Fehérborok
WHITE WINES
KONYÁRI CHARDONNAY
SZÁRAZ FEHÉRBOR
BALATONLELLE – KONYÁRI PINCÉSZET | 2017
100% chardonnay Balatonlelléről. Vidám illat, élénk, ízes, és a szó legszorosabb
értelmében könnyed. Szépen érett szőlő, reduktív iskolázás, fűszeres, édes lecsengés.
Lendületes balatoni fehérbor.
100% Chardonnay from Balatonlelle. Vibrant nose, lively, flavoursome and as light as
it can be. Nicely ripened grapes, reductive winemaking, spicy with a sweetish finish.
A zesty Balaton white.
100% Chardonnay aus Balatonlelle. Lustiger Duft, belebend, aromatisch und im
höchsten Sinne des Wortes leicht. Schön gereifte Trauben, reduktive Herstellung und
ein würziger, süsser Abklang. Belebender Weisswein vom Balaton.

3300 Ft / 0,75 l | 440 Ft/dl

NYAKAS IRSAI OLIVÉR
SZÁRAZ FEHÉRBOR
ETYEK-BUDA – NYAKAS PINCE | 2017
Zöldfűszeres, szőlős, friss illat, feszes korty, a budai hegyek frissítő meszessége. Kön�nyű, citrusos, zöldcitromos.
Green herbs and grapes on the fresh nose and taut palate, from the refreshing
limestone of the Buda hills. Light, citrusy and limey.
Frischer Duft mit grünen Gewürzen und Trauben, erfrischende, kalkige Noten der
Budaer Berge. Leichter Wein mit Zitrusfrüchten und grüner Zitrone.

3300 Ft / 0,75 l | 440 Ft / 1 dl

BALATONFÜREDI ZENIT & MORE
FÉLSZÁRAZ FEHÉRBOR
BALATONFÜRED-CSOPAK – FIGULA PINCÉSZET | 2017
Nagyobb részt zenit, pinot gris és sárgamuskotály fűszerekkel. Zamatos, intenzív és
újbor létére meglehetősen testes, amire már aranyszínű megjelenése is utal. Virágok,
gyümölcsök, élénk savak.
The larger part is Zenit, spiced up with Pinot Gris and Sárgamuskotály. A flavoursome,
intense wine that despite being a new wine is fairly full-bodied, which is already
implied by its golden colour. Flowers, fruits, lively acids.
Größtenteils Zenit mit Gewürzen von Pinot Gris und gelber Muskateller. Aromatischer,
intensiver Heuerwein, trotzdem ist er ziemlich vollmundig, worauf bereits seine
goldene Farbe hinweist. Blumen, Früchten, lebendige Säuren.

3300 Ft / 0,75 l

Fehérborok
WHITE WINES
CSOPAKI RIZLING

| SZÁRAZ FEHÉRBOR

BALATONFÜRED-CSOPAK – JÁSDI PINCÉSZET | 2017
A csopaki Lőczedombról szüretelt tökéletesen érett gyümölcs hordóban, spontán erjedt,
majd közepesen égetett, 2 éves francia barrique hordóban finomseprőn érett fél éven át.
Sokízű, elegáns, maszkulin olasz, ásványossága lenyűgöző, szinte sós és vibráló.
Perfectly ripened fruit from Csopak’s Lőczedomb fermented spontaneously in barrels
and then aged in medium-toasted, 2-year-old French barriques, on the fine lees
for half a year. A deeply flavoured, elegant, masculine Olaszrizling with impressive
minerality that’s almost salty and vibrant.
Die perfekt gereifte Frucht hat im Fass spontan gegoren, dann wurde sie im mittelgerösteten, 2jährigen französischen Barrique-Fass ein halbes Jahr auf Feintrub
gereift. Eleganter, männlicher, fast salziger und flimmernder Italienischer Riesling mit
vielen Aromen und faszinierender Mineralität.

3500 Ft / 0,75 l

PANNONHALMI TRICOLLIS

| SZÁRAZ FEHÉRBOR

PANNONHALMI APÁTSÁGI PINCÉSZET | 2017
Négy fajta, olaszrizling, rajnai rizling, fűszeres tramini és pinot blanc, három dűlő
és alacsony kordonon termelt érett szőlő kisládába szüretelve, alacsony hőfokon
erjesztve. Üde halványzöld szín, illata élénk és tiszta. Ízében – illatjegyeivel együtt – a
fehérhúsú gyümölcsök dominálnak.
Four varieties: Olaszrizling, Riesling, Gewurztraminer and Pinot Blanc, three
vineyards.The grapes that are cultivated on a low and Guyot cordon were picked and
placed in small cases and fermented at a low temperature. Refreshing pale green
colour, lively and pure aromas. White-fleshed fruits dominate on the palate.
Italienischer Riesling, Rhein-Riesling, würziger Traminer und Pinot Blanc. Düfte von
Zitrusfrüchten und blumige Aromen von Tropicalfrüchten. In seinem Geschmack
dominieren Früchte mit hellem Fruchtfleisch.

3500 Ft / 0,75 l

ETYEKI SAUVIGNON BLANC

| SZÁRAZ FEHÉRBOR

ETYEK-BUDA – ETYEKI KÚRIA | 2017
Zöld fű illata keveredik grapefruittal és bodzával, szájban lédús gyümölcsösség.
Telt, testes, közben finoman krétás, elegáns bor, érett savakkal. Erőteljes, hosszú,
finomseprőn érlelt reduktív sauvignon blanc, meggyőző lecsengéssel. Egyharmad
részben az új francia klónok szűztermése a Kis-Látóhegyről.
The aroma of green grass fuses with grapefruit and elderflower. A full-bodied
yet elegant wine with ripe acidity and juicy fruit. A reductive sauvignon Blanc
aged on fine lees – one-third of it is the virgin vintage of new French clones from
Kis-Látóhegy.
Der Duft von grünem Gras mischt sich mit Grapefruit und Holunderbeere, im Mund
saftige Fruchtnoten. Molliger, vollmundiger, dabei fein kreidiger Wein mit reifen
Säuren. 1/3 Teil ist Erstfrucht der neuen französischen Clonen vom Kis-Látóhegy.

4000 Ft / 0,75 l

Rozé borok
ROSE WINES
KÉKFRANKOS ROZÉ –

SZÁRAZ ROZÉ BOR

SZEKSZÁRD – SZELESHÁT PINCÉSZET | 2017
Szekszárd, Kesztőc-dűlő, lösz és vörösagyag talaj, hűtött tartály, rövid érlelés, gyors
palackozás. Ezek a száraz tények, utána pedig következik az egyik legjobb újrozé Krajcsovszki Lászlóék pincéjéből, a Szeleshát tövéből. Üde rozészín, vidám és frissítő karakter. Tiszta piros gyümölcs az vibráló illat és a hosszú korty egyaránt.
Szekszárd, Kesztőc vineyard, loess and red clay soil, temperature controlled tanks,
short ageing, quick bottling. These are the dry facts, then follows one of the best new
rosés from László Krajcsovszki’s cellar, from Szeleshát. Crisp rosé colour, vivacious and
refreshing character. Pure red fruit both on the vibrant nose and the long palate.
Unser Blaufränkisch – Rosé ist ein fruchtiger Wein, mit einem schönen Säuregerüst, er
ist spritzig und erfrischend.. Am besten ist er, wenn er gut gekühlt getrunken wird. Die
zarte Restsüße verleiht diesem Wein einen angenehmen Abgang und macht ihn so zu
einem vorzüglichen Tropfen, der jederzeit getrunken werden kann!

3200 Ft / 0,75 l | 430 Ft / 1 dl

KŐSZIKLÁS MERLOT ROZÉ
– SZÁRAZ ROZÉ BOR
NESZMÉLY – KŐSZIKLÁS PINCÉSZET | 2017
Ez a palack egy igazán izgalmas Merlot rozét rejt. Tiszteletet parancsoló alkoholtartalma mellett a bor megtartotta üdeségét, frissességét. Szamócára emlékeztető illata
komplex, hosszantartó ízvilággal párosul.
An exciting Merlot rosé is bottled. Despite its dominant alcohol content, this wine
preserves its freshness. Its strawberries scent pairs a long lasting taste.
Ein Roséwein in leuchtendem Lachsrot, trocken ausgebaut, feinfruchtig und nach
Himbeeren und Fruchtbonbons duftend. Besitzt am Gaumen einen runden Körper
mit gut eingebundener Säure und feinmaschigen, angedeuteten Tanninen.

3400 Ft / 0,75

VILLÁNYI ROSÉ
SZÁRAZ ROZÉ BOR
VILLÁNY – GERE ATTILA | 2017
Gyümölcsösen édes, zamatos új rozé. Kerek, jó savérzet, igazi nyári bor érzet. Igazi
rozé-rozé, nem gyöngyözik, málnás, epres, valódi boros korty.
A flavoursome new rosé with sweet fruit. Round with good acidity and a real summer
wine feel. A real rosé containing no bubbles, with raspberry, strawberry and a truly
vinous palate.
Fruchtig süßer, aromatischer, neuer Roséwein. Rundes, gutes Säuregefühl, ein
echtes Sommerwein-Gefühl. Wirklich echter Roséwein, schäumt nicht, ein echter
Weinschluck mit Himbeere und Erdbeere.

3400 Ft / 0,75 l

Vörösborok
RED WINES
TAKLER KÉKFRANKOS
SZÁRAZ VÖRÖSBOR
SZEKSZÁRD – TAKLER FERENC| 2016
Üde, lendületes bor vidám gyümölcsösséggel, intenzív pirosbogyós gyümölcs jegyekkel, kis meglepetés barackossággal. A hosszú meleg nyár és csapadékos szeptember
után az októberi melegben koncentrált, tökéletesen beérett szőlő került a présbe.
A fresh, zesty wine with vivacious fruitiness, intense red berry fruit notes and a bit of
surprise peach. After the long summer and wet September, the October warmth saw
concentrated and perfectly ripened grapes make it into the press.
Frischer, belebender Wein mit lustiger Fruchtigkeit und intensiven Fruchtnoten von
roten Beerenfrüchten, mit wenig Pfirsich als Überraschung.

3800 Ft / 0,75 l

AKUTYAFÁJÁT

| SZÁRAZ VÖRÖSBOR

EGER – ST. ANDREA | 2017
Merlot, kékfrankos, turán, cabernet franc és syrah nyitott kádban és tartályban,
spontán erjesztve, 25 hektós nagy ászokhordóban 10 hónapon át érlelve. Vidám
lilás-bordós szín, piros gyümölcsökkel (málna és ribizli), mellettük rózsa és borsos,
fűszeres jegyek főleg a turánból. Friss, lendületes, élő szerkezet, sok gyümülcs és
fűszer. Ropogós, könnyű, tartalmas.
Merlot, Kékfrankos, Turán, Cabernet Franc and Syrah. Vivacious purplish-claret colour, red
fruits (raspberry and redcurrant), plus rose and pepper, spicy notes mainly from the Turán.
Fresh and zesty, with lively structure, tons of fruit and spice. Crispy, light and substantial.
Turan, Merlot, Blaufränkisch und Pinot Noir. Nach seiner lila Farbe und seinem
würzigen Duft von Beerenfrüchten explodiert er auch im Mund: neben den
vulkanischen Mineralien roter Holunder, schwarze Johannisbeere und Sauerkirsche.
Lustiger, trockener Wein aus Eger.

4000 Ft / 0,75 l

IKON PINOT NOIR

| SZÁRAZ VÖRÖSBOR

BALATONBOGLÁR – IKON PINCÉSZET | 2013/15
A szokásosnál sötétebb színtónusú, illatos, zamatos pinot noir a löszös, agyagos
rádpusztai fennsíkról, teljes érettségben szüretelve, egy éven át hordóban érlelve.
Piros gyümölcsök, friss csipke és frissen főtt hecsedlilekvár illata és hosszú, finoman
száraz íze.
Darker in colour than the usual, this is an aromatic, flavoursome Pinot Noir from the
loess-clay Rádpuszta plateau, harvested at complete ripeness and aged for a year in
barrels. Red fruit, fresh lace and freshly made rose hip jam on the nose and the long,
deliciously dry palate.
Duftender, aromatischer Pinot Noir mit dunklerem Farbton als gewöhnlich, von der
lößigen und lehmigen Hochebene in Rádpuszta, in voller Reife gelesen und ein
Jahr im Fass gereift. Der Duft und der lange, fein trockene Geschmack von roten
Früchten, frischer Zacke und frisch gekochter Hagebuttenmarmelade.

4000 Ft / 0,75 l

Vörösborok
RED WINES
HEIMANN SXRD

| SZÁRAZ VÖRÖSBOR

SZEKSZÁRD – HEIMANN ZOLTÁN | 2016
Fűszeres, gyümölcsös illat, ízben könnyed, jó ivású kerek. Vidám, kellemes bor, kis
vörösboros fanyarsággal az utóízben. Merlot, cabernet franc, kékfrankos és sagrantino, betonkádban erjesztve, nagy fakádban fél éven át érlelve, hogy vidám gyümölcseit megtartsa.
Spicy, fruity nose that is followed by mellow flavours with good drinkability.
A vivacious, pleasant, round wine with a touch of red wine sourness on the finish.
Merlot, Cabernet Franc, Kékfrankos and Sagrantino fermented in concrete vats, aged
in large wooden vats for half a year in order to keep its vibrant fruit.
Gut bekömmlicher, runder Wein mit würzigem, fruchtigem Duft und leichtem
Geschmack. Merlot, Cabernet Franc, Blaufränkisch und Sagrantino, in Betonwanne
gegoren, nach in großer Holzwanne ein halbes Jahr gereift.

4500 Ft / 0,75 l

VYLYAN ÖRDÖG CUVÉE
SZÁRAZ VÖRÖSBOR
VILLÁNY – VYLYAN PINCÉSZET | 2014
Határozott,tartalmas,erőt sugárzó bor, a Zweigelt és a Kadarka fűszerességével és
a Merlot kerekségével.Csábító jegyek sötét gyümölcsösségével (roppanós fekete
meggy) és a hordós érlelés fűszereivel (kalácshéj, kakaó).
It catches us with its temperament and steadiness.The vividness and spiciness of
Zweigelt and Kadarka is rounded with the Merlot.The fragrance is full with dark fruit
accords(e.g.black sour cherry), and notes of cocoa and crunchy milk loaf from the barell.
Ein kraftvoller Wein mit Gewürzen von Zweigelt und Kadarka und Rundheit von
Merlot. Schwarze Beeren (schwarze Sauerkirsche) und Gewürzen vom Fass im
Geschmack.

4700 Ft / 0,75 l

SEBESTYÉN KADARKA

| SZÁRAZ VÖRÖSBOR

SZEKSZÁRD – SEBESTYÉN-PINCÉSZET | 2016
Feszes savú, nagyon lendületes kadarka, amelyet érdemes a vörösboroknál megszokott
hőmérsékletnél hűvösebben kóstolni. Izében és illatában kajszi lekvár, ribizli és málna,
mellette kis botritisz és a fajta fűszerei. Három dűlő, Alsónána, Iván-völgy és Bencze
völgy vegyes klónjai kádban erjesztve, 600 literes ászokhordóban 8 hónapon át érlelve.
A very zesty Kadarka with taut acidity that is worth tasting at a lower temperature
than usual for a red wine. Apricot jam, redcurrant and raspberry on the nose and the
palate, alongside a touch of botrytis and the spice of the variety. The mixed clones of
three vineyards, the Alsónána, the Iván-völgy and the Bencze völgy aged in 600-litre
ászok barrels for 8 months.
Belebende Kadarka mit festen Säuren. In seinem Duft und Geschmack
Mariellenmarmelade, Johannisbeere und Himbeere, daneben Botrytis und Gewürze der
Sorte. Er hat in Wanne gegoren und wurde im 600 l großen Lagerfass 8 Monate gereift.

4800 Ft / 0,75 l

Vörösborok
RED WINES
LÉGLI MERLOT

| SZÁRAZ VÖRÖSBOR

BALATONBOGLÁR – LÉGLI OTTÓ | 2015
Kádban, spontán erjedt, majd másfél éven át 500 literes hordóban érlelt, fűszeres,
hordófűszeres merlot. Közepes test, borsos, csokoládés korty, kis szeder és a tölgyfahordó a hosszú, száraz utóízben.
A spicy Merlot with oak spiciness that was fermented spontaneously in vats, then
aged for a year and a half in 500-litre barrels. Medium-bodied, peppery, chocolate
palate, with a touch of blackberry and oak on the long, dry finish.
Ein würziger Merlot, der in Wanne, spontan gegoren hat und anderthalb Jahre im
500 l großen Fass gereift wurde, mit den Gewürzen des Fasses. Mittlerer Körper, ein
Schluck mit Pfeffer und Schokolade, wenig Brombeere und Eichenfass im langen,
trockenen Nachgeschmack.

5000 Ft / 0,75 l

GÜNZER CABERNET FRANC | SZÁRAZ VÖRÖSBOR
VILLÁNY – GÜNZER ZOLTÁN | 2012
Ördögárok, Csillagvölgy, Jammerthal és Dobogó: ilyen dűlőkből csak jó bor készülhet, pláne a kiegyensúlyozott 2015-ös évjáratban. A fajta és az érlelésre használt
hordó fűszerei, menta, eukaliptusz, szantál, bors és paprika, mellettük szedres, meg�gyes jegyek. Hosszú korty, finom fanyarság.
Ördögárok, Csillagvölgy, Jammerthal and Dobogó: only good wines can come out of
such vineyards, especially in such a balanced vintage as 2015. The spice of the variety
and the barrels used for ageing, mint, eucalyptus, sandalwood, pepper and paprika,
alongside the blackberry, sour cherry notes. Long palate, delicious sourness.
Die Gewürzen der Sorte und des zur Reifung genutzten Fasses, Minze, Eukalyptus,
Sandelholz, Pfeffer und Paprika, daneben die Noten von Brombeeren und Sauerkirsche.

5500 Ft / 0,75 l

SAUSKA CUVÉE 11

| SZÁRAZ VÖRÖSBOR

VILLÁNY – SAUSKA PINCÉSZET | 2014
Fiatalos megjelenés, élénk, lilás szín, cseresznyére, meggyre emlékeztető illat. Hordós jegyek fűszerezte ropogós, piros ribizlis, cseresznyés korty, közepes test, modern,
fiatalos stílus. Feszes elegancia, a 13 hónapos francia hordós érlelés szantálos, tölgyes íze.
Youthful appearance, lively, purplish colour, aromas recalling cherry and sour cherry.
A crispy, redcurrant, cherry palate spiced up with barrel notes, made in a mediumbodied, modern and youthful style. Taut elegance, with the sandalwood and oak
palate of the 13 months of ageing in French barrels.
Moderner, jugendlicher Wein, knuspriger Schluck mit roter Johannisbeere, mit
Fassnoten gewürzt und mittlerer Körper. Blaufränkisch, Syrah, Cabernet Sauvignon,
Merlot und Franc.

8500 Ft / 0,75 l

Desszert borok
DESSERT WINES
BABITS 5 PUTTONYOS TOKAJI ASZÚ
ÉDES FEHÉRBOR
TOKAJ – BABITS PINCÉSZET | 2013
Furmint, Hárslevelű szőlőfajtáknál bekövetkezett Nemes rothadás ( Botritis cinerea) következtében kialakuló, Aszúszemekből készült, és tölgyfahordóban érlelt Tokaji borkülönlegesség. Desszertként az étkezést befejezve garantáltan maradandó íz-élményt nyújt.
Thanks to the so-called Noble rot of the hand selected botrytis-rich Aszú berries (with
Furmint and Hárslevelű varieties) this wine serves as a real wine speciality aged in
oak casks in the cool humid cellars. A royal ending of a nice dinner…
Dank der sogenannten Edelfäule (Botritis cinerea), die bei den Rebsorten Furmint und
Lindenblättriger eintritt, entstehen die Aszúbeeren, aus denen diese in Eichenfässern
gereifte Tokajer Weinspezialität produziert wird.Als Abrundung des Essens bietet er
garantiert einen unvergänglichen Geschmacksgenuss.

9000 Ft / 0,5 l

KÉSŐI SZÜRETELÉSŰ TOKAJI FURMINT
ÉDES FEHÉRBOR
TOKAJ – BABITS PINCÉSZET | 2016
Furmint szőlőfajtából, késői szüreteléssel, készült édes fehérbor. Kellemes illat és
íz-világgal rendelkezik, némi gyümölcsösséggel párosulva. Sültekhez, vadételekhez,
de hétköznapok végét megkoronázva önmagában is kiváló.
This sweet quality white wine is made from the grape called Furmint, which is picked
in late autumn. We recommend serving it chilled. This wine will be especially delicious
with roast meat or game. It can also be enjoyed on its own as an aperitif, crowning
the end of a common week-day.
Süßer Weißwein aus spätgelesenen Beeren der Rebsorte Furmint. Die
charakteristischste Weinsorte der Tokaj-Hegyalja-Region mit einer angenehmen Duftund Geschmackswelt und etwas Fruchtigkeit.

4000 Ft / 0,5 l

VARGA TÖPSZLI
ÉDES VÖRÖSBOR
BADACSONY – VARGA PINCÉSZET | 2017
A Pinot Noir és kékfrankos fajta különösen alkalmas édes bor készítésére. Töpszli
színe visszafogottan vörös, illatában és ízében sherrys jelleg dominál érdekesen párosulva a meggy és utóízében a csokoládé ízérzetével.
The varieties of the Pinot Noir and Kékfrankos are particularly suitable for making
sweet wine. Its red colour is mild, the character of sherry dominates in its scent and
flavor, interestingly coupled with the taste of cherry and chocolate afterwards.
Die Sorten Pinot Noir und Kékfrankos eignen sich besonders zur Herstellung von
Süßwein. Die Farbe des Stückes ist auf subtile Weise rot, sein Geruch und sein
Geschmack der Sherrys dominieren interessanterweise mit dem Geschmack von
Schokolade.

2800 Ft / 0,75 l | 375 Ft / 1 dl

Házi borok
HOUSE WINES
DUBICZ KÉKES MUSKOTÁLY CUVÉE
FÉLÉDES FEHÉRBOR
MÁTRA – DUBICZ PINCÉSZET | 2017
Szőlővirág és tearózsa kényezteti az orrunkat, ha beleszagolunk. A maradék cukrot
finom savak ellenpontozzák és teszik üdévé a kortyot, amely egzotikus gyümölcsök
és illatos virágok sokaságát vonultatja fel.
Grapeflower and tea-rose pamper the noses while smelling. To correct the leftover
sugar there are some nice acids in the wine. Take a sip, you will taste the variety of
fresh, exotic fruits and flowers.
Blumen Teerosen und Reben verwöhnen unsere Nase, wenn schnupperte. Der Rest
des Zuckers und macht es erfrischend Kontrapunkt zu genießen, die die exotischen
Früchte und Blumen duften Vielzahl von feinen Säuren zur Schau stellt.

2600 Ft / 0,75 l | 345 Ft / 1 dl

BUBORKA GYÖNGYÖZŐ CSERSZEGI
FŰSZERES-SAUVIGNON BLANC CUVÉE
SZÁRAZ FEHÉRBOR
PÉCSI BORVIDÉK – LISICZA PINCÉSZET | 2017
A Lisicza Pincészet, nagyon kifinomult gyöngyöző tétele a fehér Buborka, . A Sauvignon Blanc friss ropogós, zöldalmás aromáit színezi a Cserszegi Fűszeres tiszta szőlő
zamata. 2 gramm/ liter szén-dioxid teszi kiválóan izgalmassá a bort. Ez se nem túl
sok, se nem túl kevés, így a legjobb.
Lisicza winery’s sparkling items –white ”Buborka” – are the specials in this summer. This
combination – sauvignon blanc and cserszegi fűszeres – has the aroma of green apple
and grape. Just the right amount of carbon dioxide makes the wine even more exciting.
Die frischen knackigen grüner-Apfel-Aromen der Weinsorte Sauvignon Blanc
vermischen sich mit dem reinen Traubenaroma der Weinsorte Cserszegi Fűszeres.
2 Gramm Kohlendioxid pro Liter machen den Wein ausgezeichnet prickelnd. Es ist
weder zu viel noch zu wenig, so ist das Beste.

400 Ft / 1 dl

BUBORKA GYÖNGYÖZŐ ROSÉ CUVÉE
SZÁRAZ ROZÉBOR
PÉCSI BORVIDÉK – LISICZA PINCÉSZET | 2017
A Lisicza Pincészet nagyon kifinomult gyöngyöző tétele . A rosé komplex gyümölcsös
ízélményét fokozza a 2 gramm/ liter szén-dioxid, amely pont annyira teszi izgalmassá a
bort, hogy nagy kortyokban is iható marad, nem viszi el az élményt a túl sok Buborka.
Lisicza winery’s sparkling wines – rose”Buborka” – are the specials in this summer. When
you taste this cuvée – Blue Frankish, Merlot, Pinot Noir – will notice a little bit of carbon
dioxide which will make it more delightsome without taking away the experience.
Das komplexe fruchtige Geschmackserlebnis des Rosé wird durch 2 Gramm
Kohlendioxid pro Liter verstärkt, was den Wein nur eben so prickelnd macht, dass er
weiterhin auch in großen Schlucken getrunken werden kann, das Erlebnis wird durch
die zu vielen Bläschen nicht unterdrückt.

400 Ft / 1 dl

Házi borok
HOUSE WINES
SZŐKE LEGENDÁRIUM

| SZÁRAZ VÖRÖSBOR

MÁTRA – SZŐKE MÁTYÁS PINCÉSZETE | 2015
Dúsan friss gyümölcsös, érett, erős és oltalmazó. Bízd rá magad. Komplex, erdei
gyümölcsös aromák, bársonyos tanninok, végtelenbe nyúló lecsengés. A legendává
vált Legendárium új évjárata Merlot barrique alapra épül, melyet a Cabernet Franc
és Sauvignon tesz nagyobb formátumúvá.
It is a complex, strong and mature wine, filled with flavour of berries and velvety
tannins. The wine’s basic is a Merlot barrique completed with Cabernet Franc and
Sauvignon. This combination created the ”Legendry”.
Reichlich fruchtig frisch, reif, stark und schützend. Lassen Sie es sich. Komplexe
Aromen von Waldfrüchten, mit samtigen Tanninen, Stretching bis unendlich Abgang.
The Legendary wurde zur Legende einen neuen Jahrgang von Merlot gebaut, Eiche
Basis, die der Cabernet Franc und Sauvignon liefert ein breiteres Format.

350 Ft / 1 dl

BALATONFÜREDI-CSOPAKI FEHÉR HÁZASÍTÁS
SZÁRAZ FEHÉRBOR
BALATONFÜRED-CSOPAK
– FODOR BÉLA PINCÉSZET | 2017

250 Ft / 1 dl

BALATONBOGLÁRI ROSÉ
SZÁRAZ ROZÉ BOR
BALATONBOGLÁR – BUJDOSÓ PINCÉSZET | 2017

250 Ft / 1 dl

Magyarország borvidékei
hungARy’S Wine - gRoWing RegionS
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1. csongrád

12. Sopron

2. hajós-baja

13. balatonboglár

3. kunság

14. Pécs

4. neszmély

15. Szekszárd

5. badacsony

16. Villány

6. balatonfüred-csopak

17. bükk

7. balaton-felvidék

18. eger

8. etyek-buda

19. mátra

9. mór

20. tokaj

10. Pannonhalma

21. zala

11. nagy-Somló

22. tolna

