


Béla és Bandi Sauvignon Blanc 2016 Balatonfüred-csopak

Fodor Béla elmondása alapján nehezen adta magát a fajta 2016-ban. a palackozás előtti hetekben 
még alig-alig mutatta magát, azután szépen kiegyenesedett, egyre nyílt a mostani zöldfűszeres, 
csalános, tavaszias illatra. Bár teljesen száraz, a végén 3 gramm cukor teszi még barátságosabbá, még 

gördülékenyebbé a hosszú kortyot.

Spring nose with green herbs and nettle. although it’s completely dry, the 3 grams of residual sugar on 
the finish makes the long palate even friendlier and more fluent.

Frühlingsduft mit grünen gewürzen und nessel. obwohl er ganz trocken ist, wird der lange Schluck 
am Ende von 3 gramm Zucker noch freundlicher und zügiger gemacht.

770 Ft/0,1 l    4455 Ft/0,75 l

nyakas irSai olivér 2016 Tök

az év egyik első újbora a töki nyakas Pince friss, illatos irsaija. Zöldes, ezüstös szín, muskotályos, primőr 
szőlő illat, mintha mustba szagolnánk. Könnyű, lendületes korty, lédús, szomjoltó.

one of the year’s first new wines is nyakas Pince’s fresh and aromatic irsai. greenish, silvery colour, 
then Muscat-like, primary aromas, as if we’re smelling the must. light and zesty on the palate. Juicy and 

thirst-quenching.

Eine der neuesten Heuerweine des Jahres ist der frische, duftende irsai des nyakas Kellers in Tök. 
grünliche, silbrige Farbe, ein Duft von Muskateller und Primeur-Trauben, als ob er nach Most riechen 

würde. leichter, belebender Schluck, saftig und durstlöschend. 

660 Ft/0,1 l    3575 Ft/0,75 l

EtyEki kúria cHarDonnay 2015 Etyek

„Ha chardonnay, akkor természetesen Etyek: évek óta finom hangoljuk legkedvesebb fehér fajtánkat: 
20% újhordó és 80% tartályos, finomseprős érlelés.” – Mérész Sándor, borász. a fajta imádja ezt az 
évet. illatában vajasság, pörkölt csonthéjasok és friss citrusok, a korty lágy és krémes. Elegáns savak, 

barackos-almás gyümölcsösség. Zamatos, telt, hosszú.

Butter, toasted stone fruit and fresh citrus on the nose, followed by a soft and creamy palate. Elegant 
acids, peach-apple fruit. Flavoursome, full and long.

in seinem Duft butterige noten, geröstete Steinfrüchte und frische Zitrusfrüchte, milder und cremiger 
Schluck. Elegante Säuren, Fruchtnoten von Pfirsich und apfel. aromatisch, mollig und lang.

770 Ft/0,1 l    4895 Ft/0,75 l

Kimért borok / Wines by Glass / Weine vom Fass



Pannonhalmi TricolliS FEHér 2016 Pannonhalma

Három domb, Széldomb, Tavaszó és Packalló, olaszrizling alappal, rajnai feszességgel és tramini 
bájjal. Üde, halványzöld, élénk és kristálytiszta, mint minden apátsági bor. citrusos, virágos, trópusi 

gyümölcsös aromakészlet, hosszú, finoman száraz korty. Tiszta tavasz.

olaszrizling backbone, the tautness of riesling and the charm of Tramini. crispy, pale yellow, lively and 
pristinely pure, just like all the other of the abbey’s wines. citrusy, floral, tropical fruit aromas., and a 

long, subtly dry palate.

Der grundwein ist italienischer riesling, mit fester Struktur des rhein-rieslings und charme des 
Traminers. abwechslungsreiche aromen von Zitrusfrüchten, Blumen und Tropicalfrüchten.

660 Ft/0,1 l    3960 Ft/0,75 l

Pannonhalmi raJnai riZling 2016 Pannonhalma

Zöldes színvilág, finom illat, kellemes tropikális jegyekkel a meleg Széldombról, határozott savgerinc a 
Tavaszó finom agyagából, hűvös elegancia az écsi Babszökő-dűlő meszes talajáról. Friss, mentás, sző-
lővirágos. grapefruit, lime és fehér őszibarack. gazdag téli-nyári rizling, közepes test, komoly tartalom.

greenish colour and delicious aromas. Fresh, minty wine with grape flower. grapefruit, lime and white 
peach. rich winter-summer riesling, medium body, serious substance.

grünliche Farbenwelt, feiner Duft, mit angenehmen Tropical-noten. Frischer Wein mit Minze und 
Traubenblüte. grapefruit, limette und Pfirsich mit hellem Fruchtfleisch. Mittlerer Körper, ernster gehalt.

770 Ft/0,1 l    4895 Ft/0,75 l

GErE olaSZriZling 2016 villány

100% olaszrizling villányból, gere attila pincéjéből. fehér húsú gyümölcsök, fehér virágok, kerek, gurulós, 
jó savú korty, közepes test, hosszú lecsengés a végén finom kesernyével.

100% olaszrizling from villány, from attila gere’s cellar. White-fleshed fruit, white flowers, round, nice drin-
kability, good acidity, medium-bodied, long with a touch of bitterness on the finish.

100% italienischer riesling aus villány, aus dem Keller von attila gere. Früchte mit hellem Fruchtfleisch, 
weiße Blumen, runder, rollender Schluck mit guten Säuren, mittlerer Körper, langer abklang, am Ende mit 

feiner Bitterkeit.

550 Ft/0,1 l    3190 Ft/0,75 l



Göncöl FurMinT (FéléDES) 2015 Tolcsva

28 gramm természetes maradék cukor és 7 gramm vibráló sav szép összhangja, őszi- és sárgabarack, 
fehér virágok és citrusok kísérik végig az illatát és az ízét egyaránt.

The 28 grams per litre of residual sugar and the 7 grams of vibrant acidity are nicely balanced. Peach, 
apricot, white flowers and citrus fruit accompany both the nose and the palate throughout.

Die schöne Harmonie von 28 gramm natürlichem restzucker und 7 gramm flimmernder Säure, 
Pfirsich und aprikose, weiße Blumen und Zitrusfrüchte begleiten sowohl seinen Duft als auch seinen 

geschmack.

550 Ft/0,1 l    3190 Ft/0,75 l

léGli roSé 2016 Balatonboglár

látványos narancs szín, rózsaszín belű füge, illata, izgalmas, hosszú és kerek, narancsos, zamatos korty. 
lédús, tartalmas, gránátalmás rozé merlot, kékfrankos és pinot noir házasításából.

a spectacular rosé colour, rose-fleshed fig on the nose, then orange on the exciting, long, round 
and flavoursome palate. a juicy, substantial rosé with pomegranate, made from blending Merlot, 

Kékfrankos and Pinot noir.

Prächtige orangenfarbe, der Duft von Feige mit rosarotem Fleisch, spannend, lang und rund, 
aromatischer Schluck mit orange. Saftiger, reichhaltiger rosé Merlot mit granatapfel, ein verschnitt 

aus Blaufränkisch und Pinot noir.

550 Ft/0,1 l    3190 Ft/0,75 l

sauska roSé 2016 villány

„Eper, csipkebogyó és hibiszkusz illat, virgonc savak, gránátalma, korai cseresznye és citrusok. Fűszeres, 
kerek és üdítő.”- meséli Hága Balázs, borász. vidám, elegáns rozé, amelybe a birtok összes szőlőfajtája 

bekerült. reduktív iskolázás, hosszabb finomseprős érlelés, december eleji palackozás.

a vivacious, elegant rosé into which all the grape varieties of the estate were put. reductive, long 
ageing on the fine lees, early-December bottling.

lustiger, eleganter roséwein mit allen rebsorten des Weingutes. reduktive Schulung, längere reifung 
auf Feintrub, eine abfüllung in Flasche am anfang Dezember.

770 Ft/0,1 l    4785 Ft/0,75 l



konyári caBErnET Sauvignon 2015 Balatonlelle

Sötét rubinszínű bor fiatalos, lilás széllel. illata gazdagon fűszerpaprikás, borsos, erdei gyümölcsös, 
nagyon izgalmas. Tartalmas, jó zamatú, közepes testű lédús cabernet, használt ászokhordókban egy 

éven át érlelve, a korty végén fűszeres hordós jegyekkel.

a dark ruby coloured wine with a youthful purplish rim. rich paprika spice, pepper, forest fruit on the 
very exciting nose. a substantial, flavoursome, medium-bodied cabernet aged in used ászok barrels 

for a year.

Dunkler, rubinroter Wein mit jugendlichem, lila rande. Sein Duft ist reich an gewürzpaprika, Pfeffer und 
Waldfrüchten, ist sehr spannend. reichhaltiger, aromatischer, saftiger cabernet mit mittlerem Körper.

770 Ft/0,1 l    4455 Ft/0,75 l

taklEr MErloT 2015 Szekszárd

löszről szüretelt merlot minimális kékfrankossal és zweigelttel fűszerezve. Tartályban erjedt, 16 hóna-
pon át érett használt hordóban. Száraz, jó savú, a piros és fekete gyümölcsök mellett a borvidék meleg 

fűszerességével.

Merlot harvested from loess soil, spiced up with a touch of Kékfrankos and Zweigelt. it was fermented 
in tanks, aged for 16 months in used barrels. a dry wine with good acidity in which beside the red and 

black fruit, the warm spiciness of the wine region also appears.

vom löß gelesener Merlot mit minimalem Blaufränkisch und Zweigelt gewürzt. im Behälter gegoren, 
im gebrauchten Fass gereift. Trocken, gut bekömmlich, rote und schwarze Früchte, warme Würzigkeit. 

770 Ft/0,1 l    5445 Ft/0,75 l

thummErEr TréFli cuvéE 2014 Eger

Egyetlen édes vörösborunk természetes maradékcukorral, vidám gyümölcsükkel és szép fával. 
a vörösborokkal ismerkedőknek vagy az édes borok kedvelőinek hosszú évek óta biztos ajánlás.

The single red wine in our selection with residual sugar, also with vivacious fruit and nice oak. it has 
been a sure recommendation for several years for those getting to know red wine or for sweet wine 

lovers.

Der einzige süsse rotwein in unserem Sortiment, mit natürlichem restzucker, lustigen Früchten und 
schönem Holz. Für die liebhaber der Süssweine ist er seit mehreren Jahren eine sichere Empfehlung.

770 Ft/0,1 l    4895 Ft/0,75 l



Fehérborok / White Wines / Weissweine

laPosa KéKnyElű 2016 Badacsony

virágos illat, sárga gyümölcsökkel, íze ásványos, gazdagon bazaltos. Frissen, vidáman is zamatos, 
2-3 éves érlelés után igazi vulkáni borkülönlegességgé érhet, ha marad belőle az otthoni pince vagy 

borhűtő hűvösében.

Floral nose with yellow fruit, then a mineral, richly basalt palate. it’s flavoursome even in this fresh and 
lively form, but it can mature into a real volcanic wine speciality within 2-3 years, if there is any left by 

then, either in the coolness of the cellar or wine fridge at home.

Blumiger Duft mit gelben Früchten, sein geschmack ist mineralisch und reich an Basaltnoten. Frisch 
und lustig ist er auch aromatisch.

4950 Ft/0,75 l

FiGula 7 Ha 2015 Balatonfüred

Összevárjuk a balatonszőlősi 7 hektárunk különböző fajtáit és egyben szüreteljük le őket. Elképesztő 
illat, finom parfüm, púder, virágok, mögötte finom hordó és vanília. Behízelgő, érett és vastag, olyan, 

amilyennek eredetileg megismertük. Szinte harapható, gazdag korty, komoly tartalom.

The four grape varieties of the 7-ha plot in Balatonszőlős harvested on the same day. Perfume, face 
powder, flowers with oak and vanilla in the background. ripe, with an almost biteable, rich palate.

Wir warten auf die reifung der verschiedenen Sorten unserer 7 Hektare in Balatonszőlős, die in 
gleicher Zeit gelesen werden. unglaublicher Duft, feines Parfüm, Puder, Blumen, dahinter feiner Fass 

und vanille. Schmeichlerisch, reif und dick, wie wir ihn ursprünglich erkannt haben.

5445 Ft/0,75 l

krEinBachEr nagy-SoMlói JuHFarK 2015 Somló

virágos és gyümölcsös jegyek mellett a Somlóra jellemző minerális, sós illat érkezik az orrba, ez adja 
hűvös karakterét. Szájban kerek, a közepesnél testesebb bor, tele gyümölcsökkel és friss savakkal. 

Besides the floral and fruity notes, Somló’s typical minerality and saltiness arrives on the nose, which 
gives a cool character. on the palate, it’s a round, medium-plus bodied wine full of fruit and fresh 

acidity. 

neben fruchtigen und blumigen noten fühlt man den für Somló charakteristischen mineralischen und 
salzigen Duft in der nase, dies gibt seinen kühlen charakter. im Mund ein runder, vollmundiger Wein, 

voll mit Früchten und frischen Säuren.

4455 Ft/0,75 l



Villa tolnay ZÖlDvElTElini TavaSZ 2015/2016 Badacsony

Húsz éves tőkék, csobánci bazalt, és öt hónap battonage tartályban. Kristálytiszta veltelini, fehérbors, 
alma, egres és citrusok finom sora. Hosszú, lédús korty, finom ásványosság, lime és zöldalma.

Twenty-year old vines, the basalt of csobánc, and five months of battonage (lees stirring) in tanks. 
a pure ‘veltelini’ (grüner veltliner) with the delicious flavour spectrum of white pepper, apple, 

gooseberry and citrus fruit. long, juicy palate, delicious minerality, lime and green apple.

Kristallklarer veltliner, weisser Pfeffer, apfel, Stachelbeere und eine reihe von feinen Zitrusfrüchten. 
langer, saftiger Schluck, feine Mineralität, limette und grünapfel.

4455 Ft/0,75 l

Bussay PinoT griS 2013 Zalai borvidék

100% szürkebarát csörnyeföldről, Bussay lászló lányainak pincéjéből. Egy tőke, egy fürt, egy palack, 
spontán, hordóban erjesztve, 10 éves, egyhektós hordóban két évig érlelve. négy gramm cukor, 

magas alkohol, vastag, kerek, olajos korty.

100% Pinot gris. one vine, one bunch, one bottle, fermented spontaneously in barrels, aged in 10-year-old, 
one hectolitre barrels for two years. Four grams of residual sugar, high alcohol, dense, round, oily palate.

100% Pinot gris. Ein Weinstock, ein Traube, eine Flasche Pinot gris spontan, im Fass gegoren, und 
im 10jährigen, 1 hl großen Fass zwei Jahre gereift. vier gramm Zucker, hoher alkohol und ein dicker, 

runder, öliger Schluck.

5445 Ft/0,75 l



sauska cuvéE 113 2015 Tokaj

az alap. Helyi- és világfajták házasítása: furmint, hárs, muskotály mellett sauvignon blanc és chardonnay. 
csupa izgalom gyömbérrel, ananásszal, szőlővirággal.

The entry point. The blend of local and world varieties: Furmint, Hárslevelű and Sárgamuskotály, 
alongside Sauvignon Blanc and chardonnay. a wine with full of excitement, ginger, pineapple and 

grape flower.

Der grundwein. verschnitt aus heimischen und Weltsorten: neben Furmint, lindenblättriger, 
Muskateller Sauvignon Blanc und chardonnay. volle Erregung mit ingwer, ananas und Traubenblüte.  

4895 Ft/0,75 l

dúzsi KéKFranKoS roZé 2016 Szekszárd

Ha rozé, akkor Dúzsi. Ha Dúzsi, akkor rozé. a szekszárdi pince, ahol a stílus sosem változik: világos 
hagymahéj szín, finoman epres, szedres, boros illat, vibráló savak, hosszú, fűszeres korty. 

if it’s rosé, then it’s Dúzsi. if it’s a Dúzsi, then it’s a rosé. The Szekszárd winery where nothing ever 
changes: pale onion skin colour, subtle strawberry, blackberry and pepper aromas, vibrant acidity, and 

a long, spicy palate. Pure fruit.

Wenn roséwein, dann Dúzsi. Wenn Dúzsi, dann roséwein. Der Keller in Szekszárd, wo sich der Stil 
nie ändert: helle Farbe von Zwiebelschale, ein feiner Duft von Erdbeere, Brombeere und Pfeffer, 

flimmernde Säuren, sowie ein langer, würziger Schluck. voller Frucht.

3960 Ft/0,75 l

Rozé / Rosé Wine / Roséwein



Pannonhalmi HEMina vÖrÖS 2015 Pannonhalma

gyümölcsvilága meghatározó a ”barrique-jegyek” ellenében. Szedres illat- és íz, szép test, finom szer-
kezet. gyümölcsösen elegáns, de tartalmas ”pannonhalmi bordói” – liptai Zsolt borász szavai szerint.

its fruitiness is more defining than the barrique notes. Blackberry nose and palate, nice body, subtle 
structure. as winemaker Zsolt liptai put it the ‘Pannonhalma Bordeaux’ has fruity elegance but also 

substance.

Seine Fruchtwelt ist gegen die ”barrique-noten” bestimmend. Ein Duft und geschmack von 
Brombeeren, schöner Körper, feine Struktur. Fruchtig eleganter, aber reichhaltiger „Bordeauxer aus 

Pannonhalma” - nach dem Winzer Zsolt liptai.

6765 Ft/0,75 l

st. andrEa cSaKEgySZóval PinoT noir 2014/2015 Eger

intenzív meggyes-ribizlis illat, némi avaros, fenyőgyantás vonallal kiegészülve. Pici kömény, rózsa, füst. 
a korty feszes, elegáns, ízében a gyümölcsök mellett füstös, érlelt sonka, fenyő, avar és erdei gombák.

Sour cherry, blackcurrant aromas along with noble undergrowth and pine wax notes. a touch of cara-
way seed, rose and smoke. Taught, elegant palate, with smoke, cured ham, pine, forest mushroom 

flavours.

intensiver Duft von Sauerkirsche und Johannisbeere, mit wenig Waldboden und Tannenharz ergänzt. 
Wenig Kümmel, rose und rauch. Der Schluck ist fest und elegant, in seinem geschmack erscheinen 

neben den Früchten geräucherter, gereifter Schinken, Pinie, Waldboden und Waldpilze.

5995 Ft/0,75 l

WEninGEr KéKFranKoS 2015 Sopron

Biodinamikus elvek szerint művelt szőlőből készült természetes biobor. ragyogó rubin szín, kékes-
lilás széllel, meggyes, zöldfűszeres, izgalmas illat, jó savak, lédús, meggyes korty. gneiszes, köves talaj, 

spontán hordós erjesztés és egy év hordós érlelés, használt 500-as tölgyben.

Biodyamic Kékfrankos. Stony soil, spontaneous barrel fermentation followed by a year of ageing. ruby 
colour with a purplish rim, sour cherry, green herbs on the exciting nose. good acidity, juicy palate with 

sour cherry.

natürlicher Bio-Wein. Wunderschöne rubinrote Farbe mit bläulichem-lila rande, ein spannender Duft 
mit Sauerkirsche und grünen gewürzen, gute Säuren, und ein saftiger Schluck mit Sauerkirsche.

4895 Ft/0,75 l

Vörösborok / Red Wines / Rotweine



hEimann BirToKBor 2014 Szekszárd

a  Birtokbor évjárata követi az eddigi stílust. gazdag, erőteljes aromatika, jó savak és kellően markáns 
tanninok adják a komoly gerincet, erre ráépülve erdei gyümölcsök és finom fa hangolják élvezetesre, 
hosszúra, lédúsra a bort. Franc, merlot, kékfrankos és syrah, a napsütötte Batti keresztből válogatva.

it’s the rich and powerful aromas, the good acidity and the sufficiently pronounced tannins that give 
the serious backbone with the forest fruit and gentle oak rendering the wine enjoyable, long and juicy. 

Franc, Merlot, Kékfrankos and Syrah selected from the sunny Batti kereszt vineyard.

Franc, Merlot, Blaufränkisch und Syrah. reichhaltige, kraftvolle aromen, gute Säuren und genügend 
markante Tannine. Waldfrüchte, feines Holz, lang und saftig. 

7425 Ft/0,75 l

kiss GáBor rougE 364 2015 villány

változatlan összetétel: cabernet sauvignon, franc és merlot. Szép bíborszín, lédús, izgalmas bor. Tiszta 
gyümölcs, inkább a merlot dominál az ízben, élő, finom, nagyon behízelgő.

unchanged components: cabernet Sauvignon, Franc and Merlot. a juicy, exciting wine with a nice 
purple colour. Pure fruit with the palate dominated more by the Merlot than the other two – a lively, 

delicious, truly appealing wine. 

cabernet Sauvignon, Franc und Merlot. Schöne purpurrote Farbe, spannender Wein. voller Frucht, im 
geschmack dominiert eher der Merlot, belebend, fein, sehr schmeichlerisch.

4455 Ft/0,75 l

márkVárt KaDarKa 2016 Szekszárd

Halvány meggypiros színű, ragyogó, vibráló kadarka 100 éves, puszta kézzel művelt gyalogtőkékről 
a Sauli-völgy és a Hosszú-völgy meredek lankáiról. vidám, üdítő, ropogós és jó ízű, sok-sok meggyel, 

cseresznyével és csipkével, finom zöldfűszerekkel.

a shiny, light sour cherry red coloured, vibrant Kadarka from 100-year-old, hand cultivated bush vines 
from the steep slopes of the Sauli valley and the Hosszú valley. a vivacious, refreshing, crispy and 

flavoursome wine with lots of sour cherry, cherry, lace and delicious green herbs.

lustig, erfrischend, knusprig, mit gutem  aroma, mit zahlreichen Sauerkirschen, Kirsche und Zacke, 
und feinen grünen gewürzen.

3960 Ft/0,75 l



sauska cuvéE 7 2013 Siklós

nagyrészt merlot, cabernet franc-nal fűszerezve, 17 hónap francia hordós érleléssel. illatban piros bo-
gyós gyümölcsök, cseresznye és szilva. Feszes és lendületes, a Sauskáéknál megszokott tisztasággal, 

eleganciával.

Mainly Merlot, spiced up with cabernet Franc, made with 17 months of ageing in barrels. red berry 
fruit, cherry and plum on the nose. a taut and zesty wine, with the usual Sauska purity and elegance. 

größtenteils Merlot, mit cabernet Franc gewürzt, 17 monatige reifung im französischen Eichenfass.  
im Duft rotbeerfrüchte, Kirsche und Pflaume. Fest und belebend, mit der bei Sauska’s gewöhnlichen 

reine und Eleganz.

12 925 Ft/0,75 l

GünzEr caBErnET Franc 2014/2015 villány

ragyogó rubinszín, mandulamarcipános, cseresznyés, cseresznyebefőttes illat. csak kisebb része 
pihent hordóban, a nagyja tartályban érett. Finoman fanyar, sima, szedres, ribizlis és hosszú korty.

Shiny ruby colour with aromas of almond marzipan, cherry and cherry compote. The smaller part of 
it was rested in barrels, the larger part in tanks, for the sake of maintaining the primary fruit notes. 

Deliciously sour and smooth, with blackberry and redcurrant on the long palate. 

Wunderschöne rubinrote Farbe und ein Duft von Mandelmarzipan, Kirsche und Kirschkompott. nur 
ein kleiner Teil wurde im Fass gelagert, der größere Teil wurde im interesse im Behälter gereift. Fein 

herber, glatter und langer Schluck mit Brombeere und Johannisbeere.

4895 Ft/0,75 l



Bolyki METa TéMa (FéléDES) 2013 Eger

a pince első grand superior fehérbora, 60 gramm maradék cukorral, magas alkohollal és extrakttal. 
nagy élmény: fűszeres, virágos, sárgabarackos és mézes illatban és ízben egyaránt. 6 hónap hordós és 

6 hónap palackos érlelés.

The winery’s first grand Superior white wine. it has 60 grams per litre of residual sugar, high alcohol and 
serious extract. a great experience: spicy, floral, apricot and honey both on the nose and the palate. 

6 months of barrel ageing followed by 6 months of bottle ageing.

60 gramm restzucker, hoher alkohol- und Extraktgehalt. großes Erlebnis: im Duft und geschmack 
erscheinen gewürze, Blumen, aprikose und Honig. 6 Monate Fassreifung und 6 Monate Flaschenreifung.

6215 Ft/0,5 l

orEmus 3 PuTTonyoS aSZú 2012 Tolcsva

Tiszta ásvány, édes és finoman fanyar egyszerre. Kandírozott citrom, bodza és menta. Haladó aszú, 
lendületes és vibráló, a végén finom sárgabarackkal és mézzel.

Pure minerality, sweet and subtly sour simultaneously. candied lemon, elderberry and mint. a pro-
gressive aszú that’s vigorous and vibrant, with delicious apricot and honey on the finish.

voll mit Mineralien, zugleich süß und fein herb. Kandierte Zitrone, Holunder und Minze. Progressiver 
aszuwein, belebend und flimmernd, am Ende mit feiner aprikose und Honig. 

9955 Ft/0,5 l

GróF dEGEnFEld 5 PuTTonyoS aSZú 2012 Tarcal

arany színű, mézes-birses illatú aszúbor. 162 gramm természetes maradék cukrával és 50 grammos 
extrakt tartalmával különlegesen gazdag, érett, sokízű. aszalt sárgabarack, érett körte és akácméz.

a golden coloured aszú  with honey and quince aromas. With its 162 grams of natural residual sugar 
and 50 grams of extract, it is especially rich, ripe and full of flavour. Dried apricot, ripe pear and acacia 

honey.

aszuwein mit besonderer Qualität, mit goldener Farbe und einem Duft von Honig und Quitte. Mit 
seinem 162 gramm natürlichem restzucker und 50 gramm Extraktgehalt ist er besonders reichhaltig, 

reif und hat viele aromen. getrocknete aprikose, reife Birne und akazienhonig.

17 600  Ft/0,5 l

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine



szEPsy 6 PuTTonyoS 2008 Mád

Furmint, hárslevelű és sárga muskotály különleges házasítása, öreg tőkékről szüretelve. Hordóban, 
spontán erjedt, majd 300 literes hordóban három évig érett tökéletesre. 206 gramm természetes ma-
radék cukor és 8,5 gramm sav finom egyensúlya. Elegáns, gazdag, sokrétegű és hihetetlenül hosszú ízű.

Furmint, Hárslevelű and Muscat lunel, harvested from old vines. it was fermented spontaneously in bar-
rels, then aged to perfection in 300-litre barrels for three years. The 206 grams per litre of residual sugar 
and the 8.5 grams per litre of acidity are in perfect harmony. Elegant, rich, layered and incredibly long.

Furmint, lindenblättriger und gelber Muskateller, von alten Weinstöcken gelesen. Er hat im Fass 
spontan gegoren, dann wurde er im Fass drei Jahre perfekt gereift. Elegant, reichhaltig, mehrschichtig.

39 985 Ft/0,5 l

matua Sauvignon Blanc 2016 Marlborough

a pincénél a fajta nagyon különleges státuszban van, hiszen 1974-ben a Matua készítette az ország 
első sauvignon blancját, mára a Marlbrough Sauvignon Blanc világszerte híressé vált egyedi, friss ízéről. 

csupa izgalom, fűszeres, ropogós, trópusi ízekben gazdag, élénk és hosszú bor.

This variety enjoys a special status at the winery as it was Matua who made the country’s first Sauvignon 
Blanc in 1974 and by today Marlborough Sauvignon Blanc has become famous for its unique, fresh feel 
all around the world. Full of excitement, spicy, crispy and rich in tropical flavours. a lively and long wine.

Ein würziger, knuspriger, an tropischen aromen reicher, belebender und langer Wein voller aufregung.

8965 Ft/0,75 l

PEnFolds Koonunga Hill SHiraZ caBErnET 2015 Barossa valley

az ikonikus ausztrál házasítás – a shiraz-cabernet egy remek ár-érték arányú példája. gazdag 
gyümölcsösség, málna, kökény, ribizli, kiegészítve kávés kakaós jegyekkel és eukaliptusszal. Finoman 

szemcsés tanninok, közepesnél nagyobb test és finom ízek.

This iconic australian blend is an excellent value Shiraz-cabernet blend. rich fruitiness, raspberry, sloe 
berry, blackcurrant, complemented with coffee, cocoa notes and eucalyptus. Subtly grainy tannins, 

medium-plus body and delicious flavours.

reiche Fruchtigkeit, Himbeere, Schlehdorn, Johannisbeere, mit noten von Kaffee, Kakao und 
Eukalyptus ergänzt. Fein körnige Tannine, größer als mittlerer Körper und feine aromen.

7975 Ft/0,75 l

Külföldi borok / Foreign Wines / Ausländische Weine



törlEy cHarManT éDES
3195 Ft/0,75 l

törlEy TaliSMan
550 Ft/0,1 l    3355 Ft/0,75 l

krEinBachEr BruT claSSic
6215 Ft/0,75 l

törlEy réSErvé DEMi SEc
6655 Ft/0,75 l

hunGária ExTra Dry
6655 Ft/0,75 l

Bortolomiol ProSEcco Miol BruT - Docg
6655 Ft/0,75 l

törlEy cHarDonnay nyErSPEZSgő BruT naTurE
7700 Ft/0,75 l

VEuVE clicquot BruT
25 795 Ft/0,75 l

ruinart roSé BruT
34 925 Ft/0,75 l

dom PériGnon vinTagE BruT
74 965 Ft/0,75 l

Pezsgők / Champagnes / Sekte


