
 

 
 
 

 
 
 

 
 
HUNGARIA  
Extra Dry 

 
 
 
A jól ismert kék címke barátságosan integet 
felénk, és igaza van. Bátran levehetjük a polcról, 
hiszen a friss citrusok és a kevéske 
cukormennyiség behízelgővé teszik. Jól lehűtve 
pazar ünneplő ital. 
 
 
 
The familiar sky blue label beckons us and quite 
rightfully so. We can take it off the shelf without 
hesitation as the fresh citrus notes and the slight 
amount of residual sugar make it immediately 
appealing. Served well-chilled, it’s a tremendous 
festive drink. 
 
 
 
Das bekannte himmelblaue Flagge winkt uns. 
Frische Zitrusfrüchte und wenige Zucker machen 
es fein und sehr schmeichlerisch. Serviert gut 
gekühlt, ist es ein großes festliches Getränk. 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
TÖRLEY 
Chardonnay Brut 
 
 
 
Hagyományos módon erjesztett 
nyerspezsgő, Törley József egykori 
budafoki pincelabirintusából, amely 
természetes valójában mutatja meg a 
fajta szépségét és a csak erre a stílusra 
jellemző briósra, frissen sült cipóra 
emlékeztető „élesztős” illat- és ízvilágot. 
Szép buborékszerkezet, elegáns, hosszú 
korty. 
 
 
 
A traditional method, bottle-fermented 
Chardonnay sparkling wine. 
Chardonnay’s fruit and the toasty aromas 
of bottle ageing on the nose. Vibrant acids 
on the palate that starts with pleasant 
bubbles and ends in a long mineral finish. 
 
 
 
Eine traditionelle Methode, Flaschen-
fermentierter Chardonnay-Sekt. 
Chardonnays Frucht und die Röstaromen 
der Flaschenreifung in der Nase. 
Lebhafte Säure am Gaumen, die mit 
angenehmen Blasen beginnt und endet in 
einem langen mineralischen Abgang.  

 

  



 
 
 

 
 
 

 
 
Sauska Rosé Brut 
 
 
Gyümölcsös, vidám pezsgő, a Brut rozé-
testvére, hasonlóan jó ivású, könnyed és 
szerethető. Összetételében meghatározó a 
furmint, mellette chardonnay, pinot noir és 
hárslevelű színesítik az illatot és az ízt. 9 
gramm cukor, minimum 15 hónapos palackos 
érlelés finomseprőn. 
 
A fruity and vivacious traditional method 
sparkling wine, and the sibling of the Brut Rosé, 
which is similarly light and easy to love with its 
good drinkability. Furmint dominates the blend, 
while the Pinot Noir and the Hárslevelű colour 
the nose and the palate. 9 grams of sugar, a 
minimum 15 months of bottle ageing on fine 
lees.  
 
Ein fruchtiger und lebendiger Sekt nach 
traditioneller Methode. Ausdrucksstarke 
Aromen von Kirschen, Pflaumen und Nelken. 
Mittlerer Körper, strukturiert aus 63% Furmint, 
23% Chardonnay, 9% Hárslevelű und 5% Pinot 
Noir. Blass, lang und sauber, mit schöner 
Mineralität und einem langen, eleganten 
Abgang. 

 


