
Gere Frici GyönGyözőbor Villány

Virágos, citrusos, almás illatú, élénk, frissítő gyöngyöző bor. chardonnay és olaszrizling siklósi és villányi 
területekről szüretelve, acéltartályban erjesztve, hozzáadott szén-dioxiddal palackozva.

A lively, refreshing, lightly sparkling wine with floral, citrus and apple aromas. chardonnay and 
olaszrizling harvested from Siklós and Villány plots, fermented in steel tanks, bottled with added 

carbon dioxide.

Erfrischender Perlwein mit einem Duft von blumen und zitrusfrüchten. chardonnay und italienischer 
riesling von Gebieten in Siklós und Villány gelesen, im Stahltank gegoren und mit zugegebenem 

Kohlendioxid in Flasche abgefüllt.

4900 Ft/0,75 l

Gere Frici roSé GyönGyözőbor Villány

Augusztus közepén, rozéra szüretelt nagyharsányi medoc noir és pinot noir frissen, reduktív iskolázással, 
a palackozáskor szén-dioxiddal frissítve. Tiszta virág- és gyümölcsillat, tutti-frutti, eper és málna.

Medoc noir and Pinot noir from nagyharsány, harvested mid-August especially to make rosé, made 
reductively to keep the freshness, then freshened up with carbon dioxide at bottling. Pure floral and 

fruity aromas, tutti frutti, strawberry and raspberry.

Medoc noir und Pinot noir frisch, reduktiv hergestellt, bei der Abfüllung in Flasche mit Kohlendioxid 
gefrischt. Mit reinem blumen- und Fruchtduft, Tuttifrutti, Erdbeere und Himbeere.

4900 Ft/0,75 l

Zardetto ProSEcco FrizzAnTE SEcco bruT - Doc Prosecco

100% glera szőlőből készült, 10 g/liter maradék cukorral. Agyagos homokköves domboldalról szüretelt 
glerából készült prosecco frizzante, csavarzáras palackban. Halvány szín, finom buborékok, alma, körte 

és fehér virágok, ízletes, frissítő, könnyed.

Made from 100% Glera grapes, with 10g/l residual sugar. A Prosecco frizzante made from Glera that 
was harvested from a hillside comprising clay and sandstone soil, sealed in a screw cap bottle. Pale 

colour, subtle bubbles, apple, pear and white flowers. Flavoursome, refreshing and light.

100% aus Glera Trauben hergestellt, mit 10 g/Liter restzucker. blasse Farbe, feine blasen, Apfel, birne 
und weiße blumen, köstlich, erfrischend und leicht.

1150 Ft/0,15 l    5600 Ft/0,75 l

Konyári LoLiEnSE VöröS 2015/2016 balatonlelle

bár maradt a megszokott bordeaux-i cuvée, ez az első évjárata, amikor több benne az érett merlot. 
Fele részben új, fele részben másodtöltésű hordóban érett egy éven át. „Egészen kiváló év volt vörös-

borokra: meggyes, szedres, finoman tölgyes, mély és gazdag.” – meséli róla Konyári Dániel.

Although it has remained the usual bordeaux-style blend, this is the first vintage when there is more of 
the ripe Merlot in it. Half of it was aged in new, the other half in second-fill barrels for a year. “it’s deep 

and rich, subtly oaky with sour cherry and blackberry.” says Dániel Konyári.

Der gewöhnliche bordeauxer cuvée ist geblieben, trotzdem ist es der erste Jahrgang, als er mehr 
reifer Merlot enthält. Tiefer und reichhaltiger Wein mit Sauerkirsche, Heidelbeere und feiner Eiche.

11 000 Ft/0,75 l

SauSKa cuVéE 11 2015/2016 Villány

Kiváló évjáratban szüretelt merlot, kékfrankos,cabernet franc házasítás. Mély lilásvörös szín, finoman 
fás, dzsúzos, gazdag illat, sokszínű fűszerességgel a paprikától a szantálon, ánizson át a tölgyig. A korty 

dinamikus, élő, jó savú nagyon sok érett gyümölccsel.

A Merlot, Kékfrankos and cabernet Franc blend. Deep purplish-red colour, subtly oaky, juicy and rich 
nose with diverse spiciness from the paprika to the sandalwood, anise and oak.

Ein Verschnitt aus Merlot, blaufränkisch und cabernet Franc. Fein holziger, reichhaltiger Duft mit Juice, 
und vielfältiger Würzigkeit. Der Schluck ist dynamisch, lebend, mit guten Säuren und zahlreichen rei-

fen Früchten.

11 000 Ft/0,75 l

Gere KoPAr 2015/2016 Villány

Kevesebb cabernet sauvignon és több villányi franc került a merlot mellé a palackba a Kopár, csillag-
völgy, Konkoly és ördögárok dűlőkből. illatában és ízében is meghatározók az erdei fekete gyümöl-

csök és a fahordó, e mindez hűvös eleganciával párosul.

Less cabernet Sauvignon and more Villány Franc was put into it. black forest fruit and the oak dominate 
both the nose and the palate that is also characterized by cool elegance.

Weniger cabernet Sauvignon und mehr Villányer Franc sind neben den Merlot geraten. Sowohl im 
Duft als auch im Geschmack erscheinen schwarze Waldfrüchte und Holzfass. Dazu kommt noch eine 

kühle Eleganz.

18 000 Ft/0,75 l

Gyöngyözőborok / Semi-sparkling Wines / Perlweine



SZemeS cAbErnET SAuViGnon 2016 Villány

intenzív illat, paprika, fűszerpaprika és meggy. Fa, cseresség és gyümölcsösség, jó savak mellett tes-
tes, száraz villányi vörös a csillagvölgy 30 esztendős tőkéiről, az egykori focista és szeszfőzdés Szemes 

József kis pincéjéből.

intense aromas, paprika, powdered paprika and sour cherry. Along with the oak, tannins, fruitiness and 
good acidity, this is a full-bodied, dry Villány red from the csillagvölgy’s 30-year-old vines.

intensiver Duft, Paprika, Gewürzpaprika und Sauerkirsche. Holz, samte Tannine und Fruchtigkeit, neben 
den guten Säuren ein vollmundiger, trockener rotwein aus Villány, von den 30jährigen Weinstöcken 

des Weingartens csillagvölgy.

1150 Ft/0,15 l    5600 Ft/0,75 l

thummerer TréFLi cuVéE (éDES) 2015/2016 Eger

népszerű édes vörös, hét fajta házasításából. Tartályban erjedt, majd két évig érett nagyhordókban. 
Gazdag gyümölcsös illat, hömpölygő, viszkózus korty. Alacsony alkoholtartalom, 45 gramm természe-

tes maradék cukor, hosszú utóíz.

A popular sweet red from a blend of seven varieties. it was fermented in tanks and then aged for two 
years in large barrels. rich fruity nose followed by a smooth, viscous palate. Lowish alcohol, 45 grams 

of residual sugar.

Ein Verschnitt aus sieben Sorten, reichhaltiger Fruchtduft, fließender, viskoser Schluck. niedriger 
Alkoholgehalt, 45 Gramm natürlicher restzucker, langer nachgeschmack.

1150 Ft/0,15 l    5600 Ft/0,75 l

taKler cAbErnET FrAnc 2016/2017 Szekszárd

érett cabernet franc, október végi szüretből, gyümölcsei megőrzése érdekében tartályban erjesztve 
és 500 literes használt hordóban érlelve egy éven át. Lendületes, gazdag illat- és íz világú vörösbor 
közepes testtel, fekete ribizlis, fűszerpaprikás illattal és ízzel. Száraz, kerek korty, hosszú lecsengéssel.

A ripe cabernet Franc, from an end of october harvest. A medium-bodied red wine with a vibrant, rich 
nose and palate, blackcurrant, ground paprika aromas and flavours. Dry, round palate with a long finish.

belebender rotwein mit reichhaltiger Duft- und Geschmackwelt, mit mittlerem Körper, mit Johannis-
beere und Gewürzpaprika sowohl im Duft als auch im Geschmack. Trockener, runder Schluck mit ei-

nem langen Abklang.

6000 Ft/0,75 l

SKiZo irSAi oLiVér 2017/2018 badacsony

Különleges virág- és fűszerillat, behízelgő, de nem tolakodó, kedves „irsaisság”. Hosszú ideje a legszebb 
és legtisztább irsai olivér, amit kóstoltunk. 

A special floral and spicy nose, appealing but not over the top. A very pleasant ‘irsai’, in fact the nicest 
and purest irsai olivér we’ve tasted for a long time.

besonderer Duft von blumen und Gewürzen, schmeichlerischer, aber nicht zudringlicher, netter irsai-
charakter. Seit lange der schönste und klarste irsai oliver, den wir gekostet haben.

700 Ft/0,15 l    3300 Ft/0,75 l

Gellavilla oLASzrizLinG 2017/2018 balatonfüred-csopak

Hosszú, tartalmas, gazdag korty, tiszta érett őszibarack, alma, a korty végén nagyon finom mandulásság, 
azaz pont annyi kesernye, amitől a következő korty előtt összefut a szájban a nyál.

The ‘yellow cap’ olaszrizling of the tiny balatonszőlős winery is about richness this year: long, substantial 
and rich palate, with pure and ripe peach, apple and subtle almond on the finish, and exactly the right 

amount of bitterness to make your mouth water before the next sip.

Der riesling des kleinen Kellers handelte in diesem Jahrgang von der reichhaltigkeit: langer, reichhal-
tiger Schluck, reiner, reifer Pfirsich, Apfel, am Ende des Schlucks sehr feine Mandelnoten, d.h. gerade 

so viel Herbe, wovon der Speichel im Mund vor dem nächsten Schluck zusammenläuft.

4200 Ft/0,75 l

JáSdi cSErSzEGi FűSzErES 2018 csopak

Az irsai olivér és tramini keresztezésével született magyar fajtából. rózsavíz-, muskotály- és bodzaillat. 
Üde és elegáns korty, citrusok savaival, a zárásban pedig a hely ásványaival.

The fresh wine of the former ranolder estate, made from a Hungarian variety that was created by cross-
ing irsai olviér and Tramini. rose water, muscat and elderflower on the nose. crispy and elegant palate 

with citrusy acidity and the minerality of the place of growth on the finish.

Aus einer ungarischen Sorte, die mit Kreuzung von irsai olivér und Traminer hergestellt wurde. Ein Duft 
von rosenwasser, Muskateller und Holunderbeere. Frischer und eleganter Schluck, mit Säuren von 

zitrusfrüchten und im Abschluss mit lokalen Mineralien.

3900 Ft/0,75 l

Fehérborok / White Wines / Weissweine



Vörösborok / Red Wines / Rotweine

FiGula SAuViGnon bLAnc 2018 balatonfüred

Szerencsés volt az évjárat a fajtának: megmaradtak a fajtának illő illatok és zamatok. Három szüret, két 
táblán balatonszőlősön. Tartalmassága mellett vibrálóan sauvignonos, grapefruittal, egressel, gyógy-

füvekkel.

The vintage was favourable for the variety: the aromas and flavours that suit the variety were nicely 
preserved. Three harvests on two parcels in balatonszőlős. besides being substantial, it’s still a vibrant 

Sauvignon with grapefruit, gooseberry and medicinal herbs.

Die der Sorte gut stehenden Düfte und Aromen sind bestehen geblieben. neben seiner reichhaltigkeit 
erscheinen flimmernde Sauvignon-noten mit Grapefruit, Stachelbeere und Heilkräutern.

4500 Ft/0,75 l

thummerer EGri MuSKoTáLy (éDES) 2016/2017 Eger

Megnyerő édes muskotály a csókás-dűlőből. barátságos savakkal, 47g természetes maradékcukorral, 
alacsony alkoholtartalommal. Harsány illatában szőlővirág és muskotályos jegyek. A korty könnyű és 

gördülékeny.

An appealing sweet Muskotály, with friendly acidity, 47 grams of residual sugar and lowish alcohol 
content. Grape flower and Muscat notes in its loud nose. Light and smooth palate.

Ansprechender süßer Muskateller aus dem Weingarten csókás, mit freundlichen Säuren, 47 Gramm 
natürlichem restzucker und niedrigem Alkoholgehalt. in seinem schrillen Duft erscheinen die noten 

von Traubenblüte und Muskateller. Der Schluck ist leicht und zügig.

950 Ft/0,15 l    4500 Ft/0,75 l

Pannonhalmi rAJnAi rizLinG 2017/2018 Pannonhalma

2017-ben nem készült Prior, azaz a pannonhalmi csúcsbor alapanyaga is a rajnait gazdagítja. zöldes 
színvilág, finom mentás, tropikális, barackos, akác- és szőlővirágos illat, elegáns, citrusos korty.

in 2017, the top-of-the-range Prior wine was not made, but its raw material was put into this riesling. 
Greenish colour, delicious minty, tropical, peach, acacia and grape flower aromas, and an elegant, 

citrusy palate.

in 2017 wurde kein Prior hergestellt, d.h. der Grundstoff des Spitzenweines aus Pannonhalma berei-
chert auch den rhein-riesling. Grünliche Farbenwelt, ein feiner Duft von Minze, Tropicalfrüchten, Pfir-

sich, Akazien- und Traubenblüte, sowie ein eleganter Schluck mit zitrusfrüchten.

5500 Ft/0,75 l

iKon KéKFrAnKoS 2016/2017 rádpuszta

Könnyed, fűszeres, meggyes kékfrankos az ikon borászat rád-pusztai, balatonra néző meleg platójáról 
szüretelve. érett szőlőfürtök az erjedést követően tartályban érett, hogy a maximális gyümölcsösséget 

megtartsák Konyári boriék.

A light, spicy Kékfrankos with sour cherry from the ikon winery’s warm rád-puszta plateau that overlooks 
the balaton. Made from ripe bunches and following fermentation it was aged by the Konyáris in tanks in 

order to keep the maximum freshness.

Leicht, würzig, mit Sauerkirsche. Die reifen Trauben wurden nach der Gärung im behälter gereift, damit 
bori Konyári’s die maximale Fruchtigkeit behalten können.

700 Ft/0,15 l    3300 Ft/0,75 l

SebeStyén KADArKA 2017/2018 Szekszárd

Halvány cseresznyés szín, édes illat: májusi cseresznye, piros ribizli, hecsedli és a nagymama cseresz-
nyebefőttje. A korty: nagyon vidám, tiszta gyümölcs, finom lekvárosság, könnyű alkohollal.

Following the cherry colour, its sweet nose explodes in the glass: May cherry, redcurrant, rosehip and 
grandma’s tastiest cherry. The palate is very vivacious, pure fruit, delicious jam, with taut acidity and 

light alcohol. 

nach seiner blassen Kirschfarbe explodiert der süße Duft im Glas: Maikirsche, rote Johannisbeere, 
Hiefenmark und das feinste Kirschkompott der Großmutter. Der Schluck folgt auch den Duft: sehr 

lustig, voller Frucht, feine Marmeladennoten, feste Säuren und leichter Alkohol.

5500 Ft/0,75 l

heimann MErLoT 2016/2017 Szekszárd

A borvidék minden kedvessége, gyümölcsössége és eleganciája egyben. Lendületes, jóivású merlot 
nagyobb részt a bati keresztből. Erjesztés nagyrészt acéltartályokban, kisebb részben fakádakban, 

majd az almasavbontást követően nagy ászokhordókban érett 10 hónapon át.

All the niceness, fruitiness and elegance of the wine region in one. A zesty Merlot with good drinkability, 
with the larger share coming from the bati kereszt vineyard. The complexity was provided by the two 

harvests, with the first concentrating on acidity and the second on ripe fruit.

Jede Güte, Fruchtigkeit und Eleganz der Weingegend in Einem. belebender, gut bekömmlicher Merlot, 
größtenteils vom bati-Kreuz.

5500 Ft/0,75 l



Rozék / Rosé Wines / Roséweine

Konyári roSé 2017/2018 balatonlelle

nyarat idézően vidám, üdítő balatoni rozé merlot, kékfrankos, cabernet franc, cabernet sauvignon 
fajtákból házasítva. Elegáns rozéillat, piros ribizli, málna, cseresznye, kedves, gyümölcsös korty.

A jovial, refreshing, summer-evoking balaton rosé blend of Merlot, Kékfrankos, cabernet Franc and 
cabernet Sauvignon. Elegant rosé nose, redcurrant, raspberry, cherry, with a nice, fruity palate.

An den Sommer erinnernder, lustiger, erfrischender roséwein vom balaton, ein Verschnitt aus Merlot, 
blaufränkisch, cabernet Franc und cabernet Sauvignon. Eleganter rosé-Duft, rote Johannisbeere, 

Himbeere, Kirsche und ein netter, fruchtiger Schluck.

800 Ft/0,15 l    3900 Ft/0,75 l

dúZSi rozé 2018 Szekszárd

Szamóca illatú, hagymahéj színű új-rozé, leányvári alapanyagból, frissen, rozéra szüretelve. A kortyot 
kevés szén-dioxid dobja fel, és jóleső cseresség zárja.

A new rosé with an onion skin colour and wild strawberry aromas, made from Leányvár raw material, 
harvested and especially to make rosé. The palate is enriched by a touch of carbon dioxide and is 

finished by feel-good tannins.

roséwein mit einem Duft von Erdbeere und einer Farbe von zwiebelschale, aus Trauben in Leányvár, 
frisch, direkt für roséwein gelesen. Der Schluck wird mit wenig Kohlendioxid ergänzt, und von ange-

nehmen Gerbsäuren abgeschlossen.

3900 Ft/0,75 l

SauSKa roSé 2017/2018 Villány

cabernet sauvignon, merlot, kékfrankos, syrah, pinot noir és cabernet franc. élénk rózsaszín, illatában 
hibiszkusz és rózsalevél, friss kortyában májusi cseresznye, görögdinnye, szegfűszeg és málna.

A cabernet Sauvignon, Merlot, Kékfrankos, Syrah, Pinot noir and cabernet Franc blend. Lively pink 
colour, hibiscus and rose leaf on the nose, May cherry, water melon, clove and raspberry on the palate.

Ein Verschnitt aus cabernet Sauvignon, Merlot, blaufränkisch, Pinot noir und cabernet Franc. Grelle 
rosarote Farbe, in seinem Duft Hibiskus und  rosablatt, in seinem frischen Schluck Maikirsche, Melone, 

Gewürznelke und Himbeere. Draller, netter, klarer und gut bekömmlicher Wein.

1000 Ft/0,15 l    4900 Ft/0,75 l

léGli cHArDonnAy 2017/2018 balatonboglár

érett chardonnay tartályban erjesztve, nagyobb részben ott is érlelve, 1/3 rész hordóval fűszerezve. Sö-
tétebb szalmasárga szín, illatban és ízben szép tölggyel és érett őszibarackkal. Melegebb karakter, tel-

tebb, vastag korty.

ripe chardonnay grapes harvested from clayish loess, fermented in tanks where the larger part was 
also aged, with one-third spiced by barrels. A darker straw colour, nice oak and ripe peach on the nose 

and the palate. Warmer character, fuller, thicker texture. 

Sowohl im Duft als auch im Geschmack schöne Eiche und reifer Pfirsich. Wärmerer charakter, voller, dicker 
Schluck. Ausgezeichneter Wein mit noten der fünfmonatigen reifung im Kádár-Fass im langen Abklang.

1250 Ft/0,15 l    6000 Ft/0,75 l

tállya FurMinT 2015/2017 Tokaj

Az újra felfedezett tállyai dűlőkből válogatott furmint, spontán erjesztve. Fehér húsú gyümölcsök, alma 
és körte, mellettük tölgy és zöldfűszerek. élénk, egyenes, ásványos és arányos.

Selected Furmint from the rediscovered Tállya vineyards, spontaneously fermented. White-fleshed 
fruit, apple and pear, alongside oak and green herbs. it’s lively, straightforward, mineral and balanced.

Von den neulich entdeckten Weingärten in Tállya selektierter Furmint, spontan gegoren. Früchte mit 
hellem Fruchtfleisch, Apfel und birne, daneben Eiche und grüne Gewürze. belebend, linear, minera-

lisch und verhältnismäßig.

5900 Ft/0,75 l

Göncöl ToKAJi ASzú 2013 Tolcsva

Furmint, zéta, hárslevelű és sárgamusoktály házasításából. 25 évnél idősebb tőkék, színes, változatos 
vulkáni talajok, 2 éves fahordós érlelés zempléni tölgyben. izgalmas, vibráló illat mézzel, körtével, finom 

fűszerekkel, hosszú korty, ötputtonyosnak megfelelő cukortartalom.

A blend of Furmint, zéta, Hárslevelű and Sárgamuskotály. older than 25-year-old vines, colourful, di-
verse soils and 2 years of barrel ageing in zemplén oak. incredible play of 122 grams of residual sugar 

and a taut acid backbone.

Ein Verschnitt aus Furmint, zéta, Lindenblättriger und gelber Muskateller. Mehr als 25jährige Weinstöcke, 
färbige, abwechslungsreiche vulkanische böden, 2jährige reifung im zempléner Eichenfass.

8900 Ft/0,5 l


