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TÖRLEY CHARMANT DOUX
4000 Ft/0,75 l

HUNGARIA EXTRA DRY
1800 Ft/0,2 l 5500 Ft/0,75 l
ZARDETTO PORTA MONTICANO DOCG
9500 Ft/0,75 l
LÉGLI BRUT
9500 Ft/0,75 l

Házi borok / House Wines / Hausweine
1½ BALATON-MELLÉKI HÁZI FEHÉR 2020/2021
450 Ft/0,1 l
1½ SZEKSZÁRDI HÁZI VÖRÖS 2020
450 Ft/0,1 l
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Fehérborok / White Wines / Weissweine
GÖNCÖL SÁRGAMUSKOTÁLY (FÉLÉDES) 2021/2022 Tokaj

GÜNZER ÖRDÖGÁROK 2017 Villány

Az egyik legkedvesebb tokaji, illatban virágos, cukorkás jegyekkel, a kortyban gömbölyű testtel, kerek
és barátságos savérzettel, lédús kajszival, citrusokkal.

Merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon. Pirosribizlis és fekete bogyós gyümölcsök jó összhangban.
Az illat fűszerességét a vanília adja. Szájban texturált „poros” korty, dohány, enyhe pörkölt jegyek.

One of the most likeable Tokajs, with floral and candy notes on the nose. Full-bodied, round and
friendly acid structure, juicy apricot and citrus fruit on the palate.

Merlot, Cabernet Franc and Cabernet Sauvignon. Redcurrant and black berry fruits in good harmony.
The spiciness of the nose is given by the vanilla. The palate is ‘dusty’ with notes of tobacco and light
toasty notes.

Einer der liebsten Tokajer mit blumigem Duft, süßlichen Noten, rundem Körper in dem Schluck,
freundlichem Säuregefühl, saftiger Aprikose und Zitrusfrüchten.

700 Ft/0,1 l

4500 Ft/0,75 l

Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon. Schwarze Beerenfrüchte und rote Johannisbeere in
guter Balance. Die Würzigkeit des Duftes gibt die Vanille. Im Mund texturierter, „pulveriger” Schluck,
Tabak, milde geröstete Noten.

9500 Ft/0,75 l
IKON CHARDONNAY 2021/2022 Rádpuszta

IKON EVANGELISTA 2019 Rádpuszta

A vörösboros pince kedves fehérbora a megszokott formában, fehér virággal, fehér húsú gyümölcsökkel
az illatban. A korty gazdag és telt, az évjáratnak köszönhető jó arányokkal, finom savval, jó hosszúsággal.
Tartályban erjedt, tartályban érett.

2007-óta, szinte recept alapján készül: 100% cabernet franc, kíméletesen, gravitáció segítségével feldolgozva,
tartályban erjesztve, majd egy évig érlelve új és másodtöltésű trust hordókban. Mély, gyümölcsös, fűszeres
illat, szálazható és sűrű korty. Hosszú utóíz, nagy érlelési potenciál. Igazi klasszikus a déli partról.

The kind white wine of the red wine winery in its usual form with white flowers and white-fleshed fruit
on the nose. The palate is rich and full owing to the vintage with nice balance, subtle acidity and good
length. It was fermented and aged in tanks.

Since 2007, it has been made based almost on a recipe: 100% Cabernet Franc, vinified gently with
the help of gravity, fermented in tanks, then aged for a year in new and second-fill Trust barrels. The
nose is deep, fruity and spicy, while the palate is dense. A long aftertaste with great ageing potential.
A genuine classic from the southern shore.

Netter Weißwein des Rotwein-Kellers in gewöhnlicher Form, im Duft mit weißer Blume und Früchten
mit hellem Fruchtfleisch. Der Schluck ist reichhaltig und voll, mit feiner Säure und guter Länge.

700 Ft/0,1 l

4500 Ft/0,75 l

100% Cabernet Franc. Tiefer, fruchtiger, würziger Duft, fädelbarer und dichter Schluck, sowie ein
langer Nachgeschmack. Ein echter Klassiker vom südlichen Ufer des Plattensees.

10 000 Ft/0,75 l
BOLYKI SAUVIGNON BLANC 2022 Eger
Bolyki Jani alapborainak címkéi kisebb ráncfelvarráson esnek át, de van, ami nem változik: ha sauvignon
blanc, akkor a gepárdot kell keresnünk. Ugyancsak maradt a szeptember közepi szüret, gyors feldolgozás,
és egy vibráló trópusi gyümölcsös, bodzás, igazán szerethető egri fehérbor.
Mid-September harvest and quick processing, as has the truly loveable Eger white wine with vibrant
tropical fruit and elderberry notes.
Weinlese im Mitte September, schnelle Verarbeitung, und ein flimmernder, wirklich liebenswerter
Erlauer Weißwein mit tropischen Früchten und Holunder.

750 Ft/0,1 l

5000 Ft/0,75 l
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THUMMERER TRÉFLI CUVÉE (ÉDES) 2019 Eger

FIGULA ZENIT & MORE 2022 Balatonfüred

Generációkon átívelő hagyományok, klasszikus borkészítés. Édes vörösbor a szőlőből származó
természetes cukortartalommal, zamatos gyümölcsökkel, fahordós jegyekkel. Intenzív fűszeres illat,
alacsony alkoholtartalom.

Zenit és a többiek, jelen esetben szürkebarát és minimális irsai olivér vibráló savakkal, telt aromákkal,
gyümölcsök és virágok széles skálájával. Feszességét pár gramm maradékcukor billenti egyensúlyba.

Traditions spanning generations, classic winemaking. It’s a sweet red wine with natural residual sugar
content coming from the grapes, with juicy fruits and oak notes. It has intense spicy aromas, lighter alcohol.

Zenit and the others, in this case Pinot Gris (Szürkebarát in Hungarian) and a touch of Irsai Olivér, present
themselves with vibrant acids, full aromas, a wide range of fruits and flowers. Its tautness is balanced
out by the few grams of residual sugar.

Traditionen über Generationen, klassische Weinherstellung. Süßer Rotwein mit dem aus den Trauben
stammenden natürlichen Zuckergehalt, aromatischen Früchten und Holzfassnoten. Intensiver, würziger
Duft, niedriger Alkoholgehalt.

Zenit und die anderen, in diesem Fall Pinot Gris und minimaler Irsai Olivér, mit flimmernden Säuren,
vollen Aromen, sowie mit zahlreichen Früchten und Blumen. Seine Feste wird von einigem Gramm
Restzucker balanciert.

950 Ft/0,1 l

6500 Ft/0,75 l

800 Ft/0,1 l

5500 Ft/0,75 l

GÜNZER CABERNET SAUVIGNON 2018 Villány

NYAKAS IRSAI OLIVÉR 2022 Tök

Az apró bogyókból tőkénként egy palack bor készül. A fajta nagyon sok napsütést igényel, ez pedig
mind adott a Jammertal, Csillagvölgy és Dobogó dűlőkben. A hordós érlelés végére egy fűszeres,
sűrű, fajtajelleges bor készült el, kortyban nagy tartalommal, extrakt édességgel.

A népszerű hazai illatos fajta új évjárata. Halvány, zöldes árnyalat, intenzív illat, muskotályos, citrusos és
virágos aromákkal. Kortyban légiesség, finom savérzet, a frissen szedett szőlő ízeivel.

One bottle of wine is made from the tiny grapes of each vine. The grape variety requires a lot of sunshine,
and these are all given in the Jammertal, Csillagvölgy and Dobogó vineyards. By the end of ageing in
oak, a spicy, thick, varietal wine came into being with great substance and sweetness.
Würziger, dichter, sortenspezifischer Wein, im Schluck mit hohen Extrakten und Süße.

950 Ft/0,1 l

6500 Ft/0,75 l

The new vintage of the popular, aromatic local variety. It has a pale greenish hue, and intense aromas
of Muscat, citrus fruit and flowers. The palate is airy with subtle acidity and the flavours of freshly
picked grapes.
Neuer Jahrgang der beliebten ungarischen duftenden Sorte. Blasse, grünliche Nuance, intensiver Duft,
mit Aromen von Muskateller, Zitrusfrüchten und Blumen. Im ätherischen Schluck feines Säuregefühl,
mit Aromen der frisch gelesenen Trauben.

900 Ft/0,1 l

6000 Ft/0,75 l

ST. ANDREA „CSAKEGYSZÓVAL” PINOT NOIR 2021 Eger

KÁLI KÖVEK REZEDA 2021 Köveskál

Egyik legnépszerűbb pinot noir a választékunkban. A birtokra jellemző piros bogyós, hecsedlis karakter
érett gyümölcsökkel. Bogyózás után tartályban és nyitott kádakban erjedt, majd fél évig érett hordóban.

Tartalmas olaszrizling, tele a Káli-medence illataival és ízeivel. Elegáns, gazdag, mégis friss és a szó
legjobb értelmében hétköznapi. Rendelkezik mindennel, amivel a területre jellemző birtokbornak kell.
Káli-medencei struktúra, erő és lágyság.

One of the most popular Pinot Noirs in our selection. The estate’s typical red berry fruit and rosehip
character with ripe fruit notes. After destemming, it was fermented in tanks and open vats, then aged
for half a year in barrels.

A substantial Olaszrizling that’s full of the aromas and flavours of the Káli Basin. An elegant, rich, yet
fresh and everyday wine.

Eine der beliebtesten Pinot Noir in unserem Sortiment. Die für das Weingut charakteristischen Noten
von roten Beerenfrüchten und Hiefenmark, mit reifen Früchten. Nach Abbeeren hat er im Behälter und
in offener Wanne gegoren, dann wurde er ein halbes Jahr im Fass gereift.

Reichhaltiger Italienischer Riesling, voll mit Düften und Aromen des Káli-Beckens. Elegant, reichhaltig
und im besten Sinne des Wortes ein Alltags-wein. Er verfügt über alles, worüber ein für das Gebiet
charakteristischer Gutswein verfügen soll. Eine Struktur des Káli-Beckens, Kraft und Milde.

1200 Ft/0,1 l

8500 Ft/0,75 l

900 Ft/0,1 l

6000 Ft/0,75 l
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ST. ANDREA NAPBOR 2021/2022 Eger

GERE ROSÉ CUVÉE 2022 Villány

A zengő, pinot blanc, olaszrizling, chardonnay és sauvignon blanc fajtákból készült házasítás illatában
friss virágos jegyek, citrusok jelennek meg. A korty ropogós, jól iható, friss és zamatos.

Kékfrankos és pinot noir alapú, villányi és siklósi öreg tőkékről augusztusban szüretelve, tartályban
erjesztve. Kirobbanó ropogós piros gyümölcsök, illatában és ízében egyaránt szilva, fekete
cseresznye, szamóca.

Fresh, floral and citrus fruit notes appear in the blend made from the Zengő, Pinot Blanc, Olaszrizling,
Chardonnay and Sauvignon Blanc varieties. The palate is crispy and tasty, with good drinkability.
Zengő, Pinot Blanc, Olaszrizling, Chardonnay és Sauvignon Blanc. In seinem Duft frische Blumennoten
und Zitrusfrüchte. Der Schluck ist knusprig, gut bekömmlich, frisch und aromatisch.

950 Ft/0,1 l

6500 Ft/0,75 l

Based on Kékfrankos and Pinot Noir. It was harvested from old vines from Villány and Siklós in
August, fermented in tanks and bottled fresh. It has a rosy colour, explosively crispy red fruits
and freshness. Plum, black cherry and wild strawberry appear both on the nose and the palate.
Mit Blaufränkisch und Pinot Noir als Grundweine. Von alten einstöcken in Villány und Siklós gelesen,
im Behälter gegoren. Sowohl im Duft als auch im Geschmack Pflaume, Schwarzkirsche und Erdbeere.

800 Ft/0,1 l

5500 Ft/0,75 l

Vörösborok / Red Wines / Rotweine
VILLA TOLNAY RAJNAI RIZLING 2020/2021 Badacsony

HEIMANN MERLOT 2019 Szekszárd

A csobánci birtok nagy klasszikusa a rajnai rizling. Citrusos, barackvirágos illat, élénk savú, erősen
ásványos és finoman pezsgő korty, friss és hosszú ízű zárás.

Lendületes, közepes testű szekszárdi vörös, Heimannék egyik kedvenc fajtájából. Rétegzett és elegáns.
Illatban erdei málna, bogyós gyümölcsök, kellemes, édeskés jegyek. Ízben mindez folytatódik, kerek,
puha korty, és a merlot-ra jellemző telt zárás.

The great classic of the Csobánc estate is the Riesling. Aromas of citrus fruit, peach blossom on the
nose, lively acidity, strong minerality, a subtly bubbly palate, and a fresh, long-lasting finish.
Der große Klassiker des Weingutes am Csobánc-Berg ist der Rhein-Riesling. Ein Duft mit Zitrusfrüchten,
Aprikosenblüte, ein stark mineralischer und fein sprudelnder Schluck mit lebendigen Säuren, sowie
ein Abschluss mit frischen und langen Aromen.

8000 Ft/0,75 l

A zesty, medium-bodied Szekszárd red made from one of favourite varieties of the Heimanns. Layered
and elegant. Forest raspberry, berry fruits, pleasant sweetish notes on the nose, all of which continues
on the round, soft palate and finishes with the Merlot’s fullness.
Schichtig und elegant. Im Duft Waldhimbeere, Beerenfrüchte, sowie angenehme, süßliche Noten.
Im Geschmack kommt dieselbe Fortsetzung.

900 Ft/0,1 l

6000 Ft/0,75 l

Rozék / Rosé Wines / Roséweine
SEBESTYÉN ROZÉ 2021/2022 Szekszárd

SEBESTYÉN KADARKA 2020/2021 Szekszárd

A Szentgál-dűlő kékfrankosa kézi szüretet követően rövid tartályos érlelés után került palackba. Friss
eper, málna és szamóca zamatai, amit kevés CO2 tesz még üdítőbbé. Könnyed, klasszikusan szekszárdi.

Cseresznyepiros színű vidám kadarka, légiesen könnyed, vibráló savakkal. Ízében málnacukorkás,
ribizlis jegyekkel. Jól áll neki, ha pár fokkal hidegebbre hűtjük, mint ahogy a vörösborokat szoktuk.

The hand-harvested Kékfrankos of the Szentgál vineyard was bottled after brief ageing in the tank. It’s
seductive, with flavours of fresh strawberries and raspberries, which are made even more refreshing by
a little CO2. A light, classic Szekszárd rosé, with lively acidity.

A cherry red coloured, jolly Kadarka with ethereally light, vibrant acids. Raspberry candy and redcurrant
notes on the palate. It suits it to be chilled down a couple of degrees cooler than is usual for red wines.

Der Blaufränkisch des Szentgál-Weingartens wurde nach Handlese bzw. nach kurzer Reifung im
Behälter in Flasche gefüllt. Die Aromen von frischen Erdbeeren und Himbeeren, die von wenig CO2
noch erfrischender gemacht wird.

800 Ft/0,1 l

5500 Ft/0,75 l

Lustige Kadarka mit Kirschfarbe und ätherisch leichten, flimmernden Säuren. Im Geschmack
erscheinen die Noten von Himbeerbonbon und Johannisbeeren. Es steht ihm gut, wenn er um ein
paar Grad gekühlt wird.

950 Ft/0,1 l

6500 Ft/0,75 l

