
 
 
 

 
 

 
 

Dóka Éva Nektár 
2018 
Zala 
 
Ami frissességével, gyümölcsös-
ségével ejti rabul kóstolóját. Egy 
különlegesség a Zalai Borvidékről, 
Cserszegtomaji nemesítésű 
szőlőfajta. Szerelem az első illat után, 
elegáns fűszeresség csipetnyi 
szerethető parfümmel. Jó értelemben 
behízelgő, könnyed, már-már légies. 
 
Captivates with its freshness and 
fruitiness. A grape from 
Cserszegtomaj in the Zala wine 
region. Elegant spices and fragrances. 
Lovely, and almost airy. 
 
Verzaubert mit fruchtiger Frische. Eine 
Rebsorte aus Cserszegtomaj in der 
Zala-Weinregion. Elegante Würze und 
Liebe nach dem ersten Duft. Lieblich, 
hell und fast luftig. 
 
 

690 Ft/0,1 l 
 

4 490 Ft/0,75 l 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dóka Éva H9 Olaszrizling 
2016  
Zala 
 
A fajta és a termőhely szerencsés 
találkozásából nagy dolgok 
születhetnek. Kellemesen vonzó, de 
nem tolakodó, réti virágokat idéző 
illatok, koncentrált ízek, 
aromagazdagság. H, mint hordó, ami 
érlel és kerekít, komplexebbé, 
teljesebbé tesz.  
 
When grape and terroir meet, big 
things can happen. A fragrance 
reminiscent of meadow flowers, 
concentrated flavor. The letter "H" 
plays on the word "hordó", i.e. barrel, 
where the wine matures and reaches 
its full taste. 
 
Wenn Rebsorte und Terroir sich 
aufeinander treffen, können große 
Dinge entstehen. Eine Duftnote die an 
Wiesenblumen erinnert, konzentrierter 
Geschmack. Die Buchstabe „H” spielt 
auf das Wort „hordó”, d.h. Weinfass, 
wo der Wein seinen vollständigen 
Geschmack erreicht.  
 
 

790 Ft/0,1 l 
 

4 990 Ft/0,75 l 
  



 
 
 

 
 

 

Dóka Éva H10 Kabar 
2017 
Zala 
 
A hazai szőlőnemesítés nagy 
reményekre jogosító gyöngyszeme. 
Koncentrált, egyedi illat és a finoman 
édeskés krémesség, ami az első 
benyomásokat illeti. A korty kerek, 
testes, szájat betöltő, hosszú és 
intenzív utóízzel, gyümölcsös 
karakterekkel. 
 
A new, native grape which gives us big 
hopes. Concentrated, unique 
fragrance and delicate sweetness are 
the first impressions. Round and full-
bodied, with a long and intense 
aftertaste and fruity characters. 
 
Eine Perle der einheimischen 
Neuzüchtung, die uns grosse 
Hoffnungen gibt. Konzentrierter, 
einzigartiger Duft und zarte Süße sind 
die ersten Eindrücke. Rund und 
vollmundig, mit langem und 
intensivem Nachgeschmack und 
fruchtigem Charakter. 
 
 

890 Ft/0,1 l 
 

5 490 Ft/0,75 l 
  



 
 
 

 
 

 

Dóka Éva Aranyod Olaszrizling 
2018 
Zala 
 
Az aranyodi dombok zamata… 
Rendkívül sokoldalú fajta, ami az 
aranyodi dombokon is kiválóan érzi 
magát, amit érett zamatokkal, egyedi 
ízvilággal ?hálál meg?. A feldolgozás 
során pedig arra törekedtünk, hogy 
ezeket a zamatokat frissen tartva 
teremtsünk összhangot a palackban. 
 
From the hills of Aranyod... 
An extremely versatile grape that 
unfolds its aromas and unique taste on 
the hills near Aranyod. All we had to do 
was harmonize these fresh flavors and 
hold them in the bottle. 
 
Von den Hügeln von Aranyod ... 
Eine äußerst vielseitige Rebsorte, die 
ihre Aromen und ihren einzigartigen 
Geschmack auf den Hügeln in der 
Nähe von Aranyod entfaltet. Alles, was 
wir tun mussten, war, diese frischen 
Aromen zu harmonisieren und das 
alles in der Flasche zu halten. 
 
 

790 Ft/0,1 l 
 

4 990 Ft/0,75 l 

  



 
 
 

 
 

 
 

Dóka Éva 
Muscatello  
2018 
Zala 
 
A pezsdítő… 
Könnyed elegancia, frissesség, üdítő 
pezsgés, ez az, ami igazán jókedvre 
derít! Sárgamuskotály és Pinot blanc 
fajtákból készült gyöngyöző bor. 
 
Fresh and fizzy… 
This wine delights with light elegance 
and freshness. Frizzante based on 
yellow Muscatel and Pinot Blanc. 
 
Der Erfrischende… 
Dieser Wein macht durch leichte 
Eleganz und Frische wirklich glücklich! 
Schaumwein auf Basis vom gelben 
Muskateller und Weißburgunder. 
 
 

690 Ft/0,1 l 
 

3 990 Ft/0,75 l 

  



 
 
 

 
 

 
 

Dóka Éva 
Rozé 18.1  
2018 
Zala 
 
A világ rózsaszínben… 
A nyár gyümölcseinek illata, friss, 
ropogós zamatok. Ezeket őrizzük meg 
rozé borainkban abból az ajándékból, 
amit a természettől kapunk, egy kis 
napfényt csempészünk a palackba. 
 
La Vie en Rose... 
The scent of summer fruits, with fresh, 
almost crunchy aromas. In our rosé 
wines, we preserve the gift of nature 
and add only a little sunshine into the 
bottle. 
 
Die Welt in Pink... 
Der Duft von Sommerfrüchten, 
frischen, knackigen Aromen. Wir 
bewahren diese in unseren 
Roséweinen mit dem Geschenk der 
Natur und zaubern etwas Sonnenlicht 
in die Flasche. 
 
 

590 Ft/0,1 l 
 

3 490 Ft/0,75 l 
  



 
 
 

 
 

 
 

Dóka Éva 
Cabernet Franc Válogatás  
2017 
Zala 
 
Lágy tanninok, finom hordós 
fűszeresség, telt ízek, kedves kortyok, 
fekete gyümölcsöket idéző zamatok. 
Az érlelést követően a legszebb 
tételeket válogatjuk és palackozzuk 
önálló Cabernet franc-ként. 
 
Soft tannins, delicious spiciness, full of 
taste reminiscent of black fruits. After 
maturing, the finest items are sorted 
and bottled as a standalone Cabernet 
Franc. 
 
Weiche Tannine, köstliche Würze, 
voller Geschmack, der an schwarze 
Früchte erinnert. Nach der Reifung 
werden die schönsten Lots als 
eigenständiger Cabernet Franc sortiert 
und abgefüllt. 
 
 

890 Ft/0,1 l 
 

5 490 Ft/0,75 l 

  



 
 
 

 
 

 
 

Dóka Éva Cabernet Barrique 
2016 
Zala 
 
A két Cabernet: sauvignon és franc 
remek egyensúlyban. Az élményt 
tovább fokozza a szőlő piros gyümölcs 
aromáinak és az új tölgyfahordó adta 
kávés, csokoládés jellegnek a 
harmóniája. Komplex, telt bor egy 
nagyszerű évjáratból. 
 
The two Cabernets: Sauvignon and 
Franc make a great pair. Aromas of 
grapes and red fruits with a hint of 
coffee and chocolate, lended by new 
oak barrels. Complex, full-bodied wine 
from a special vintage. 
 
Die beiden Cabernets: Sauvignon und 
Franc bilden ein tolles Paar. Aromen 
von Trauben und roten Früchten mit 
einem Hauch von Kaffee- und 
Schokolade, verleiht durch dem neuen 
Eichenfass. Komplexer, voller Wein 
aus einem besonderen Jahrgang. 
 
 

990 Ft/0,1 l 
 

5 990 Ft/0,75 l 
 


