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Magyarország borvidékei

Ászár-Neszmély

Mátraalja

Badacsony

Mecsekalja

Balatonfüred-Csopak

Mór

Balaton-felvidék

Pannonhalma-Sokoróalja

Bükkalja

Somló

Csongrád

Sopron

Dél-Balaton

Szekszárd

Eger

Tokaj-Hegyalja

Etyek-Buda

Tolna

Hajós-Baja

Villány-Siklós

Kunság

Balaton-melléke (Zala)

Az árak tartalmazzák az Áfát és forintban értendőek.
+12% szervízdíjjat számolunk fel.
All beverages is subject to a 12 p.c. service charge.

A ház bora
HOUSE WINE

Szekszárdi
VÖRÖS CUVÉE SELECTION
TWICKEL BORBIRTOK

0.75l
dl

6.400,850,-

Twickel Szőlőbirtok egyik legkiemelkedőbb szelekciója ez a többnyire Merlot és
Syrah házasítás. Színe rubinvörös, illatában megjelennek a Syrah ribizkés jegyei,
ízében a Merlot lágyságát fedezhetjük fel, kellemes aszalt szilvás lecsengéssel
Twickel Vineyards is one of the greatest selection of mostly Merlot and Syrah
blending. Ruby red color, aroma of Syrah features of currants, taste the softness
of Merlot can discover a pleasant aftertaste with runes

Pohárban kapható boraink
SERVED BY GLASS

Mátrai
MÜLLER THURGAU (Rizlingszilváni)
MOLNÁR ÉS FIA PINCE

dl

650,-

Balatonszöllősi
OLASZRIZLING
KERN PINCE

dl

720,-

Kéthelyi
CHARDONNAY
KRISTINUS BORBIRTOK

dl

790,-

Móri
EZERJÓ
PONTICA PINCE

dl

860,-

Tokaji
TOKAJI CUVÉE (Késői Szüretelésű)
ZOMBORY PINCE

dl

1.400,-

Szekszárdi
ROSÉ
DÚZSI TAMÁS

dl

690,-

Szekszárdi
NAGYAPÁM KADARKA
ESZTERBAUER JÁNOS

dl

1.250,-

Villányi
CABERNET SAUVIGNON
SZEMES PINCE

dl

1.300,-

Fehér borok
WHITE WINES

Mátrai
0.75l
MÜLLER THURGAU (RIZLINGSZILVÁNI)
MOLNÁR ÉS FIA PINCE

4.900,-

Fajtajelleges, a 16-18 cukorfokon szüretelt szőlő, üde - friss gyümölcsillatú, kiváló zamatú, jól fogyasztható reduktív bort ad. Zöldesfehér színű, harmonikus savú bor, mely
párosulva az illat és az íz „mátraaljai zamatával”, különleges élvezeti értéket biztosít.
The grapes were harvested at 16-18 degree of sugar resulting a reductively
made wine which features the characteristics of the varietal in fresh and fruity
scents and excellent flavour. This greenish white wine does not only go down
well but treats the palate with harmonius acids and the typical aroma of the
Mátraalja region.

Balatonszöllősi
OLASZRIZLING
KERN PINCE

0.75l

5.400,-

Halványzöldes, tükrös tisztaságú bor, tiszta illattal, mely fajtajelleget is mutat.
A könnyű,üdítő savak keltette savérzethez kellemes gyümölcsösség is társul.
Pale green, brilliant wine with a clean aroma of marked character. Light, refreshing acidity is combined with pleasant fruitiness.

Etyek - Budai
SAUVIGNON BLANC "Sauvage"
HARASZTY PINCE

0.75l

5.900,-

Illatában felfedezhető a bodzavirág, farkasalma, paprika, paradicsomlevél és a
fekete ribizli, melyek ízében is végigkísérik. Fogyasztását 10-11 °C-on aperitifként, halakhoz, tenger gyümölcseihez, tartalmas levesekhez, fehér húsokhoz
és szárnyas sültekhez, sajtokhoz ajánljuk.
Its bouquet and flavor are reminiscent of elder-flower, birthworth, paprika, tomato leaf and black currant. Recommended as an aperitif at 10-11 °C and with
fish, fruits of thesea, thick soups, white meat, roast poultry and cheeses.

Fehér borok
WHITE WINES

Nagy-Somlói
JUHFARK SELECTION
CSORDÁS-FODOR PINCE

0.75l

6.100,-

A nászéjszakák bora. Elegánsan hömpölyög a pohárban, domináns, már-már
animálisba hajló ásványi mineralitás,mely ízben is visszaköszön. Határozottan
felismerhető terroir, kerek, testes és tüzes bor, a Somlói borvidék királynője.
The wine of wedding nights” rolls on in the glass elegantly. Its somewhat gamy
scents is dominated by rich minerality which reoccurs on the palate. A full bodied and fiery wine with distinct features of the terroir. „ The Queen of the Somló
wine region”.

Soproni
ZÖLDVELTELINI
LINZER WINELIFE PINCÉSZET

0.75l

5.800,-

Elegáns, zöldes sárga színű, modern megjelenésű bor. Illata a fajtára jellemző,
friss fügére, talán kicsit sárgadinnyére emlékeztető. A termőhelyből adódóan
élénk savtartalmú és gazdag, hosszú zamatú. Fogyasztása 11-12ºC hűtve ajánlott.
Elegant, greenish-yellow wine with a modern appearance. The bouquet is typical of the variety with the touch of fresh fig and perhaps a hint of honeydew
melon. It has the lively acids and rich, long aftertaste of the terroir. Serve between 11- 12°C.

Kéthelyi
CHARDONNAY
KRISTINUS BORBIRTOK

0.75l

5.900,-

Könnyű, élénk savakkal rendelkező, száraz fehérbor.Illatában és ízében nagyszerűen mutatkozik meg a szőlőfajta jellegzetes-, pikáns fűszereket felvonultató aromája, körtés, almás gyümölcsjegyekkel kiegészítve.
Light, dry white wine with lively acids. On the nose, it shows up the typical
picant aromas of the grape. On the palate, we are delighted by the couple of
apple and pear.

Fehér borok
WHITE WINES

Nagy-Somlói
FURMINT
TORNAI PINCE

0.75l

5.900,-

A fajtára oly jellemző illatok csapják meg az orrunkat, amikor a poharat felemeljük. Ezek között megtalálhatjuk a keserű mandulát, a szőlővirágot, zöldalmát,
melyeket egy kellemes az új hordóra jellemző enyhe illat zár le.
Clean, bright orange-like colour. The very characteristic Furmint scents are
there on the nose, apple, amond, flowers. On the palate the harmony is wonderful with the scents. We experience full, rich flavours.

Tokaji
VISION BIRTOKVÁLOGATÁS
HOLDVÖLGY PINCÉSZET

0.75l

8.200,-

A HOLDVÖLGY főborászának egyedülálló stílusban megalkotott „víziója” A
bor kiváló beltartalmú, értékű válogatott alapanyagokból 65% furmint, 25% hárslevelű és 10% kabar összetétellel készítettük el. Illatát játékos őszibarack és
körte uralja, melyet virágos jegyek egészítenek ki. Ízében a piros grapefruité a
főszerep, üde, ropogós zöldalmával és érett mangóval kiegészülve. Kedves ásványossága és tökéletes sav-cukor egyensúlya végtelenné, harmonikussá és ezáltal
emlékezetessé teszi a bor citrusos lecsengését.
Holdvölgy chief winemaker's uniquely created own style ‚vision'. Made from excellent grapes: 65% of Furmint, 25 % of Hárslevelű and 10 % of Kabar. Playful
peach and pear reigns the scents on the nose with flower notes. Red grapefruit
plays main role on the palate with fresh and crispy green apple and delicate mango. Kind minerality with excellent sugar-acidity balance makes the wine endless
and harmonious as it becomes a memorable wine in it's citrus finish.

Magyar kézműves borok
HUNGARIAN ARTISAN WINES

Kéthelyi
CHARDONNAY SELECTION
KRISZTINUS BORBIRTOK

0.75l

6.700,-

Tiszta, tükrös, szalmasárga megjelenése mellett közepesen intenzív trópusi
gyümölcsös és vajas karakterű illat bontakozik ki a pohárban. Kóstolva a száraz
korty elegáns gyümölcsösséggel párosul. A közepesnél hosszabb utóízben halványan karamell, barnavaj és vanília enged következtetni a finom fahasználatra.
In addition to its clear, bright, straw-coloured appearance, a moderately intense
tropical fruity aroma and buttery fragrance unfold in the glass. When tasting it,
the dry sip pairs with elegant fruitiness. In the aftertaste, which is longer than
average, slight caramel, brown butter and vanilla suggest the use of fine wood.

Móri
EZERJÓ
PONTICA PINCE

0.75l

6.400,-

Közepes intenzitású aranysárga szín. Illatát ásványok vezetik határozottan,
amit nem kevésbé határozott aszalt gyümölcsök ölelnek körül. Kóstolva félszáraz érzetű, kerek savak, krémes test, vibráló vitalitás jellemzi a kortyot.
Golden colour of medium intensity. The nose is driven distinctly by mineral
characters and surrounded by pruned fruits with similar distinction. On the
palate it feels semi-dry. With rounded acids, creamy body and vibrant vitality.

Káli medencei
OLASZRIZLING
NIMFEUM

0.75l

5.800,-

Zöldessárga színű bor, zárványszénsav gyöngyökkel. Intenzív, petúniára emlékeztető különleges illat. A bor alaphangját a késői szüretelés adja meg. Gömbölyű savak, az utóízben kellemes kesernyésség érezhető.
Greenish yellow with some carbon dioxide to account for its slightly carbonated
character. It has a short but powerful, special aroma, reminiscent of petunias.
The underlying flavours are determined by late harvesting. Rounded acids with
some bitterness on the finish.

Magyar kézműves borok
HUNGARIAN ARTISAN WINES

Szekszárdi
AVANT CUVÉE
DÁNIEL PINCE

0.75l

7.400,-

Az Avant a Dániel pince belépő veres házasítása, amely kékfrankos, zweigelt, merlot,
cabernet franc és cabernet sauvignon fajtákból lett szűrve. Közepes intenzitású rubinvörös színnel nyit. Illatában piros bogyósokat és fűszereket idéző jegyek száguldoznak. Kóstolva száraz, elegáns savak, finom tannin, izmos test, tűz és energia jellemzik.
Ízében piros bogyósgyümölcsök jutnak érvényre fűszeres aláfestéssel.
Avant entering the basement defeat blending of Daniel, which has fine Zweigelt, Merlot, Cabernet Franc and Cabernet Sauvignon varieties are filtered. Open medium intensity rubyred color. Aromas of redberries and spice notes remini scent race towards
the scene. The palateis dry, elegant acidity, subtle tannins, muscular body, fire and
energy characteristics. Its taste spicy redberries isin effect will soundtrack.

Egri
CABERNET FRANC
SZIGNÁROVITS-MAKA

0.75l

8.600,-

Intenzív bíborvörös megjelenés fekete maggal. Illata mély, összetett, finoman árnyalt, fekete
bogyósgyümölcsök játsszák benne a főszerepet: fekete ribizli, feketeszeder és áfonya felvezetésével. Kóstolva száraz, harmonikus savak, gazdag - ma még fiatalosan viselkedő - tannin,
gazdag-, húsos test, finoman melegítő alkohol, hömpölygő, hosszan búcsúzó gyümölcsös íz
aromák jellemzik. Remek bor, egyéniség a javából. Bárány, marha és vadsültek mellé, valamint kemény sajtokhoz ajánljuk kísérőként.
Natural wine. Intensive dark red colour. Deep complex sophisticated nose it has
featuring with black-currant, blueberry and blackberry. Dry harmonic acidity
rich tannins, big body, higher alcohol, flowing-fruity tastes characterise the wine.
Great dense wine. I recommend for beef and wild meat steaks.

Kohári
"SZERDA ESTE"
KOHÁRI PINCE

0.75l

8.600,-

Közepes intenzitású rubinvörös megjelenés. Illatában a szőlőfajta egyedi virágos Pinot
Noir, Menoir házasítás. Közepes intenzitású rubinvörös szín. Illatában a Menoir virágos
karaktere és Pinot Noir összetéveszthetetlen fűszeressége játsszák a főszerepet. Kóstolva
száraz, pikáns savérzet, simogató tannin, húsos test, szépen árnyalt-, fűszeres íz aromák
jellemzik. Kacsa, liba, sertés és bárányfogások mellé, vadszárnyasokhoz, máj- és belsőség
alapú ételekhez, valamint fehér penészes lágysajtokhoz ajánljuk kísérőként.
Blend of Pinot Noir, Menoir, Merlot and Turan. Middle red ruby colour. In fragrance the main
is the intensive floral(!) character of the Menoir and Turan then comes the spiciness of the Pinot
Noir. Dry, nice acidity mild tannin medium body and extraordinary spicy and floral aromas
characterise it. Good choice if you choose course which made of special aromatic meats for example wild boar, deer, moufflon, lamb, duck, feathers or course based on chitterlings.

Rosé borok
ROSÉ WINES

Szekszárdi
ROSÉ
DÚZSI TAMÁS

0.75l
4.800,Az Év bortermelője 2014
Wine grower of the year 2014

Halvány eperszínű, piros gyümölcsös, főként epres-málnás illatú, kóstolva egy igazi gyümölcsbomba, eper, málna, ribizli. Friss, ropogós savai, gyümölcsössége és
nem túl magas alkoholja, pompás összhangot alkotva a szekszárdi napsütést idézik.
Pale strawberry colour, fruity scent of strawberry and raspberry mainly. Truly
a fruit bomb of strawberry, raspberry and red currant on the palate. The fresh
and crisp acids, the fruityness and a moderate alcohol content make enjoyable
harmony reminding of the sunshine of Szekszárd.

Badacsonyi
PÁTZAY BADACSONYI ROSÉ
PÁTZAY BORBIRTOK

0.75l

4.800,-

Üde, halvány málnaszínét a friss eper illata és a frissítő savérzet teszi finoman
összetetté. Lendületes, gyümölcsös, friss - maga a nagybetűs nyár.
Pale raspberry color, fresh strawberry scent, and refreshing acidity make the
wine's fine comlexity. Vibrant, fruity, fresh - like summer itself.

Vörös borok
RED WINES

Balatonboglári
CABERNET FRANC
PÓCZ PINCÉSZET

0.75l

7.200,-

Tölgyfahordós érlelés teljesíti ki ebben a világklasszis vörös borban a rendkívüli
ízvilágot rejtő tulajdonságokat. Vadhúsokból és marhából készült ételekhez illik
igazán. Valódi értékei szobahőmérsékleten, rövid levegőztetés után bontakoznak
ki legteljesebb mértékben.
This excellent red wine was matured in oak barrels to consummate its character. It is recommended to be served with beef and venison. Its real values are
discovered at room temperature, after a short airing.harmony reminding of the
sunshine of Szekszárd.

Szekszárdi
NAGYAPÁM KADARKA
ESZTERBAUER JÁNOS

0.75l

8.800,-

A szekszárdi történelmi borvidék egyik legrégebbi fajtája a Kadarka. Ebben a
palackban öreg tőkék és új ültetvények termése került. Játékosan fűszeres illatával elvarázsol, komplex aromái, gyümölcsössége, szépen lekerekedett tanninjai és kellemes savai kitűnő egységet alkotva rabul ejtenek. Szeretve tisztelt
Nagyapám emlékére.
The Kadarka has been grown in the wine region of Szekszárd for a long time. The
wine in this bottle came from vines of old and young age, too. The scent enchants
with playful spices, the fruityness, the complexity, the mellow and velvety texture
together charm the taster. In loving memory of my dear Grandfather.

Villányi
CABERNET FRANC
JANUS BORHÁZ

0.75l

7.400,-

Mára már biztos, hogy a Cabernet Franc szőlő új otthonra talált Villányban. Mi
pedig új kedvencre leltünk a Cabernet Franc-ban! Elképesztő intenzitása jól
illik minden napszakhoz, élethelyzethez, hangulathoz.
Cabernet Franc has found a new home in the Villany wine region. And we have
a new favorite Cabernet Franc! It is incredibly intense and thusit goes down well
in any part of the day, any moodorany part of your life.

Vörös borok
RED WINES

Villányi
PINOT NOIR
TIFFÁN PINCÉSZET

0.75l

8.800,-

Cseresznye piros szín. Kellemes gyümölcsösség az illatban, elsősorban meggy. Kóstolva rendkívül üdítő, de egyben komolyságot hordozó. A gyümölcsök mellett a fahordós
érlelés adta teltebb jegyek fedezhetőek fel. Lecsengése közepesen hosszú, fűszeres.
A light ruby colour hints at inviting sourcherry notes on the nose making for a
refreshing and distinctive wine. Whil barrel aging adds to its complexity. Completing this dual experienceis a middle long aftertaste led by sweet spices.

Szekszárdi
FALUHELY - Kékfrankos Válogatás
BODRI PINCE

0.75l

8.600,-

Ez a bor a Faluhely-dűlőben termett, kitűnő minőségű, válogatott szőlőből készül. Csodálatosan mély rubin szín, meggyes, szedres illat és krémes ízvilág jellemzi, illatbanízben vaníliás-konyakos felhangokkal. A megfelelő terméskorlátozással feldolgozott kékfrankos, a kifogástalan erjesztési körülmények és a jó
hordóválasztás igazi különlegességet eredményez.
This wine is made from selected, excellent quality grapes produced in Faluhely-dűlő The type demonstrates uniqueness in the wine region. The final result
is a wonderful, deep ruby colour, sour cherry and bramble fragrance, and a
creamy aroma. Vanilla and cognac aromas also appear in its flavour and fragrance. The blue frank, processed with appropriate yield reduction, among impeccable fermentation circumstances and with a good selection of barrels leads
to a true speciality.

Villányi
CABERNET SAUVIGNON
SZEMES PINCE

0.75l

8.900,-

A villányi föld jellegzetességei természetesen nyomot hagynak a szőlőszemek
ízén, de egy Cabernet Sauvignon sohasem enged karakteréből. Határozott ízvilágában a feketeribizli, szilva, étcsokoládé és dohány versenyeznek egymással.
Hosszú pinceérlelésre alkalmas.
The characteristics of the Villány soil naturally leave their mark in the grapes,
but also true that a Cabernet Sauvignon never loses its character. In its distinctive bouquet the aromas of blackcurrants, plums, dark chocolate and tobacco
view it each other. It is ideal for long maturation in the cellar.

Vörös borok
RED WINES

Szekszárdi
TURUL CUVÉE
VESZTERGOMBI FERENC

0.75l

9.200,-

Az Év bortermelője 1993

A szekszárdi borvidék meghatározó fajtáiból (Cabernet Franc és Merlot) hosszú fahordós érleléssel készített telt zamatú, fűszeres vörösbor.
Blended from the most important grapes of the Szekszárd region (Cabernet
Franc and Merlot), this flavour some, full, spicy red was matured in oak barrels.

Szekszárdi
BIKAVÉR
TAKLER FERENC

0.75l

9.300,-

Az Év bortermelője 2004

Komoly, figyelemre méltó beltartalommal bíró izgalmas vörösbor. Válogatott
minőségű Kékfrankos-Merlot-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc- Kadarka és
Pinot Noir egyedülálló egysége jellemzi. Érett meggyes, áfonyás, szedres, fűszeres gazdag illat és bársonyos zamatosság, tanninok, hosszú lecsengés. (Egy igazi
Hungarikum Szekszárdról.)
An excellent and exciting red wine with remarkable values. A unique blend of
selected quality Kékfrankos-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc-Kadarka-Pinot Noir. Mature sour cherry, bilberry and blackberry in the other wise spicy
scent. Smooth Structure, velvety character, long finish. (A real Hungaricum
from Szekszárd.)

Szekszárdi
0.75l
TŰZVIRÁG CUVÉE (Cabernet Sauvignon-Franc)
MERFELSZ GÁBOR

9.200,-

Cabernet Franc és Cabernet Sauvignon házasításából született szekszárdi nektár.
Rabul ejt, behízelgően gazdag gyümölcsösségével, ideálisan érett tanninjaival,
komplexitásával. Sűrűszövésű, elegáns, tüzes, szép egyensúlyban lévő bor. A
fajták szinte minden előnyös tulajdonságát egyesítve, vágyakat korbácsolva hat
érzékszerveinkre.
A blend of Cabernet Franc of Cabernet Sauvignon, a nectar of Szekszárd. The wine is
charming with its flattering, rich fruityness, mellowness and complexity. Full bodied
and elegant, fiery and well balanced. Uniting almost all virtues of the varietals it entertains our senses while inspiring to desire.

Borokülönlegességek
EXCULUSIVE WINES

Villányi
0.75l
10.800,ROYAL CUVÉE (Cab. Sauv. - Cab. Franc - P. Noir - Merlot)
BOCK JÓZSEF
Az Év bortermelője 1997
Wine grower of the year 1997
Az Év pincészete 2007
Winery of the year 2007
Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc-Pinot Noir-Merlot. A villányi borvidék
Szubmediterrán klímájának köszönhetően egy egészen különleges házasság
gyümölcse található ebben a palackban. A házasított fajták szinte minden előnyös tulajdonságát felvonultató harmonikus, illatgazdag, komplex vörösbor.
Blend of Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, and Merlot. Thanks to the
sub-Mediterranean climate of Villány wine regionthis is a very special fruit of the marriage in this bottle. Showcasing almost all of the advantages of the blended varieties,in a
harmonious, aromatic, complex red wine.

Villányi
LUCIA CUVÉE
TIFFÁN EDE ÉS ZSOLT

0.75l

12.400,-

Az Év bortermelője 1991
Wine grower of the year 1991

A villányi Kopár dűlőből származó Merlot Cabernet Franc és Cabernet Savignon-ból zült pazar Cuvée. Amikor a sűrű, intenzív, erdei gyümölcsös, dohányos illatokat egy elegáns struktúra, komplex ízérzet követi, azt nevezhetjük
élménynek. Csokoládé, szilva, szeder, dohány az aromajegy-tár, no meg sok
minden még, ha hagyunk neki időt kibontakozni. Villányias, elegáns, harmonikus „A szépséges Lucia-nak, a legkedvesebb hitvesnek”
FromVillany Kopár vineyard Merlot,Cabernet Franc and Cabernet Sauvignon
made from sumptuous Cuvée.When dense, intense, berry, tobacco odors is an elegant structure, complex taste follows, we call experience. Chocolate, plum, blackberry, tobacco flavor ticket for storage, alotmoreif we leave it time to unfold. It is
elegant and harmonious. “The beautifulLucia's, the most favoritewife”

Szekszárdi
TSOKOLATA (Merlot)
MERFELSZ GÁBOR

0.75l

12.600,-

Alsónánai dűlő nyugati lejtőin termett 100%-ban Merlot, a bordói fajták királynője. Lilásfekete mély színű, illatában izgalmasan keveredik az erdei gomba, paprika,
a csokoládéval és a piros gyümölcsökkel. A tannin, a sav és az alkohol vigyázva őrzött frissességgel ölelkeznek, igazi harmóniában.
100% Merlot from the westernd slopes of the Alsónánai vineyard. Dark violet,
almost Black. The scent is enriches with red fruits, paprica, chocolate and forest
mushrooms. The Acids, the tannin and the alcohol merge in well kept freshness
and harmony.

Borokülönlegességek
EXCULUSIVE WINES

Egri
GESZTENYÉS (Merlot)
JUHÁSZ TESTVÉREK

0.75l

12.300,-

Egy egészen kiváló Merlot a Juhász testvérek Gesztenyés dűlő szelekciója.Aszalt meg�gyet idéző csábító illatával, mély bíbor színével és hosszan simogató lecsengésével
elvarázsol. Igen harmonikus, tartalmas és komplex. Jelentős potenciállal rendelkező
„hosszú életű” vörösbor.
The 'Gesztenyés' (Chestnut forest) vineyard selection Merlot of the Juhász
brothers is an excellent wine. It is charming with its deep red colour, pruned
sour cherry scent, mellowness and long, smooth finish. Harmonious, rich and
complex well balanced. It also has a good aging potential.

Szekszárdi
0.75l
DOPPIO CUVÉE (Merlot - Cabernet Franc)
MERFELSZ GÁBOR

11.700,-

Rubin szín lilás árnyalással. Illata tiszta, mély, alapvetően gyümölcsös. Kibontakozása mintegy 10 percet igényel. A bársonyos tannin nem telepszik rá a gyümölcsösségre, a bor sokrétű bonyolult, „fineszes”ízvilágot és magas koncentrációt
mutat.
This wine strikes a pure note with its purplish ruby color and deep, quintessentially fruity bouquet that needs at least 10 minutes of air to unfold. This Cabernet seems to be one of those rare exceptions because its velvety tannins don't sit
on the fruit, allowing a full expression of a complex, sophisticated taste side by
side with the concentration.

Szekszárd
HIDASPETRE CABERNET FRANC
MÉSZÁROS PINCE

0.75l

11.900,-

A világhírű bordói fajta a Cabernet Sauvignonhoz hasonlóan szépet mutat Szekszárdon. A borvidékre jellemző mediterrán éghajlat teszi valóban különlegessé.
Fűszeres bor hosszú utóízzel, fahordóban érlelve.
Colour between crimson and dark ruby. There also appears the smell of black
berries. In taste one feels plum jam and blackthorn.

Tokaji borok
WINES FROM TOKAJ

Tokaji
SZÁRAZ SZAMORODNI
EVINOR PINCE

0.5l
dl

6.200,1.250.-

Aranysárga színű, száraz, tokaji borkülönlegesség. Illatában teljes harmóniában olvad össze
a dió, pirított mandulával. Zamatában fellelhető aszúhéj jelleg, szép egységet alkotva lekerekedett savaival. Aperitifnek kiváló.
A speciality of the dry Tokaj wines. Rich gold in the colour, walnut and roasted almond
ont he nose in perfect harmony. On the palate this flavour of the noble moulded grapes
makes good harmony with the well rounded acidity. A great aperitif.

Tokaji
TOKAJI CUVÉE (késői szüretelésű)
ZOMBORY PINCE

0.5l
dl

7.000,1.400.-

Színe halvány arany, illatában sárga virágok pora, szőlővirág, propolisz, méz. A
kortyban szintén a mézes, karamelles jelleg dominál, de a botritisz is megjelenik.
Egyensúlya a cukor felé billen el (84 g/l) a sav helyett (6,4 g/l). Egyszerű, jól érthető, jól iható édes tokaji bor, amelyet túrótortához, zöldségchipshez ajánlunk.
Its color is pale gold, in the nose, pollen of yellow flowers, grape blossom, propolis,
honey. In the mouth, honey, caramel is the dominant, also botrytis is present. Its balance tilts towards sugar (84 g / l) instead of acid (6.4 g / l). Simple, well-understood,
well drinkable sweet Tokaj wine, suitable for cheesecake and vegetable chips.

Tokaji
3 PUTTONYOS ASZÚ
EVINOR PINCE

0.5l
dl

8.700,1.700.-

Világos aranysárga szín, narancsos árnyalatokkal. Illatában sárgabarack, narancshéj és citrus gyümölcsök egyaránt megtalálhatóak. Cukor tartalma és savai, nagyszerű harmóniát alkotnak, ízében visszaköszön a sárgabarack.
Yellow gold colour with orange shades. Apricot, candied orange peel and citrus
on the nose. the live acids and the sugar make amazing harmony. The apricot
reac-cures on the palate.

Tokaji borok
WINES FROM TOKAJ

Tokaji
5 PUTTONYOS ASZÚ
EVINOR PINCE

0.5l
dl

12.000,2.400.-

Tokaji borvidék legismertebb és egyben legkedveltebb desszert bora. Borostyán szín, némi
vörös árnyalattal, mazsolás- birsalmás- narancsos illatú. Íze a Tokaji nemes borok minden
eleganciáját hordozza.
The most well known and most popular dessert wine of the Tokaj region. Amber colour
with some red copper shade. Raisin, quince and orange on the nose. The palate is greeted
with th elegance of the noble Tokaj wines.

Tokaji
SÁRGAMUSKOTÁLY EXALTATION
HOLDVÖLGY PINCÉSZET

0.5l
dl

11.800,2.400.-

A HOLDVÖLGY sárgamuskotálya ötödik évében mutatja meg a világfajta és
mádi dűlőjének (Nyulászó) rendkívüli komplexitását és lehengerlő eleganciáját. Főként rózsa, licsi és fehérszirmú virágok (akác- és almavirág) foglalják keretbe a lágy őszibarackos, egzotikus illatot. Ízében folytatódik a licsis-barackos
vonal kiegészülve frissítően dinamikus savcukor egyensúllyal. Lecsengésében
finoman zamatos, érett körte lép harmóniába némi gyógynövénnyel (ánizs).
This is the fifth vintage of HOLDVÖLGY's Muscat à Petits Grains. Again, it
shows an extraordinary complexity and elegance, highlighting the harmony of
this grape variety and the Nyulászó Vineyard. On the nose, there are notes of
rose, lychee and white-petaled flower (including apple and acacia), accompanied by subtle peach. On the palate, lychees and peaches are complemented by a
refreshing and dynamic balance of sugar and acids. The finish shows beautiful
matured pear and anise.

Tokaji
6 PUTTONYOS ASZÚ
EVINOR PINCE

0.5l

21.000,-

Mély borostyán aranyszín, illatában szépen összesimul a botrytis, a sárgabarack és az ászkolási illat, a palack bukéval. Rendkívül telt gazdag ízekkel bíró,
nagypotenciájú borkülönlegesség, melyben az aromák sokszínűsége simogat.
„A királyok bora és a borok királya.”
Dark gold-amber colour. The scent features botrytis, apricot, oak and the bouquet of aging. Exceptionally rich on the palate with an almost endless range of
flavours. Its aging potential is extraordinary. 'The wine of kings and the king
of wines'

Pezsgők

SPARKLING WINES-CHAMPAGNE
Magyarország
EXTRA DRY
HUNGÁRIA

0.75l
pohár

6.800,1.050,-

Magyrország
CHARMANT DOUX
TÖRLEY

0.2l

1.900,-

Olaszország
PROSECCO
VILLA SANDI

0.2l

2.800,-

0.75l

26.000,-

Franciaország
BRUT
MÖET CHANDON

Pálinka Hungarikumok
PALINKA HUNGARICUMS

		

4 cl

ÁRPÁD PRÉMIUM		
MAGYAR KAJSZIBARACK PÁLINKA

1.900,-

VÁRDA DRINK ZRT. 		
ÁGYAS BARACK PÁLINKA

1.800,-

AGÁRDI KÖRTE 		
PÁLINKA

1.800,-

ÁRPÁD PRÉMIUM 		
LEPOTICA SZILVA PÁLINKA

1.800,-

ÁRPÁD KISÜSTI 		
MEGGY PÁLINKA

1.800,-

SCHISZLER
CABERNET S.TÖRKÖLY PÁLINKA

1.800,-

BRILL
MÁLNA PÁLINKA

2.400,-

SCHISZLER 		
IRSAI OLIVÉR SZŐLŐ PÁLINKA

1.900,-

GYULAI
SAJMEGGY PÁLINKA

2.200,-

SCHISZLER 		
BIRS PÁLINKA

1.900,-

AGÁRDI 		
BENCÉS MEGGY LIKŐR

1.800,-

SCHISZLER
VILMOSKÖRTE PÁLINKA

2.000,-

SCHISZLER
KIFFER KÖRTE PÁLINKA 62%

2.100,-

