)
690 Ft/dl 4990 Ft/0,75l

Átfogó házasítás a birtok legfontosabb fajtáival, rosé színben. A három bordóit – cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot – 
kevés kékfrankos egészíti ki. Piros bogyósok, szamóca, fűszeres jegyek, szomjoltó korty és friss savérzet.

A comprehensive blend of the estate’s varieties in the colour of rosé. The three Bordeaux varieties – Cabernet Sauvignon, Franc and 
Merlot – are complemented by a touch of Kékfrankos. 

 
Lelovits Tamás – Rosé Cuvée 2020/2021 (Villány)

690 Ft/dl 4990 Ft/0,75l
Színében pink, illatában elsősorban a friss és intenzív piros bogyós gyümölcsösség jelentkezik, főként eper formájában. 

It is pink in colour and has a fresh and intense red berry fruitiness, mainly in the form of strawberries. 
 

Dúzsi – Kékfrankos rosé 2020/2021 (Szekszárd)
740 Ft/dl 5290 Ft/0,75l

A pince fő rozé bora. Ez a bor mindig a sióagárd – lányvári kékfrankos szőlőből készül, ez adja egyedi zamatát, gyümölcsösségét.
The main rosé wine of the cellar. This wine is always made from the Sióagard - lányvár kékfrankos grape, which gives it its 

unique flavour and fruitiness.
 

VÖRÖS
 

TAKLER "Örökség" Kékfrankos Prémium 2017 (Szekszárd) 
990 Ft/dl 6790 Ft/0,75l

Idős tőkékről szigorú hozamkorlátozás mellett szüretelt szőlő, 12 hónapig 500 literes magyar és francia hordóban érlelve. 
Fűszeres, pirosbogyós gyümölcsök, igazi kékfrankos karakter.

The grapes are harvested from old vines cultivated with strict yield-control, aged in 500-litre Hungarian and French barrels for 12 
months. It has a spicy, real Kékfrankos character with red berries. 

 
Sauska - Cuvée 13 2017 (Villány)

1090 Ft/dl 6990 Ft/0,75l
Bordeauxi házasítás kiegészítve egy kis kékfrankossal és syrah-val. Élénk bíbor rózsaszínes karimával, friss és rendkívül üde. 

Illatában primer gyümölcsök, meggy és feketeszeder. 
Lively purple with pink rim, crisp and refreshing. Aromas of tart cherry and blackberry leads the nose along. 

 
Lelovits – Két-Hold Premium Merlot 2018 (Villány)

1590 Ft/dl 10990 Ft/0,75l 
Merlot Prémium Válogatás.A két holdas ültetvény gyönyörű termése palackba zárva.

Merlot Premium Selection.The beautiful fruit of a two-acre plantation in a bottle.
 

KAIKEN Estate Malbec 2019 (Argentína) 
990 Ft/dl 6790 Ft/0,75l 

Örök kedvenc az Andok-lábától, Aurelio Montes argentin birtokáról. Feketebogyósok, rengeteg édes fűszer, érett karakter. 
The constant favourite from the foot of the Andes, from Aurelio Montes’ Argentinian estate.

 
Vintage Garnacha Perdida (Spanyolország) 

13990 Ft/0,75l 
Zaragoza tartomány északi részéről, a 800 méter magasságban fekvő Uncastillo ökológiai ültetvényről szelektált Garnacha. 

Garnacha selected from the Uncastillo organic vineyard at an altitude of 800 metres in the north of the province of Zaragoza. 
 


