


BÖJT EGRI CSILLAG SUPERIOR 2020/2021 Eger

Tartályos erjesztés és rövid pihentetés után a superior szabályzásnak megfelelően a palackozást követő 
három hónapig érlelve. A recept: rizling, sauvignon blanc, leányka és muskotály, kis maradékcukor és 

dinamikus savak. Kész az igazi nyári bor.

Following the tank ageing and a brief rest, it was aged according to the Superior regulations for three 
months in the bottle. The recipe is Riesling, Sauvignon Blanc, Leányka and Muskotály, a touch of 

residual sugar and dynamic acids – and the real summer wine is made.

Das Rezept: Riesling, Sauvignon Blanc, Mädchentraube und Muskateller, wenig Restzucker und 
dynamische Säuren. Der echte Sommerwein ist fertig.

650 Ft/0,1 l    4800 Ft/0,75 l

PANNONHALMI TRICOLLIS VÖRÖS 2020/2021 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.

680 Ft/0,1 l    5100 Ft/0,75 l

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

VESZPRÉMI IRSAI OLIVÉR 2021 Kötcse

Könnyű szőlővirágos irsai Kötcséről, a Veszprémi család kis pincéjéből. Illatban visszafogott, virágos, 
édes szőlős és trópusi jegyekkel. A puha kortyot friss savérzet zárja.

A light Irsai with grape flower character from Kötcse, from the Veszprémi family’s small cellar. Restrained 
aromas with floral, sweet grape and tropical notes. The soft palate is rounded off by fresh acidity.

Leichter Irsai mit Traubenblüten, aus dem Keller der Familie Veszprémi in Kötcse. Im Duft ist er 
zurückhaltend, blumig, mit Noten von süßer Traube und tropischen Früchten. Der weiche Schluck wird 

von frischem Säuregefühl abgeschlossen. 

550 Ft/0,1 l    4100 Ft/0,75 l

GÖNCÖL FÉLÉDES FURMINT 2019/2020 Tolcsva

A kőkemény fekete dácitot fedő tarcali löszön termett bio művelésű furmint. Tartályban erjesztették 
és érlelték, mielőtt 30 gramm természetes maradékcukornál megállítva az erjedést palackba került. 

Alacsony alkohol, vidám barackos-almás íz, friss, gyümölcsös és hosszú korty.

An organically grown Furmint from Tarcal, grown on the loess that covers the rock-hard black dacite. 
It was fermented and aged in tanks, and was bottled after fermentation was stopped at 30 grams of 

residual sugar. Light alcohol, vivacious peach-apple flavours, fresh, fruity and long palate.

Niedriger Alkohol, lustiger Geschmack mit Pfirsich und Apfel, frischer, fruchtiger und langer Schluck, 
30 Gramm natürlicher Restzucker.

550 Ft/0,1 l    4100 Ft/0,75 l

FIGULA OLASZRIZLING 2021 Balatonfüred

Szeptember közepi szüret után acéltartályban erjedt és érlelődött. Gyönyörű, tiszta illat, amely a friss, 
kedves virágos jegyekkel, illetve a barack és alma aromáival már első szippantásra a balatoni tájba röpít.

After the mid-September harvest, it was fermented and aged in stainless steel tanks. It has a beautiful 
and pure nose, which with its fresh, gentle, floral notes, peach and apple aromas flies us to the Balaton 

landscape, even on the first sniff.

Wunderschöner, reiner Duft, der uns mit den frischen, netten Blumennoten, bzw. mit Aromen von 
Pfirsich und Apfel bereits beim ersten Geruch in die wunderschöne Balaton-Region fliegen lässt.

560 Ft/0,1 l    4300 Ft/0,75 l

Fehérborok / White Wines / Weissweine



SAUSKA SÁRGAMUSKOTÁLY 2020/2021 Tokaj

A szőlőt pár óráig hagyták héjon, majd kíméletesen préselték, egy speciális, szelektált élesztővel 
erjesztették ki. A komplexebb, mélyebb ízélmény kedvéért pedig két hónapig finomseprőn tartották, 

kizárólag tartályban érlelve. Nagyon illatos, gyümölcsös, vidám bor.

The grapes were left on the skins for a couple of hours, then they were pressed gently, and fermented 
with a special selected yeast. For the sake of more complex, deeper flavours, it was also kept on the 

lees for two months. It was only aged in tanks. A really aromatic, fruity, floral, vivacious wine.

Die Trauben wurden einige Stunden eingeweicht, dann schonend gekeltert, und mit einer speziellen, 
selektierten Hefe gegoren. Sehr duftender, fruchtiger, lustiger Wein.

4300 Ft/0,75 l

JÁSDI CSERSZEGI FŰSZERES 2020/2021 Csopak

Nevéhez méltó fűszeresség, finom csopaki ásványosság, friss szőlőaromák. Könnyed nyári bor Jásdi 
Istvánék tóra néző birtokáról, tökéletes érettségben válogatva, acéltartályban erjesztve és érlelve.

With spiciness that is worthy of its name (Fűszeres means spicy in Hungarian), subtle Csopak minerality 
and fresh grape aromas. A light, summer wine. Selected in perfect ripeness, then fermented and aged 

in steel tanks.

Seines Namens würdige Würzigkeit, feine Mineralität von Csopak, frische Traubenaromen. Leichter 
Sommerwein vom Weingut von Jásdi’s mit Ausblick auf den Plattensee, in perfekter Reife selektiert, im 

Stahltank gegoren und gereift.

4500 Ft/0,75 l

VILLA TOLNAY ZÖLDVELTELINI 2020/2021 Badacsony

Fajtajelleges, élénken gyümölcsös zöldveltelini a Csobánc oldalából. Szőlő és zöldbors illat, hosszú, 
ásványos korty az elejétől a végéig finom vibrálással. Precíz alapbor, biztos kézből.

A varietally pure, lively, fruity Zöldveltelini (Grüner Veltliner) from the slopes of Csobánc. Grapes and 
green pepper on the nose, then a long, mineral palate with subtle vibrations throughout. A precise 

entry-level wine from a sure hand.

Sortenspezifischer, stark fruchtiger Grüner Veltliner von der Seite des Csobánc-Berges. Ein Duft von 
Traube und grünem Pfeffer, langer, mineralischer Schluck, mit fein flimmernden Noten vom Anfang bis 

zum Ende. Präziser Grundwein von garantierter Qualität.

4800 Ft/0,75 l

ETYEKI KÚRIA SAUVIGNON BLANC 2020/2021 Etyek

Krétás, mészköves illatokkal indít, háttérben érett lédús őszibarack és ananász. Ízben sok citrus, lime, 
zöldalma, a teljesen tartályos iskolázásnak köszönhetően élénk, vibráló savak, a kortya száraz és  

a 3 hónap finomseprőn tartásból származó lehelletnyi édes ízérzettel zár.

It starts with chalky, limestone aromas with juicy peach and pineapple in the background. The palate 
boasts a lot of citrus, lime and green apple, lively and vibrant acids.

Er beginnt mit kreidigen, kalkigen Düften, im Hintergrund saftiger Pfirsich und Ananas. Im Geschmack 
viele Zitrusfrüchte, Limette, Grünapfel, sowie lebendige, flimmernde Säuren.

650 Ft/0,1 l    4800 Ft/0,75 l

MIKLÓSCSABI CSODA EZERJÓ 2020/2021 Mór

Telt, gazdag ezerjó a mészköves Csóka-dűlőből. Virágos, mézes illat, kerek korty, kis természetes 
maradék cukor és a használt nagyhordó finom fájának izgalmas keveréke. Hosszú, ásványos, tiszta.

A full, rich in flavour Ezerjó, which is Csabi Miklós’ favourite variety, from the limestone Csóka vineyard. 
Floral, honey nose, beautiful round palate, with the exciting mix of the touch of residual sugar and the 

delicious oak of the large barrel use. Long, mineral and pure.

Die spannende Mischung eines blumigen Duftes mit Honig, eines wunderschönen, runden Schlucks, 
wenig natürliches Restzuckers und des feinen Holzes des gebrauchten großen Fasses. Lang, 

mineralisch und klar.

4800 Ft/0,75 l

KREINBACHER NAGY-SOMLÓI JUHFARK 2019/2020 Somló

Organikusan művelt somlói szőlőből készült tartályban és hordóban vegyesen erjesztett és érlelt, 
gazdag és izgalmas fehérbor. Hosszú és tartalmas juhfark a fajta visszafogott fehér gyümölcsei, citrusok 

és sok-sok kő.

A rich and exciting white wine made from organically cultivated Somló grapes, fermented and aged 
both in tanks and barrels. It’s a long and concentrated Juhfark with the variety’s discreet white fruit, 

citrus and lots of stone.

Aus organisch bebauter Trauben hergestellt. Langer und reichhaltiger Juhfark (Lämmerschwanz), 
zurückhaltende weiße Früchte der Sorte, Zitrusfrüchte uns zahlreicher Stein.

4900 Ft/0,75 l



LÉGLI CHARDONNAY 2019/2020 Balatonboglár

Elegáns, citrusos komponens, „még csikó a szőlő” – mondja róla Ottó. Nincs almasavbontás, feszes, 
zamatgazdag, testes és vastag a végeredmény. Fehérgyümölcsök tobzódása az elején, trópusi 

gyümölcsök a végén.

An elegant, citrusy component, “the grapes are still in their salad days,” says Ottó. There is no malolactic 
fermentation, the result is a taut, flavour-rich, full-bodied and dense wine with lots of white fruit at the 

start, then tropical fruit on the finish.

Es gibt keine malolaktische Gärung, fest, aromareich, vollmundig und dick, das ist das Ergebnis.  
Am Anfang weiße Früchte, am Ende tropische Früchte.

5300 Ft/0,75 l

GELLAVILLA MÁLNÁS TRAMINI-OLASZRIZLING 2019/2020 Balatonszőlős

A kőpincétől jobbra eső külön parcellán 1968-ig szőlő helyett málna termett, innen a név. Utána pedig 
pirostramini került ide. Házasítva kevés tartályos résszel és héjon erjedt olaszrizlinggel lett ilyen tartalmas 
és széles ízű, komolyabb bor. Meleg karakter, klasszikus traminis jegyek mellett teás, gyógynövényes ízek.

Before Red Traminer was planted in 1968, raspberries grew on the parcel to the right of Gellavilla’s 1799 
stone cellar – hence the name. The Tramini was blended with a tank-vinified part and skin-fermented 

Olaszrizling, making it broad and serious. Classic Tramini notes, with tea and medicinal herb flavours.

Auf der getrennten Parzelle rechts vom Steinkeller ist bis 1968 statt Traube Himbeere gewachsen, daher 
der Name. Warmer Charakter, neben klassischen Traminer-Noten Tee- und Kräuter-Aromen.

5500 Ft/0,75 l

SZÁSZI RÓZSAKŐ (BIO) 2020/2021 Badacsony

Szászi Endre szinte a kezdetektől organikusan műveli szőlőit, a forró bazaltos talajra pedig a kéknyelű 
porzópárjaként ültetett a ritka badacsonyi fajtából. Izgalmas, citrusos, savhangsúlyos karakter.  

A megújult címkéken Endre feleségének olajfestményei a Balaton-felvidékről.

Endre Szászi has cultivated his vines organically almost since the beginning, and planted the rare 
Badacsony variety, Rózsakő, as the pollinating partner of the Kéknyelű grape on the hot basalt soil. Exciting, 

citrusy, acid-led character. The renewed labels show Endre’s wife’s oil paintings of the Balaton Uplands.

Endre Szászi verwendet fast seit dem Beginn organische Erziehung an seinen Weinanbaugebieten, und 
auf den heißen Basaltboden hat er als Staubgefäß-Paar des Blaustenglers (Kéknyelű) von der seltenen 

Badacsonyer Sorte angebaut. Spannender, säurebetonter Charakter mit Zitrusfrüchten.

5700 Ft/0,75 l

GILVESY TARÁNYI RAJNAI RIZLING 2019/2020 Badacsony

Organikusan művelt, 50 éves öregtőkés szőlőskert. Kifinomult, terroir szemlélettel készült csúcsbor, 
ahol a fajta nem írja felül a termőhelyet. Ásványok, finom édeskés hordó tónus, citrusos, lédús és 

nagyon hosszú korty.

An organically-cultivated vineyard with 50-year-old vines. A top wine made with a sophisticated terroir 
approach in which the variety doesn’t overwrite the place of growth. Minerality, long sweetish barrel 

tones, citrus fruit, with a juicy and very long palate.

Organisch bebauter, 50jähriger Weingarten. Mineralien, fein süßlicher Ton vom Fass, sowie ein sehr 
langer und saftiger Schluck mit Zitrusfrüchten.

6300 Ft/0,75 l

KIKELET BIRTOKBOR HÁRSLEVELŰ 2019/2020 Tokaj

Spontán erjesztik, majd 5 hónapos hordós érlelést követően palackozzák és fél évig pihentetik polcra 
kerülés előtt. Illatában érettség, méz, virágpor, propolisz. Ízében ásványosság, zöldalma, citrusok. 

Könnyed, őszinte és hiteles bor a könnyebben érthető tokaji karakter jegyében.

The blend of the crop of the Kassai, Váti and Lónyai vineyards. It was rested for half a year between 
bottling and being been put on the market. Honey, pollen and propolis appear on the ripe nose, then 

minerality, green apple and citrus fruit on the palate. A light, honest and authentic wine.

Nach Abfüllung in Flasche, vor Erscheinen auf dem Regal wird er ein halbes Jahr gelagert. In seinem Duft 
Reife, Honig, Blütenstaub, Propolis. In seinem Geschmack Mineralität, Grünapfel, Zitrusfrüchte.

6400 Ft/0,75 l

ST. ANDREA ÖRÖKKÉ 2020/2021 Eger

Hárslevelű, chardonnay, furmint és sauvignon blanc fajtákkal szinte egyenlő arányban. Tartályos és 
hordós erjesztés vegyesen, végül házasítva a legjobb arányban. Tiszta, átütő, élénk savú, zöldfűszeres. 

A blend of almost equal amounts of Hárslevelű, Chardonnay, Furmint and Sauvignon Blanc. It was 
fermented both in tanks and barrels, blended at the end in the best proportion. A pure, striking wine 

with lively acidity.

Die Sorten Lindenblättriger, Chardonnay, Furmint und Sauvignon Blanc fast im gleichen Verhältnis. 
Gärung sowie im Behälter als auch im Fass, dann im besten Verhältnis zum Verschnitt gemacht. Klar, 

durchsichtig, mit lebendigen Säuren und grünen Gewürzen.

6500 Ft/0,75 l



SZEPSY FURMINT 2017/2018 Tokaj

Forró évjárat gazdag és gyümölcsös birtokbora. Használt hordóban erjedt és érett, már most is izgalmas, 
sokízű, pedig még a palackos érlelés elején tart a bor. Mentás, virágos illat, almás, citrusos, vastag korty.

A rich and fruity estate wine of a hot vintage. It was fermented and aged in used barrels, and it’s already 
an exciting and multi-flavoured wine, even though it’s still in the early days of bottle ageing. Minty, floral 

nose, apple, citrus fruit, thick palate.

Im gebrauchten Fass gegoren und gereift, bereits jetzt spannend, mit vielen Aromen, obwohl der 
Wein noch vor der Reifung in Flasche steht. Blumiger Duft mit Minze, ein dicker Schluck mit Apfel und 

Zitrusfrüchten.

1600 Ft/0,1 l    11 400 Ft/0,75 l

DEMETER ZOLTÁN KAKAS FURMINT 2017 Tokaj

Vibráló, izgalmas, gazdag furmint a Bodrogra néző Kakas fehér tufájáról. Alma, virágok és menta. 
Gyógynövényes, hűvös és feszes. Citrusos, sós, őszibarackos, amilyennek ezt a fajtát és kristálytiszta, 

ahogy Demeter Zoli borait szeretjük.

A vibrant, exciting, rich Furmint from the white tuff of the Kakas vineyard, overlooking the River Bodrog. 
Apple, flowers and mint. Cool and taut with medicinal herb notes. Citrusy, salty, peachy – the way we 

like this variety and also pristinely pure in the way we like Zoli Demeter’s wines.

Flimmernder, spannender, reichhaltiger Furmint vom weißen Tuff des Weingartens Kakas. Apfel, 
Blumen und Minze. Kühler, fester, salziger Wein mit Kräutern, Zitrusfrüchten und Pfirsich.

13 000 Ft/0,75 l

SZEPSY ÚRÁGYA FURMINT 2017 Tokaj

„Az egész tételt tartályból akartam elkészíteni, de az utolsó pillanatban visszaléptem kicsit a hordóhoz”– 
Szepsy István. Végül a tétel alig 10%-a került hordóba, így lett eleven és szikrázó termőhelyi furmint az 

Úrágya. Mély köves, ásványos illat, eleven savérzet, csontos korty és hosszú-hosszú utóíz.

“I planned to make it purely from the tank, but in the last moment I took a step back to the barrel, in order 
to avoid ruining it.” – István Szepsy. Lively acidity, deep, stony aromas, 7 grams of acidity and 1.5 grams 

of residual sugar.

„Ich wollte rein aus Behälter, aber im letzten Moment habe ich zum Fass zurückgekehrt” – István Szepsy. 
Belebendes Säuregefühl, tiefer, steiniger Duft, 7 Gramm Säure und 1,5 Gramm Zucker.

20 900 Ft/0,75 l

ETYEKI KÚRIA ROSÉ 2021 Etyek

Lendületesen gyümölcsös rozé a pincészet legfontosabb kékszőlő fajtáiból. Gyümölcsös jegyek, 
málna, eper, piros ribizli és egy kis szénsavasság a frissesség támogatása céljából.

A zesty, fruity rosé made from the most important black grape varieties of the winery. Fresh, fruity notes 
with raspberry, strawberry, redcurrant notes and a touch of carbon dioxide to enhance the fruitiness.

Belebend fruchtiger Roséwein aus den wichtigsten roten Rebsorten des Weinkellers. Frische, 
knusprige Noten, Himbeere, Erdbeere, rote Johannisbeere und wenig Kohlendioxid zur Unter-

stützung der Frische.

560 Ft/0,1 l    4200 Ft/0,75 l

HEIMANN MAMMARÓZA ROSÉ 2021 Szekszárd

Sötétebb, mély rozé szín, ízben érett, zamatos málna, széles, érett, puha korty és nagyon hosszú 
cseresznye ízű lecsengés.

It has a darker, deep rosé colour, with tasty raspberry on the broad, soft palate and a very long cherry-
flavoured finish. There’s a small change on the label: granny Rózsi’s leaf on the family tree has been 

given a red colour.

Im Duft erscheinen reife, aromatische Himbeeren, der Schluck ist reif und weich, der von einem sehr 
langen Abklang mit Kirsche abgeschlossen wird.

560 Ft/0,1 l    4200 Ft/0,75 l

FIGULA ROSÉ CUVÉE 2021 Balatonfüred

A pince primőr rozéja. Megjelenés és szerkezet alapján teltebb, valamivel súlyosabb rozé a megszokott 
primőr kategóriánál. Sötét bogyós gyümölcsök, élénk savérzet, izgalmas korty.

The winery’s fresh rosé. Based on its appearance and structure, it’s a somewhat heavier rosé than the 
usual new wine category. Deep berry fruits, lively acidity and an exciting palate.

Molliger, schwieriger Wein als die gewöhnliche Primeur-Kategorie. Dunkle Beerenfrüchte, lebendiges 
Säuregefühl, spannender Schluck.

4200 Ft/0,75 l

Rozék / Rosé Wines / Roséweine



TAKLER KÉKFRANKOS 2020/2021 Szekszárd

Lendületes szekszárdi kékfrankos könnyed gyümölcsökre hangolva. Acéltartályban erjesztve és 
érlelve fél évig. Primőrbor karakter, lilás szín, hűvös, meggyes, cseresznyés kékfrankos illat, lédús korty 

élénk savval és finom tanninnal.

A zesty Kékfrankos from Szekszárd, with the emphasis on light fruitiness. It was fermented in steel tanks 
where it was also aged for half a year. New wine character, purplish colour, with a cool, Kékfrankos nose 

with sour cherry and cherry, and a juicy palate with lively acidity and subtle tannins.

Lila Farbe, kühler Blaufränkisch-Duft mit Sauerkirsche und Kirsche, saftiger Schluck mit lebendigen 
Säuren und feinem Tannin.

560 Ft/0,1 l    4200 Ft/0,75 l

TÜSKE HARMADOS KADARKA 2020/2021 Szekszárd

Ragyogó színű, fűszeres illatú kadarka a Kerékhegyről. Fele részt hagyományos módon, kádban,  
a másik fele tartályban erjedt. Tartályban érett finomseprőn. Tiszta pirosgyümölcs, zöldfűszer. Könnyű, 

sokízű és laza.

A shiny-coloured Kadarka with spicy aromas from Kerékhegy. Half of it was traditionally fermented 
in vats, the other half in tanks. It was fermented on fine lees, in tanks. Pure red fruits and green herbs.  

A light, flavoursome and laid-back wine.

Die eine Hälfte hat traditionell in Wanne, die andere Hälfte im Behälter auf Feintrub gegoren. Er ist voll 
mit roten Früchten und grünen Gewürzen. Leichter, lockerer Wein mit vielen Aromen.

4600 Ft/0,75 l

LÉGLI PINOT NOIR 2018/2019 Balatonboglár

Balatoni pinot noir nyitott kádban, saját élesztőjével erjesztve, majd egy éven át 500 literes hordóban 
érlelve. Gyugyi és szőlősgyöröki területek, löszös, mészbabás-agyagos dűlők. Izgalmas fa, finom füstös, 
tölgyes, csipkebogyós illat. Ízben is a csipke, cseresznye, tölgy a meghatározó jegyek, hosszú, kerek és 

gazdagon gyümölcsös korty.

Exciting oak, slightly smoky, oaky and rosehip aromas. Rosehip, cherry and oak are the defining notes 
on the long, round and richly fruity palate as well.

Spannendes Holz, feiner rauchiger Duft mit Eiche und Hagebutte. Im Geschmack dominieren auch die 
Noten von Hagebutte, Kirsche und Eiche.

4900 Ft/0,75 l

THUMMERER TRÉFLI CUVÉE (ÉDES) 2018/2019 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.

750 Ft/0,1 l    5600 Ft/0,75 l

HEIMANN BIKAVÉR 2016/2017 Szekszárd

Illatában, ízében és savszerkezetében is meghatározó szerepet kap a kékfrankos, illetve a kadarka-
kísérletek érett, válogatott termése. Fűszeresebb, frissebb, üdébb aromatika, piros- és fekete 

gyümölcsök, vibráló savgerinc.

Kékfrankos plays an important role with its aromas, flavours and acidity, as does the selected crop of 
the Kadarka experiments. Spicier, fresher aromas with red and black fruit, vibrant structure.

Sowohl im Duft als auch im Geschmack bekommt der Blaufränkisch, bzw. die Ernte der Kadarka-
Teste eine bestimmende Rolle. Würzigere, frischere, knusprigere Aromen, rote und schwarze Früchte, 

flimmerndes Säuregrat.

6800 Ft/0,75 l

PANNONHALMI HEMINA VÖRÖS 2019/2020 Pannonhalma

70%-ban merlot és 30%-ban cabernet franc szőlőből. A pince csúcsborához képesti különbség az 1/5 
rész tartályos érlelés, ami sokkal gyümölcsösebbé, dzsúzosabbá teszi. Puha tanninok, finom szerkezet, 

sok pirosbogyós, édes fűszerek.

70% Merlot and 30% Cabernet Franc. The only difference compared to the cellar’s top wine is that one-
fifth of it received tank ageing, which makes it a lot fruitier and juicier, with very good drinkability. Soft 

tannins, subtle structure, lots of red berries and sweet spices.

70% Merlot und 30% Cabernet Franc. Weiche Tannine, feine Struktur, zahlreiche rote Beerenfrüchte, 
süße Gewürzen.

6900 Ft/0,75 l

Vörösborok / Red Wines / Rotweine



ST. ANDREA ÁLDÁS (EGRI BIKAVÉR SUPERIOR) 2019/2020 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.

6900 Ft/0,75 l

N.A.G. FÖLD ÉS ÉG SYRAH 2018/2019 Mátra

Az október végén szedett syrah bogyózva, nyitott kádban erjedt beoltva, majd új, négy hektós 
hordókba került rövid érlelésre. Borsos, élénk illatú, szinte mustos jegyekkel, kortyban nagy sűrűséggel, 

sokféle ízzel, sok hordóval, finoman szemcsés tanninérzettel.

The Syrah was harvested at the end of October, it underwent controlled fermentation in open vats, then 
was aged in new, four-hectolitre barrels for a brief period. The nose is lively and peppery with grape must-

like notes, the palate has lots of different flavours, plentiful oak, with a subtly grainy tannin feel.

Kraftvoller Duft mit Pfeffer, fast mit Noten von Most, im Schluck mit großer Dichte, vielen Aromen, viele 
Fass und einem fein körnigen Tanningefühl.

6990 Ft/0,75 l

SAUSKA CABERNET SAUVIGNON 2018/2019 Villány

Élénk vörös szín, tiszta és fűszeres illat, finom tölgy és a gyakran emlegetett sötét bogyós gyümölcsök. 
A korty egyensúlyos, közepes testű, kerekre csiszolt és hosszú ízű. A klasszikus villányi vörös modern 

formában, precízen elkészítve, élvezetes ízekkel.

A lively red colour, pure and spicy aromas, subtle oak and the often mentioned dark berry fruits. The 
medium-bodied palate is balanced, with round and long flavours. The classic Villány red in a modern 

format, made precisely, with enjoyable flavours.

Grelle rubinrote Farbe, klarer und würziger Duft, feines Holz und die oft erwähnten dunklen 
Beerenfrüchte. Der Schluck ist balanciert, der Wein selbst ist rund geschleift, mit mittlerem Körper 

und einem langen Geschmack.

950 Ft/0,1 l    7100 Ft/0,75 l

SEBESTYÉN NÁNAI KÉKFRANKOS 2018/2019 Szekszárd

Alsónánai terület 20 éves kékfrankos tőkéi, hagyományos feldolgozással elkészítve. Gyümölcsös 
karakter, feszes savak, puha tanninok, szép egyensúly az érettség és az alkohol között, elegáns 

kékfrankos. 

The 20-year-old Kékfrankos vines of the Alsónána terroir vinified traditionally. An elegant Kékfrankos 
with fruity character, taut acids, soft tannins, and lovely balance between ripeness and alcohol.

20 jährige Blaufränkisch-Weinstöcke vom Gebiet in Alsónána, mit traditioneller Methode hergestellt. 
Fruchtiger Charakter, feste Säuren, weiche Tannine, schöne Balance zwischen Reife und Alkohol, 

eleganter Blaufränkisch.

7200 Ft/0,75 l

IKON EVANGELISTA 2019 Rádpuszta

Szinte recept alapján készül: az érett fürtöket bogyózzák, a gyümölcs hűtött tartályban erjed és ázik  
28 napon át, majd magyar hordókba, kis része pedig amerikai tölgybe kerül egy év érlelésre. 

Has been made by almost the same recipe: the ripe bunches are destemmed, the fruit is fermented 
and macerated in temperature-controlled tanks for 28 days. Then, the larger part is transferred to 

Hungarian barrels, and the smaller part goes in American oak for a year of ageing. 

Wird fast nach Rezept hergestellt: die reifen Trauben werden abgebeert, die Frucht wird im gekühlten 
Behälter 28 Tage gegoren und eingeweicht, dann kommt sie in ungarische Fässer und ein kleiner Teil in 
amerikanischen Eichenfass für einjährige Reifung. Ein echter Klassiker vom südlichen Ufer des Plattensees.

990 Ft/0,1 l    7300 Ft/0,75 l

GÜNZER ÖRDÖGÁROK 2016/2017 Villány

Merlot, cabernet franc és cabernet sauvignon házasítása. Mediterrán karakter, szantálos, füstölős tölgy 
jegyek, szeder, áfonya és tejcsokoládé az illat és az íz meghatározó jegyei. Sötétlila, gazdag, vastag.

A Merlot, Cabernet Franc and Cabernet Sauvignon blend. Mediterranean character with sandalwood, 
smoky oak notes, blackberry, blueberry and milk chocolate notes defining the nose and the palate.  

A dark purple, rich, dense wine.

Ein Verschnitt aus Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon. Mediterraner Charakter, die 
bestimmenden Noten von Duft und Geschmack sind: Sandelholz, Räuchern, Brombeere, Heidelbeere 

und Milchschokolade.

7400 Ft/0,75 l



PANNONHALMI INFUSIO 2018/2019 Pannonhalma

A Pannonhalmi választék legkeresettebb bora, 2019-ben nagyobb cabernet franc aránnyal. 19 hónap 
érlelés hordóban, ebből 10% amerikai tölgy. Innen a gazdag fűszer és a szantál illat.

The most sought-after wine of the Pannonhalmi selection, with a higher proportion of Cabernet Franc 
in 2019. It was given 19 months of ageing in barrels, out of which 10% was American oak – hence, the 

richly spicy, sandalwood nose.

Am meisten gesuchter Wein des Sortiments von Pannonhalma, in 2019 mit einem größeren Verhältnis 
von Cabernet Franc. 19 monatige Reifung im Fass, daraus 10% im amerikanischen Eichenfass. Von hier 

kommen die reichhaltigen Gewürze und der Duft von Sandelholz.

14 500 Ft/0,75 l    29 900 Ft/1,5 l MAGNUM

ST. ANDREA MERENGŐ 2017/2018 Eger

Kékfrankos, syrah és merlot az alap, ezt öltözteti a cabernet franc, pinot noir és a kadarka. Fűszeresség, 
komplexitás és elegancia. Már most is gazdag ízélmény, arányos, finom. Fiatal és intenzíven gyümölcsös, 

ásványos karakter. Hosszú, nemesedő, komoly bor.

It’s characterised by spiciness, complexity and elegance. It’s already a rich experience on the palate, it’s 
harmonious and delicious, youthful and intensely fruity, with mineral character. A long, maturing and 

serious wine.

Würzigkeit, Komplexität und Eleganz. Bereits jetzt ein reichhaltiges Geschmackserlebnis, verhältnismäßig 
und köstlich. Junger und intensiv fruchtiger, mineralischer Charakter. Langer, edler, ernster Wein.

2100 Ft/0,1 l    14 500 Ft/0,75 l

GERE KOPAR 2016/2017 Villány

Kivételesen szép villányi évjárat gazdag, rétegzett illatú és ízű, elegáns vörösbora. Erdei gyümölcsök, 
fekete ribizli és szeder, sűrű fűszeresség és jó tannin. Tökéletesen beérett franc, merlot és sauvignon 

fűszerekkel. Nagyon szép egyensúly, finom fa és hosszú, fekete gyümölcsös lecsengés.

The elegant red wine of an exceptional Villány vintage with a layered nose and palate. Forest fruits, 
blackcurrant and blackberry, thick spiciness and good tannins. A perfectly ripened Cabernet Franc 

with Merlot and Cabernet Sauvignon spices.

Waldfrüchte, schwarze Johannisbeere und Brombeere, dichte Würzigkeit und gutes Tannin. Perfekt 
gereifter Franc, Merlot und Sauvignon mit Gewürzen.

14 900 Ft/0,75 l

RUPPERT MERLOT 2016/2017 Balatonfüred-Csopak 

Kádban csömöszölve erjedt, fele öthektós, fele pedig barrique hordókban érett másfél éven át. A házasítás 
után további egy évig érett acéltartályban. Vastag bor, jó hordóval, borssal és meleg lecsengéssel. 

The family winery’s Merlot from the Diósviszló vineyard. It was fermented in vats with punching down, 
half of it was aged in five-hectolitre barrels, the other half in barrique barrels for a year and a half. After 
blending, it spent another year in steel tanks. It’s a thick wine with good oak, pepper and a warm finish. 

Er hat in Wanne gestampft gegoren, die eine Hälfte wurde im 5 hl großen, die andere Hälfte in 
Barrique-Fässern anderthalb Jahre gereift. Nach dem Verschnitt wurde er noch ein Jahr im Stahltank 

gereift. Vollmundiger Wein mit gutem Fass, Pfeffer und einem warmen Abklang.

7900 Ft/0,75 l

BALLA SZIKLABOR FEKETELEÁNYKA 2019/2020 Erdély-Arad

Balla Géza emblematikus bora. Spontán erjedt, majd két évig fejlődött kishordókban, ahonnan 
szűretlenül került a palackba. Temperamentumos, tüzes vörösbor, sok meggyel, csipkebogyóval, 

feketeribizlivel, háttérben a hordó karácsonyi fűszerkavalkádjával.

Géza Balla’s emblematic wine. It was spontaneously fermented, then aged for two years in small barrels, 
from where it was put straight into the bottle. A temperamental, fiery red wine with lots of sour cherry, 

rosehip, blackcurrant, and the oak’s Christmas spices in the background.

Emblematischer Wein von Géza Balla. Temperamentvoller, feuriger Rotwein mit zahlreichen Sauerkirschen, 
Hagebutte, schwarzen Johannisbeeren, im Hintergrund mit Kavalkade von Weihnachtsgewürzen.

11 900 Ft/0,75 l

HEIMANN BARBÁR 2018 Szekszárd

Heimannék legendás nagybora cabernet franc, merlot, tannat és kékfrankos fajtákkal. A legjobb 
területek válogatott szőlői külön erjedtek, majd a házasítás csak a hordós érlelés végén következett. A 

kész bor további 14 hónapig érett palackban, ettől ilyen összetett, részletgazdag és időtálló.

The Heimanns’ legendary big wine is made with the Cabernet Franc, Merlot, Tannat and Kékfrankos 
varieties. The finished wine was aged for another 14 months in the bottles, which made it so complex, 

rich in details and long-lasting.

Der legendäre große Wein von Heimann’s aus den Sorten Cabernet Franc, Merlot, Tannat und 
Blaufränkisch. Komplex, detailreich und dauerhaft.

13 500 Ft/0,75 l



KONYÁRI PÁVA 2017 Balatonlelle

A sauvignon alapot kevés franc egészíti ki fűszeres, paprikás jegyekkel. Már most mély és rétegzett, 
tele van energiával, egészséges, tiszta ízekkel. Érett gyümölcs, magabiztos borkészítés, jó arányok.

The Sauvignon base is complemented with spicy, red peppery notes, via a bit of Cab Franc. It’s already 
deep and layered, full of energy and healthy, with pure flavours. Ripe fruit, confident winemaking, 

good proportions.

Der Sauvignon-Grund wird von wenig Franc, mit würzigen und Paprikanoten ergänzt. Bereits jetzt 
ist er tief und schichtig, ist voller Energie, gesund, mit reinen Aromen. Reife Frucht, selbstbewusste 

Weinherstellung, gute Verhältnisse.

19 000 Ft/0,75 l

OREMUS 3 PUTTONYOS ASZÚ 2013/2014 Tolcsva

Forró évjárat aszúja, amikor az aszúsodott, botritiszes szemek mellett többségben voltak a töppedt 
szőlőszemek. A száraz és meleg nyári időjárásnak köszönhetően a furmint és a hárs tökéletesen és 

korán értek. Elegáns, finoman fűszeres, behízelgő édességgel.

The aszú of a hot vintage, when the shrivelled berries outnumbered the botrytised berries. Due to the 
dry and warm summer weather, the Furmint and the Hárs ripened early and perfectly. 

Aszuwein eines heißen Jahrganges, als neben den Auslesetrauben mit Botrytis die getrockneten 
Traubenbeeren in Mehrheit waren. Dank des trockenen und warmen Sommerwetters haben Furmint 

und Lindenblättriger perfekt und früh gereift. Elegant, fein würzig, mit schmeichlerischer Süße.

12 000 Ft/0,5 l

SZEPSY ÉDES SZAMORODNI 2016 Tokaj

60% furmint, 20-20% hárslevelű és sárgamuskotály. Illatorgia: barack, körte, birs, pici botritisz. 
Megkóstolva fokozódik az élmény. A természetes maradékcukor (177 gramm) és az élénk savak szinte 

végtelen játéka a vulkanikus ásványokkal. Tartalmas, mégis könnyed elegancia.

60% Furmint, 20-20% Hárslevelű and Sárgamuskotály. An aroma orgy on the nose: peach, pear, quince, 
a touch of botrytis. The experience intensifies on the palate, with the residual sugar (177 grams) and the 

almost endless play of lively acids with the volcanic minerality. Substance meets light elegance.

60% Furmint, 20-20% Lindenblättriger und gelber Muskateller. Duftorgie: Pfirsich, Birne, Quitte und 
wenig Botrytis. Unendlicher Spiel des natürlichen Restzuckers (177 Gramm) und der lebendigen Säuren.

19 500 Ft/0,5 l

GRÓF DEGENFELD 6 PUTTONYOS ASZÚ 2013/2017 Tarcal

A 13-as kiegyensúlyozott, és aszúszemekben gazdag évjárat volt. Kirobbanó illatában citrusok és aszalt 
kajszi. Ízében a markáns savakkal 197 g természetes maradék cukor egyensúlyoz. Hosszú lecsengés.

The 2013 was a balanced vintage that was also rich in aszú berries. Citrus and dried apricot on the 
explosive nose. On the palate, the pronounced acidity balances out the 197 grams of residual sugar. 

Long finish, great ageing potential. 

2013 war ein ausgeglichener, an Auslesetrauben reicher Jahrgang. In seinem explodierenden Duft 
erscheinen Zitrusfrüchte und getrocknete Marunke. In seinem Geschmack balancieren 197 Gramm 

natürlicher Restzucker mit markanten Säuren. Langer Abklang, großes Reifungspotential.

21 000 Ft/0,5 l

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine



TÖRLEY CHARMANT DOUX 0,2L 1300 Ft/0,2 l

TÖRLEY CHARMANT DOUX 3990 Ft/0,75 l

TÖRLEY ALKOHOLMENTES 3990 Ft/0,75 l

TÖRLEY TALIZMÁN 3990 Ft/0,75 l

ETYEK KÚRIA SPARKLING SAUVIGNON BLANC  4300 Ft/0,75 l

HUNGÁRIA EXTRA DRY 0,2L  1600 Ft/0,2 l

HUNGÁRIA EXTRA DRY  4400 Ft/0,75 l

KREINBACHER BRUT NATURE  8500 Ft/0,75 l

KREINBACHER PRESTIGE BRUT  8700 Ft/0,75 l

SAUKA ROSÉ BRUT   8500 Ft/0,75 l

KÁRÁSZTELEK CARASSIA BLANC DE BLANCS BRUT  8700 Ft/0,75 l

ASTI CINZANO ÉDES  8900 Ft/0,75 l

TORELLO CAVA BRUT RESERVA SPECIAL EDITION   9900 Ft/0,75 l

BILLECART-SALMON BRUT RÉSERVE   22 000 Ft/0,75 l

LECLERC BRIANT EXTRA BRUT ROSÉ   24 000 Ft/0,75 l

VEUVE CLICQUOT EXTRA BRUT EXTRA OLD   29 000 Ft/0,75 l

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine

AGÁRDI FEKETECSERESZNYE PÁLINKA MIRACULUM  790 Ft/2 cl

AGÁRDI SZILVAPÁLINKA MIRACULUM  790 Ft/2 cl

AGÁRDI CIGÁNYMEGGY PÁLINKA  990 Ft/2 cl

AGÁRDI BARRIQUE SZILVA PÁLINKA   990 Ft/2 cl

AGÁRDI PIROS VILMOSKÖRTE PÁLINKA   990 Ft/2 cl

AGÁRDI BODZA PÁLINKA  990 Ft/2 cl

AGÁRDI BIRS PÁLINKA   990 Ft/2 cl

BESTILLO GÖNCI KAJSZIBARACK PÁLINKA   900 Ft/2 cl

BESTILLO SOM PÁLINKA  990 Ft/2 cl

PANNONHALMI BENCÉS MEGGYLIKŐR   750 Ft/2 cl

PANNONHALMI BENCÉS GYÓGYNÖVÉNYLIKŐR  750 Ft/2 cl

Pálinkák / Spirits / Schnapse


