
 
 
 

 
 
 

 

Bussay Esküvé 
2016 
Zalai borvidék  
 
Ikonikus házasítás a csörnyeföldi 
kézműves pincétől. Az alapot 60%-ban 
olaszrizling, 40%-ban rajnai rizling 
adja. Spontán, tízhektós hordókban 
erjedt, majd finomsperőn érett tíz 
hónapig. Visszafogott, lassan nyíló illat, 
élő és lédús korty, tüzes lecsengés. 
 
An iconic blend from the artisanal 
winery.The base is given by 60% 
Olaszrizling and complemented by 
40% Riesling. Spontaneously 
fermented in ten-hectolitre barrels, then 
aged on fine lees for ten months. A 
restrained, slowly opening nose, lively 
and juicy palate, fiery on the finish. 
 
Der Basis wird von 60% Italienischer 
Riesling und von 40% Rhein-Riesling 
gegeben. Er hat in 10 hl großen 
Fässern gegoren, dann wurde er 10 
Monate auf Feintrub gereift. 
Zurückhaltender, langsam öffnender 
Duft, ein lebender und saftiger Schluck, 
sowie ein feuriger Abklang. 
 

890 Ft/0,1 l 
 
 

5 490 Ft/0,75 l 
  



 
 
 

 
 
 

 
 

Bussay Pinot Gris 
2016 
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.  
 

990 Ft/0,1 l 
 
 

5 990 Ft/0,75 l 

  



 
 
 

 
 

 
 

Bussay Pinot Noir 
2016 
Zalai borvidék  
 
Zalai pinot noir a pince körüli 
szőlőkből, alacsony tőketerheléssel, 
kézműves borászkodásból. 
Hordóban, spontán erjedt, 500 literes 
használt hordóban érett fél éven át. 
Bőrös, hecsedli lekváros, virágos illat, 
földes, csipkebogyós, élénk korty. 
Kistermelői bor, közepes testtel, a 
finomseprős, hordós érlelés krémes, 
fűszeres jegyeivel. 
 
 
A Zala Pinot Noir from the vineyard 
around the cellar, low yield per vine, 
artisanal winemaking. It was 
spontaneously fermented in barrels, 
aged in used 500-litre barrels for half 
a year. Leather, rosehip jam, floral 
aromas, lively palate with earth and 
rosehip. A small-producer’s wine with 
medium body and the creamy, spicy 
notes of the barrel ageing on fine 
lees. 
 
 

7 990 Ft/0,75 l 
  



 
 
 

 
 
 

 
 

Bussay Izsó Merlot 
2016 
Zalai borvidék  
 
 
A Bussay pince új területe, amit a 
Csörnyeföldiek csak „Izsó”-nak 
hívnak. A cabernet házasítás párja 
egy tiszta merlot, zöld fűszeres 
illattal, a kortyban friss, „kocsányos” 
tanninszerkezettel. Kádban erjedt 
spontán, öthektós hordóban érett 
másfél évig. 
 
 
The Bussay winery’s new plot that is 
called ‘Izsó’ by the people of 
Csörnyeföld. The partner of the 
Cabernet blend is a pure Merlot, with 
green herbs on the nose, and a 
fresh, ‘stalky’ tannin structure on the 
palate. It was spontaneously 
fermented in vats, then aged in five-
hectolitre barrels for a year and a 
half. 
 
 

9 990 Ft/0,75 l  

  



 
 
 

 
 

 
 

Bussay Izsó Cabernet 
2016 
Zalai borvidék  
 
 
A Bussay pince új területe, amit a 
Csörnyeföldiek csak „Izsó-nak” 
hívnak. Fele sauvignon, másik fele 
pedig franc. Az izgalmas illatban 
zöldpaprika és visszafogott 
hordófűszerek. Kádon erjedt 
spontán, majd használt öthektós 
hordóban érett másfél évig. 
 
The Bussay winery’s new plot that 
is called ‘Izsó’ by the people of 
Csörnyeföld. Half of it is Sauvignon, 
the other half is Franc. Bell pepper 
and restrained barrel spices on the 
exciting nose. It was 
spontaneously fermented in vats, 
then aged in five-hectolitre barrels 
for a year and a half. 
 
 
 

9 990 Ft/0,75 l 
 
 

 


