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ZARDETTO PROSECCO FRIZZANTE SECCO BRUT – DOC Veneto, Olaszország

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

KAIKEN ESTATE MALBEC 2017/2018 Mendoza, Argentína

Érett gyümölcsökkel, szederrel, meggyel kényeztető, finoman fás, élénken fűszeres illatú mendózai 
bor. Intenzív fekete gyümölcsös korty, lágy tanninok, finom pörkölt kávés jegyek, hosszú lecsengés.

This Mendoza wine that spoils us with ripe fruit, blackcurrant, sour cherry, subtle oak and lively spicy 
aromas. Intense black fruit on the palate, soft tannins, subtle roast coffee notes, long finish.

Fein holziger, stark würziger Wein aus Mendoza. Intensiver Schluck mit schwarzen Früchten, samtigen 
Tanninen, feinen gerösteten Kaffeenoten und mit einem langen Abklang.

5600 Ft/0,75 l

TORMARESCA NÉPRICA PRIMITIVO 2017/2018 Puglia, Olaszország

8-10 napos tartályos erjedést követően, nyolc hónapot érlelődött szintén tartályban, majd forgalomba 
hozatal előtt négy hónapot pihent palackban. Intenzív rubinvörös szín, piros gyümölcs, fekete cseresz-

nye és édesgyökér. Lágy tanninok, frissítő korty.

Following the 8-10-day long tank fermentation, it was aged for 8 months also in tanks, then rested for 
4 months in the bottle before hitting the shelves. Intense ruby red colour, red fruits, black cherry and 

liquorice. Soft tannins, refreshing palate.

Intensive rubinrote Farbe, rote Frucht, schwarze Kirsche und Engelsüß. Weiche Tannine, erfrischender 
Schluck.

6000 Ft/0,75 l
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KREINBACHER EXTRA DRY 

Pinot noir (51%), furmint (39%) és chardonnay (10%) fajtákból. A rétegzett illatban főtt alma, körte, mo-
gyoró, teasütemény. Szájban robban, a lendületes kortyot vérnarancs és a seprőn érlelés aromái gaz-

dagítják.

The aromas of the cooked apple and yellow flowers, plus roasted peanuts and vanilla in the background. 
Beside its intense fruitiness, it’s mineral and fresh but also mature and with deep structure. 

Aus den Sorten Pinot Noir (51%), Furmint (39%) und Chardonnay (10%). Im schichtigen Duft gekochter 
Apfel, Birne, Haselnuss und Teegebäck. Im Mund explodiert er, der belebende Schluck wird von 

Blutorange und von Aromen der Reifung auf Feintrub angereichert.

9100 Ft/0,75 l

FRANCOIS PRESIDENT BRUT

Chardonnay és pinot noir, fele-fele arányban, méthode traditionelle iskolában pezsgősítve. Csillogó 
megjelenés, zöldes reflexekkel, a gyöngyözéssel egyre nyíló illat, trópusi gümölcsökkel, körtével, toast-

os jegyekkel. A lecsengést dosage kerekíti, öt gramm cukorral.

Chardonnay and Pinot Noir in a 50:50 proportion made by the traditional method. Shiny appearance 
with greenish tints, with the mousse gradually opening aromas of tropical fruits, pear and toasty notes. 

The finish is rounded out by the dosage with five grams of sugar. 

Glänzende Erscheinung mit grünen Reflexen, mit den Perlen immer mehr öffnender Duft, mit 
tropischen Früchten, Birne und getoasteten Noten. 

8500 Ft/0,75 l

SAUSKA BRUT (furmint – hárslevelű – chardonnay)

Methode traditionele brut pezsgő. Ananásszal, mangóval köszönt, szájban az elegáns ásványosság 
mellett birsalma, és menta tartja hosszan a kortyot. Finom sav-cukor arány, nagyon jó zamat.

New traditional method brut sparkling wine. It opens with pineapple and mango, while the elegant 
minerality, quince and mint makes the palate long. Nice balance between sugar and acidity, great 

flavour. 

Furmint und Lindenblättriger und ein Viertel Teil Chardonnay. Er beginnt mit Ananas und Mango, im 
Mund erscheinen neben der eleganten Mineralität Quitte und Minze. Gutes Verhältnis von Säure und 

Zucker, sehr tolles Aroma.

8500 Ft/0,75 l

ST. ANDREA ÁLDÁS (EGRI BIKAVÉR) 2018/2019 Eger

Finom bisztróbor a két Lőrincz Gyuri egerszalóki műhelyéből. Kékfrankos, merlot, franc, turán, sauvignon 
és pinot noir bikavére nyitott kádban erjesztve, 12 hónapon át hordózva. Kirobbanó gyümölcsökkel nyit, 

érett, szép egyensúlyos korty. Finom fa, kis tufa.

Kékfrankos, Merlot, Cabernet Franc, Turán, Caberent Sauvignon and Pinot Noir fermented in open 
vats to make Bikavér, aged in barrels for 12 months. It opens with explosive fruits, with a nice and bal-

anced palate. Subtle oak, a touch of tufa.

Blaufränkisch, Merlot, Franc, Turan, Sauvignon und Pinot Noir. Er öffnet mit explodierenden Früchten, 
dann folgt ein reifer, schön balancierter Schluck. Feines Holz, wenig Tuff.

7000 Ft/0,75 l

KONYÁRI LOLIENSE VÖRÖS 2017/2018 Balatonlelle

A három bordeaux-i fajta házasítása, gyümölcsösségét tovább színesíti ebben az évben a merlot-
túlsúly. Fiatal bor, nagy anyag, újvilági zamatokkal, csikó-korának megfelelően intenzív tanninnal.

The blend of three Bordeaux varieties. Its fruitiness is further enhanced the dominance of Merlot. It’s 
a young wine with great substance, New World flavours, and intense tannins owing to its youthful age. 

Ein Verschnitt aus drei Bordeauxer Sorten, seine Fruchtigkeit wird dieses Jahr vom dominierenden Mer-
lot erhöht. Junger Wein, großer Stoff, mit Aromen der Neuen Welt, entsprechend seiner Jugend mit 

intensiven Tanninen.

11 000 Ft/0,75 l

GERE KOPAR 2016/2017 Villány

Kivételesen szép villányi évjárat gazdag, rétegzett illatú és ízű, elegáns vörösbora. Erdei gyümölcsök, 
fekete ribizli és szeder, sűrű fűszeresség és jó tannin. Tökéletesen beérett franc, merlot és sauvignon 

fűszerekkel. Nagyon szép egyensúly, finom fa és hosszú, fekete gyümölcsös lecsengés.

The elegant red wine of an exceptional Villány vintage with a layered nose and palate. Forest fruits, 
blackcurrant and blackberry, thick spiciness and good tannins. A perfectly ripened Cabernet Franc 

with Merlot and Cabernet Sauvignon spices.

Waldfrüchte, schwarze Johannisbeere und Brombeere, dichte Würzigkeit und gutes Tannin. Perfekt 
gereifter Franc, Merlot und Sauvignon mit Gewürzen.

18 000 Ft/0,75 l
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GÜNZER CABERNET SAUVIGNON 2017/2018 Villány

Három dűlő érett, bogyónként válogatott termése a Dobogó, Jammertal és Csillagvölgy dűlőkből. 
Egészen kiváló évjárat, testes, krémes, fűszerpaprikás sauvignonja, az egy éves érleléshez használt 

francia tölgy elegáns, finom fa jegyeivel.

The crop of three vineyards (the Dobogó, the Jammertal and the Csillagvölgy) selected by grape 
by grape. A full-bodied, creamy Sauvignon with paprika notes from an exceptional vintage, with the 

elegant, subtle oak touch of the French barrels used for the year of ageing.

Vollmundig, cremig, mit Gewürzpaprika, mit eleganten, feinen Holznoten des zur einjährigen Reifung 
benutzten französischen Eichenfasses.

1150 Ft/0,1 l    5600 Ft/0,75 l

THUMMERER TRÉFLI CUVÉE (ÉDES) 2016/2017 Eger

Noszvalyi és szomolyai turán és blauburger a klasszikus francia fajtákkal házasítva. Ettől olyan sokízű, 
virágos, gyümölcsös és gazdagon édes kortyú. 2 év használt hordós érlelés, 45 gramm természetes 

maradékcukor, moderált alkohol.

Turán and Blauburger grapes from Noszvaly and Szomolya blended with classic French varieties, which 
makes its palate multi-flavoured, floral, fruity and richly sweet. It was aged for 2 years in used barrels, 

and has 45 grams of residual sugar and restrained alcohol.

Blumiger, fruchtiger Wein mit vielen Aromen und einem reichhaltigen, süßen Schluck. 45 Gramm na-
tür-licher Restzucker, moderierter Alkohol.

1150 Ft/0,1 l    5600 Ft/0,75 l

KISS GÁBOR CABERNET FRANC 2018/2019 Villány

Kiss Gábor ikon-bora, a Code kistestvére azonos alapanyagból, azonos gondossággal, rövidebb fran-
cia hordós érleléssel elkészítve, a kisharásnyi Gesztenyés-dűlőből. Mély bíbor szín, kerek, zamatos, 

hosszú korty, fűszerpaprika és szeder.

The little sibling of Gábor Kiss’ iconic wine, Code, made from the same raw material, with the same 
care, but aged for a shorter time in French barrels. It comes from the Gesztenyés vineyard in Kisharsány. 

Deep purple colour, round, flavoursome, long palate with red pepper and blackberry.

Tiefe Purpurfarbe, runder, aromatischer, langer Schluck, Gewürzpaprika und Brombeere.

6500 Ft/0,75 l

SKIZO IRSAI OLIVÉR 2019/2020 Badacsony

Precíz bogyózás, rövid áztatás, finom préselés. A hűtött tartályban erjedt, rövid pihentetés után került 
palackokba. Szőlő és virágillat, ropogós kortyban finom savérzet, a háttérben finom gyöngyözés.

The precise destemming was followed by brief skin contact, then gentle pressing. It was fermented in 
temperature-controlled tanks, then the aromatic new wine was bottled after a brief rest. Grape and 

floral aromas, delicious acidity on the crispy palate, with subtle bubbles in the background. 

Präzises Abbeeren, kurze Einweichung, feine Kelterung. Er hat im gekühlten Behälter gegoren, nach 
kurzer Lagerung wurde er in Flaschen abgefüllt. Trauben- und Blumenduft, im knusprigen Schluck fei-

nes Säuregefühl.

700 Ft/0,1 l    3300 Ft/0,75 l

BUZÁS KÖTCSEI BESZÉDES 2019/2020 Kötcse

Reduktív technológiát alkalmazva ad gazdag ízérzetét az Olaszrizling és Királyleányka, melyet kiválóan 
fűszerez egy kevés Irsai Olivér és Chardonnay. Szép tartású, üde savakkal, élénk illattal rendelkező ele-

gáns bor, a Balaton déli partjáról.

This wine was made to salute for the Kötcse’s  tradition. It was used absolute reductive technology by 
these cuvée. The wine is composed of olaszrizling, királyleányka,Irsai Olivér and chardonnay grapes 

variation. This cuvée has fresh acids, beautiful attitude and breezy scent.

Der Cuvée ist absolut mit reduktiver Technologie hergestellt. Der Wein enthaltet Királyleányka,Olaszr
izling,Irsai Olivér,Chardonnay Rebsorten. Der Wein hat frische Säure, frischer Duft, schöne Gesinnung.

4000 Ft/0,75 l

MARTINUS OLASZRIZLING 2019/2020 Balatonfüred-Csopak

Fehér virágos, fehér borsos, ropogós ízű balatoni rizling a Tagyon-hegyről, a finoman szárító jóízű korty 
végén meszes sóssággal.

A crispy Balaton Olaszrizling with white flowers and white pepper notes from Tagyon Hill, with calcare-
ous saltiness on the finish of the subtly drying and flavoursome palate.

Riesling vom Plattensee, vom Tagyon-Berg, mit weißen Blumen, weißem Pfeffer und knusprigem Ge-
schmack, am Ende des fein trockenen, aromatischen Schluckes mit kalkigen Salznoten.

4000 Ft/0,75 l
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IKON KÉKFRANKOS 2017/2018 Rádpuszta

Könnyű, meggyes, fűszeres frankos a Balaton déli partjáról, meleg dűlőkből. Az érett gyümölcs váloga-
tás után tartályban erjedt, majd a friss bor kis része, ászokhordókban, nagyobb része pedig tartályban 

érett kerekre.

A light, spicy Kékfrankos with sour cherry from the southern shore of Lake Balaton, from warm vineyards. 
The ripe, selected fruit was tank-fermented, then the smaller part of it was rounded out in ászok barrels, 

with the larger part staying in tank.  

Leicht, würzig, mit Sauerkirsche. Er hat im Behälter gegoren, dann wurde ein kleiner Teil des frischen 
Weines im Lagerfass, der größte Teil im Behälter für rund gereift. 

700 Ft/0,1 l    3300 Ft/0,75 l

KONYÁRI FECSKE VÖRÖS 2018/2019 Balatonlelle

Kékfrankos és merlot szeptemberi szüretből, tartályban erjesztve és 2-3 éves 225 literes Trust hordók-
ban érlelve. Nagyon egyben van, semmi éles, kilógó részlet a szerkezetben, hosszú, könnyen befogad-

ható, mégis kellően rétegzett korty.

Kékfrankos and Merlot from a September harvest, fermented in tanks and aged in 2- to 3- year-old 
225-litre Trust barrels. It’s very harmonious with nothing sharp, or any detail sticking out in the structure, 

with a long and easy to grasp yet sufficiently layered palate.

Blaufränkisch und Merlot. Keine spitzen, extremen Details  in der Struktur, langer, leicht integrierbarer, 
trotzdem entsprechend schichtiger Schluck.

4000 Ft/0,75 l

HEIMANN MERLOT 2017/2018 Szekszárd

A válogatott szőlő tartályban erjedt héjon, majd nagy ászokban és használt öthektós hordókban érett 
1 éven át. A szőlő első felénél a savakra koncentráltak, a végeredmény így lett rétegzett és elegáns.

Selected grapes was fermented on the skins in tanks, the wine was aged for a year in large ászok barrels 
and in used five-hectolitre barrels. With the first half of grapesconcentrating on retaining the acidity. 

Die selektierte Traube hat mit Einweichung gegoren, dann wurde der Heuerwein im großen Lagerfass 
und in gebrauchten 5 hl großen Fässern 1 Jahre gereift. Bei der ersten Hälfte wurde auf die Säuren kon-

zentriert, das Ergebnis wurde so ein schichtiger und eleganter Wein.

5500 Ft/0,75 l

FIGULA SAUVIGNON BLANC 2019/2020 Balatonfüred

2019-ben is egy precíz és tiszta bort kapunk jó talajon termett szőlőből, gondos borásztól. Visszafogott 
fehér virágos, finoman köves illat, ropogós korty pont elég tartalommal, pont jó arányokkal.

We get a precise and pure wine, made from grapes that grow on good soil, made by a thorough 
winemaker, in 2019 once again. Discreet white flowers, subtle stony aromas, and a crispy palate with 

the right amount of substance and right proportions.

Zurückhaltender, fein steiniger Duft mit weißen Blumen, knuspriger Schluck mit genügendem Inhalt 
und entsprechenden Verhältnissen.

4500 Ft/0,75 l

THUMMERER EGRI MUSKOTÁLY (ÉDES) 2019/2020 Eger

Illatos muskotály a noszvaji Csókás-dűlőből. Az érett gyümölcs bogyózás és préselés után hűtött tar-
tályban erjedt, majd 44 gramm maradék cukorral került palackba. Mézes, virágos, közvetlen, kortyban 

egyensúlyos, telt és hosszú.

An aromatic Muskotály from the Csókás vineyard in Noszvaj. The ripe fruit was destemmed and pressed, 
then fermented in temperature-controlled tanks, and it was bottled with 44 grams of residual sugar. 

Honey and flowers, a direct wine with a balanced, full and long palate.

Duftender Muskateller aus dem Weingarten Csókás in Noiszvaj. Direkte Noten von Honig, Blumen, der 
Schluck ist gut balanciert, voll und lang.

4500 Ft/0,75 l

GILVESY RAJNAI RIZLING 2019/2020 Badacsony

Az organikusan művelt fiatal tőkék termését több lépcsőben válogatták, részben spontán, részben bio 
élesztővel erjedt, acéltartályban, majd finomseprőn érett a házasításig. Élénk, a fajtára jellemző kajszi-

barackos, citrusos illat sok ásvánnyal, hosszúra nyúló szerkezettel, vibráló savérzettel.

A lively, varietally-pure apricot, citrus nose with lots of minerality, lingering structure and vibrant acidity. 
Made from organically cultivated young vines.

Lebendiger Duft mit für die Sorte charakteristischer Aprikose und Zitrusfrüchten, zahlreichen Minera-
lien, lang ausdehnender Struktur, sowie mit flimmerndem Säuregefühl.

6000  Ft/0,75 l
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LÉGLI CHARDONNAY 2019/2020 Balatonboglár

Löszös, agyagos dűlőkből a déli partról. Tartályban erjedt. Fehér virágok, barack, sima savérzet. Keve-
sebb fás íz és több fajtajelleg.

From loess and clay vineyards from the southern part of Balaton. It was fermented in tanks. White 
flowers, peach, smooth acidity. Less oak, more varietal character.

Aus Weingärten mit Löß- und Lehmboden, vom südlichen Ufer des Plattensees. Er hat im Behälter ge-
goren, weiße Blumen, Pfirsich, sowie ein glattes Säuregefühl. Weniger holziger Geschmack und mehr 

Sortencharakter.

6000 Ft/0,75 l

KONYÁRI ROSÉ 2019/2020 Balatonlelle

Kristálytiszta, kifejező, jó ízű, klasszikus rozé a Kishegyről. A bordói fajtákat kékfrankos egészíti ki, a 
rövid áztatás után hűtve erjedt tartályban, röviden érett finomseprőn. Szamócás, ribizlis, finom savval, 

hosszú ízzel.

Made from Bordeaux varieties complemented by Kékfrankos. After the brief maceration, it was fer-
mented in temperature-controlled tanks, then aged briefly on fine lees. This rosé is pristinely pure, 

expressive, flavoursome with wild strawberry, redcurrant, subtle acidity and a long palate.

Die Bordeauxer Sorten werden mit Blaufränkisch ergänzt. Kristallklar, ausdrückend und köstlich, mit 
feiner Säure von Erdbeere und Johannisbeere, und einem langen Geschmack.

800 Ft/0,1 l    3900 Ft/0,75 l

KONYÁRI SZÁRHEGY 2019 Balatonlelle

Hárslevelű és olaszrizling lett 2019-ből, fele részben tartályban, fele részben 500 literes hordóban ér-
lelve. Az érlelés is hasonlóan, fele-fele részben tartályban és hordóban történt. Hosszú, gazdag ízű 

balatoni fehérbor, izgalmas savai kedves cukros ízekkel egyensúlyoznak.

In 2019, it became Hárslevelű and Olaszrizling, in equal proportions, with half of it fermented in tanks, 
the other half in 500-litre barrels. Ageing took place similarly in a half-half tank and barrel proportion. 
A long, richly flavoured Balaton white in which the exciting acidity balances the lovely sugary flavours.  

Lindenblättriger und Italienischer Riesling. Langer Weißwein vom Balaton mit reichhaltigen Aromen, 
seine spannenden Säuren balancieren mit netten Zuckeraromen.

8900 Ft/0,75 l

MARTINUS KÉKFRANKOS ROSÉ 2019/2020 Balatonfüred-Csopak

Ruppert Márton Tagyon-hegyi aprócska birtokán, bio művelésű kékfrankosból készítette ropogós, fű-
szeres, sokízű rozéját. Érett meggy, nagy szemű cseresznye, finom zöldfűszerek, hosszú és vibráló korty.

Márton Ruppert made his crispy, spicy, flavoursome rosé from organically-cultivated Kékfrankos 
grown on his tiny estate on Tagyon Hill. Ripe sour cherries, large cherries, delicious green herbs, long 

and vibrant palate.

Ruppert Márton hat seinen knusprigen, würzigen Roséwein mit vielen Aromen an seinem kleinen 
Weingut auf dem Tagyon-Berg, aus Blaufränkisch mit Bio-Erziehung hergestellt. Reife Sauerkirsche, 

Kirsche mit großen Beeren, feine grüne Gewürze, sowie ein langer und flimmernder Schluck.

3900 Ft/0,75 l

GÖNCÖL TOKAJI ASZÚ 2013 Tolcsva

Furmint, zéta, hárslevelű és sárgamuskotály házasításából. 25 évnél idősebb tőkék, színes, változatos 
vulkáni talajok, 2 éves fahordós érlelés zempléni tölgyben. Izgalmas, vibráló illat mézzel, körtével, fi-

nom fűszerekkel, hosszú korty, ötputtonyosnak megfelelő cukortartalom.

A blend of Furmint, Zéta, Hárslevelű and Sárgamuskotály. Older than 25-year-old vines, colourful, 
diverse 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/0,75 l

SAUSKA ROSÉ 2019/2020 Villány

Igazi gyümölcsbomba, üde, sokszínű, egyszerre friss és érett, kiegyensúlyozott. Mediterrán gyümöl-
csök, citrusok, egres, szőlő, birs és gránátalma. Hosszú, könnyed, elegáns prémium rozé. 60% kékfran-

kos, mellette syrah, merlot és cabernet franc.

It’s a real fruit bomb that’s crispy and colourful, fresh and ripe at the same time, and balanced. Mediter-
ranean and citrus fruits, gooseberry, grapes, quince and pomegranate. 60% Kékfrankos, plus Syrah, 

Merlot and Franc.

Eine echte Fruchtbombe, knusprig, vielfältig, ausgeglichen, zugleich frisch und reif. Mediterrane und 
Zitrusfrüchte, Stachelbeere, Traube, Quitte und Granatapfel.

1000 Ft/0,1 l    4900 Ft/0,75 l

Rozék / Rosé Wines / Roséweine


