
Poharas borok / Wines by Glass / Weine vom Fass
Kimért borok / Wines by Glass / Weine vom Fass

Pezsgők / Champagnes / Sekte  - ha van közte champagne

Itallap / Beverages / Getränkekarte

A ház borai / Wines of the House / Weine des Hauses

Vörösborok / Red Wines / Rotweine

Tokaji borok / Tokaj Wines / Tokajer Weine

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine

Pálinkák / Spirits / Schnapse

Édes borok / Sweet Wines / Süsse Weine

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine

Borok pohárral / Wines by Glass / Weine vom Fass

Gyöngyözőborok / Semi-sparkling Wines / Perlweine

A ház ajánlásával / Recommended by the House / Empfehlung des Hauses

Folyó borok / Wines by glass / Weine vom Fass

Külföldi borok / Foreign Wines / Ausländische Weine

Kiemelt ajánlatunk / Special Offer / Unser begünstigtes Angebot



LÍDIA PETYA 
gyöngyöző fehérbor házasítás

Cserszegi fűszeres-Irsai Olivér-szürkebarát együttese adja ezt a gyümölcs illatú lendületes izgalmas 
tételt. Egy palack frisseség és barátság.

Freindly ensemble of Cserszegi fűszeres-Irsai Olivér-Pinot gris gives this fruit-scented, exciting wine.
A bottle of freshness and friendship.

freundliches Ensemble von Cserszegi fűszeres-Irsai Olivér-Grauer Mönch gibt diesen fruchtduftenden, 
aufregenden Wein. Eine Flasche Frische und Freundschaft

850 Ft/0,15 l    3500 Ft/0,75 l

KONYÁRI LOLIENSE VÖRÖS Balatonboglár
38% cabernet sauvignon, 36% merlot, 26% cabernet franc

Meleg és barátságos ízű, semmiképp sem hömpölygő vagy nehézkes, inkább élénk, nagyon jó tartással. 
Cassis, szeder, mindenféle fekete gyümölcs a finoman lédús kortyban.

It has a warm and friendly palate, is by no means heavy, but instead lively with a very good posture. 
Cassis, blackberry and all sorts of black fruits appearing on the deliciously juicy palate.

Belebender Wein mit einem warmen, freundlichen Geschmack und einer sehr guten Erscheinung. 
Cassis, Brombeere, verschiedene schwarze Früchte im fein saftigen Schluck.

11.000 Ft/0,75 l

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.

6000 Ft/0,75 l

KONYÁRI SESSIO Balatonlelle

Szárhegyi merlot kevés cabernet franc fűszerrel nagyon erős évjáratból. Nagyobb részt új, kisebb 
részben használt tölgyben érett intenzív, nagy energiájú vörösbor. Tejcsokoládé, meggy, szeder és érett 

kökény. Hosszú és izgalmas.

A Merlot from Szárhegy spiced up with a touch of Cabernet Franc, from a very strong vintage. An intense 
red wine that‘s full of energy with the larger part aged in new oak and the smaller part in used oak. Milk 

chocolate, sour cherry, blackberry and ripe sloe berry. Long and exciting.

Merlot mit wenig Gewürze von Cabernet Franc. Milchschokolade, Sauerkirsche, Brombeere und reifer 
Kümmel. Lang und spannend.

12.500 Ft/0,75 l

KREINBACHER EXTRA DRY Somló
pinot noir (51%), furmint (39%), chardonnay (10%)

A rétegzett illatban főtt alma, körte, mogyoró, teasütemény. Szájban robban, a lendületes kortyot 
vérnarancs és a seprőn érlelés aromái gazdagítják. Részletgazdag és jóivású. Érlelési idő: minimum 18 

hónap. Dosage: 15g/liter.

Cooked apple, pear, hazelnut and biscuit appear on the layered nose. It’s a richly detailed sparkling wine 
with good drinkability. Ageing: a minimum of 18 months. Dosage: 15 grams/litre.

Im schichtigen Duft gekochter Apfel, Birne, Haselnuss und Teegebäck. Detailreich und gut bekömmlich. 
Reifungszeit: mindestens 18 Monate. Dosage: 15 Gramm/Liter.

9100 Ft/0,75 l

GERE KOPAR 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

Poharas borok / Wines by Glass / Weine vom Fass
Kimért borok / Wines by Glass / Weine vom Fass

Pezsgők / Champagnes / Sekte  - ha van közte champagne

Itallap / Beverages / Getränkekarte

A ház borai / Wines of the House / Weine des Hauses

Vörösborok / Red Wines / Rotweine

Tokaji borok / Tokaj Wines / Tokajer Weine

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine

Pálinkák / Spirits / Schnapse

Édes borok / Sweet Wines / Süsse Weine

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine

Borok pohárral / Wines by Glass / Weine vom Fass

Gyöngyözőborok / Semi-sparkling Wines / Perlweine

A ház ajánlásával / Recommended by the House / Empfehlung des Hauses

Folyó borok / Wines by glass / Weine vom Fass

Külföldi borok / Foreign Wines / Ausländische Weine

Kiemelt ajánlatunk / Special Offer / Unser begünstigtes Angebot



BALLA KOLNA FEKETELEÁNYKA Erdély-Arad

Intenzív gyümölcsösség, meggy, feketeribizli és áfonya illata, fűszerek, kerek és lágy íz, kellemes savérzet. 
Spontán erjesztett, 50 hl-es ászokhordóban érett válogatás. Sötét bíborszínű, hosszú, tartalmas bor.

Intense fruitiness, sour cherry, blackcurrant and blueberry aromas, spices, a round and soft palate with 
pleasant acidity. The ripe, selected grapes were fermented spontaneously, and aged in 50 hl ászok 

barrels. It’s a deep purple coloured, long and substantial wine.

Intensive Fruchtnoten, der Duft von Sauerkirsche, schwarzer Johannisbeere und Heidelbeere, Gewürze, 
ein runder und sanfter Geschmack, sowie ein angenehmes Säuregefühl. Spontan gegorene, im 50 hl 

großen. Langer, reichhaltiger Wein mit dunkler, purpurroter Farbe.

1450 Ft/0,15 l    6500 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

BOTT FRIGYES KADARKA Muzsla

Bott Frigyes kadarkája igazi kultbor. Biodinamikusan művelik, majd több menetben szüretelik, 
válogatják, részben bogyózzák, egész fürtökkel együtt spontán erjesztik nyitott kádban, majd fél év 

érlelés következik használt magyar hordóban. 

Frigyes Bott’s Kadarka is a real cult wine. The biodynamically cultivated grapes are harvested in several 
batches, sorted, then partly destemmed and spontaneously fermented together in whole bunches in 

open vats, followed by half a year of ageing in a used Hungarian barrel.

x

12.000 Ft/0,75 l

SAUSKA BRUT PEZSGŐ (FURMINT – HÁRSLEVELŰ – CHARDONNAY) Tokaj

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

LUKA ZWEIGELT Sopron

Van a zweigelt: sötét indigó kék, gazdag illatú és ízű, gyümölcsös. És van a Luka Zweigelt, ami ugyanez, 
csak a köbön: zamatos, sűrű, mély és gazdag, a mikropince használt hordóival megtámogatott 
fantasztikus ízekkel, tartalmas, hosszú korttyal. Hatalmas zweigelt egy apró borászlány apró pincéjéből.

There is Zweigelt that is an indigo blue, richly aromatic, flavoursome and fruity red wine, and there 
is Luka Zweigelt, which is all of this multiplied: it’s tasty, dense, deep and rich with fantastic flavours 

supported by the used barrels of the micro-winery, with a long and substantial palate.

Aromatisch, dicht, tief und reichhaltig, mit den gebrauchten Fässern des Mikro-Kellers unterstützten 
fantastischen Aromen, sowie mit einem reichhaltigen, langen Schluck.

12.500 Ft/0,75 l

Poharas borok / Wines by Glass / Weine vom Fass
Kimért borok / Wines by Glass / Weine vom Fass

Pezsgők / Champagnes / Sekte  - ha van közte champagne

Itallap / Beverages / Getränkekarte

A ház borai / Wines of the House / Weine des Hauses

Vörösborok / Red Wines / Rotweine

Tokaji borok / Tokaj Wines / Tokajer Weine

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine

Pálinkák / Spirits / Schnapse

Édes borok / Sweet Wines / Süsse Weine

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine

Borok pohárral / Wines by Glass / Weine vom Fass

Gyöngyözőborok / Semi-sparkling Wines / Perlweine

A ház ajánlásával / Recommended by the House / Empfehlung des Hauses

Folyó borok / Wines by glass / Weine vom Fass

Fehérborok / White Wines / Weissweine

Külföldi borok / Foreign Wines / Ausländische Weine

Kiemelt ajánlatunk / Special Offer / Unser begünstigtes Angebot

BUZÁS KÖTCSEI BESZÉDES 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 

elegáns 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, Olasz-
rizling, Irsai Olivér, Chardonnay Rebsorten. Der Wein hat frische Säure, frischer Duft, schöne Gesinnung.

600 Ft/0,15 l    2700 Ft/0,75 l



VESZPRÉMI IRSAI OLIVÉR Kötcse

Könnyű szőlővirágos irsai Kötcséről, a Veszprémi család kis pincéjéből. Illatban visszafogott, virágos, 
édes szőlős és trópusi jegyekkel. A puha kortyot friss savérzet zárja.

A light Irsai with grape flower character from Kötcse, from the Veszprémi family’s small cellar. Restrained 
aromas with floral, sweet grape and tropical notes. The soft palate is rounded off by fresh acidity.

Leichter Irsai mit Traubenblüten, aus dem Keller der Familie Veszprémi in Kötcse. Im Duft ist er 
zurückhaltend, blumig, mit Noten von süßer Traube und tropischen Früchten. Der weiche Schluck wird 

von frischem Säuregefühl abgeschlossen. 

750 Ft/0,15 l    3500 Ft/0,75 l

KISS GÁBOR CABERNET SAUVIGNON Villány

A kisharsányi Bocor-dűlő barna erdőtalaja alatt magas mésztartalmú rétegek húzódnak. Október közepi 
szüret, erős (1kg/tőke) hozamkorlátozás. Spontán erjedés tartályban, érlelés francia hordókban. Áradó, 

mély aromatika, feketeribiszke. Közepes test és a meszes talajnak köszönhető feszes szerkezet.

The strictly yield-controlled (1 kg/vine) grapes were harvested at the end of October, spontaneously 
fermented in tanks, and then aged in French barrels. Oozing, deep aromatics, with blackcurrant. 

Medium-bodied, with taut structure owing to the limestone soil.

Spontane Gärung im Behälter, Reifung in französischen Fässern. Flutartige, tiefe Aromen, schwarze 
Johannisbeere. Mittlerer Körper und dank des kalkigen Bodens feste Struktur. 

1200 Ft/0,15 l    5900 Ft/0,75 l

JÁSDI CSOPAKI OLASZRIZLING HEGYBOR Csopak

A 45 éves tőkék termése acéltartályban erjedt és érlelődött, majd májusban került palackba. Ezt 
követően a Hegybor szabályozásnak megfelelően egy hónappal később, június közepén debütált. 

Zöldes színű, friss és fajtajelleges bor készült szép ásványos és citrusos jegyekkel.

The crop of the 45-year-old vines was fermented and aged in steel tanks and was bottled in May. Then, 
following the Hegybor (i.e. Hill wine) regulations, it debuted a month later, in mid-June. A greenish-

coloured, fresh and varietal wine was made with lovely mineral and citrus notes.

Frischer und sortenspezifischer Wein mit grünlicher Farbe, sowie mit Zitrusfrüchten und schönen, 
mineralischen Noten.

850 Ft/0,15 l    4100 Ft/0,75 l

THUMMERER TRÉFLI CUVÉE (ÉDES) 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 
natürlicher Restzucker, moderierter Alkohol.

1250 Ft/0,15 l    5600 Ft/0,75 l

LÍDIA VINCE FURMINT

Reduktív technológiával készült érett szőlőből készült friss ,gyümölcsös fehérbor elegáns savakkal. 

700 Ft/0,15 l    3200 Ft/0,75 l

ST. ANDREA ÁLDÁS (EGRI BIKAVÉR SUPERIOR) Eger

14 hónapos fahordós érleléssel, 9 fajta házasításából, amiben a kékfrankos mellett cabernet franc és 
merlot kapják a legnagyobb szerepet. Illatában és ízében feketebogyók, mélység és sok izgalom.

It was made with 14 months of barrel ageing, from blending 9 varieties, in which Cabernet Franc and 
Merlot are given the biggest role beside the Kékfrankos. Black berry fruit both on the nose and the 

palate, with depth and lots of excitement.

Knuspriger und fester Wein mit guten Säuren, ein Verschnitt aus 9 Sorten. Sowohl im Duft als auch im 
Geschmack schwarze Beeren, Tiefe und viel Erregung.

7000 Ft/0,75 l

Poharas borok / Wines by Glass / Weine vom Fass
Kimért borok / Wines by Glass / Weine vom Fass

Pezsgők / Champagnes / Sekte  - ha van közte champagne

Itallap / Beverages / Getränkekarte

A ház borai / Wines of the House / Weine des Hauses

Vörösborok / Red Wines / Rotweine

Tokaji borok / Tokaj Wines / Tokajer Weine

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine

Pálinkák / Spirits / Schnapse

Édes borok / Sweet Wines / Süsse Weine

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine

Borok pohárral / Wines by Glass / Weine vom Fass

Gyöngyözőborok / Semi-sparkling Wines / Perlweine

A ház ajánlásával / Recommended by the House / Empfehlung des Hauses

Folyó borok / Wines by glass / Weine vom Fass

Külföldi borok / Foreign Wines / Ausländische Weine

Kiemelt ajánlatunk / Special Offer / Unser begünstigtes Angebot



TAKLER KÉKFRANKOS Szekszárd

Lendületes szekszárdi kékfrankos könnyed gyümölcsökre hangolva. Acéltartályban erjesztve és érlelve 
fél évig. Primőrbor karakter, lilás szín, hűvös, meggyes, cseresznyés kékfrankos illat, lédús korty élénk 

savval és finom tanninnal.

A zesty Kékfrankos from Szekszárd, with the emphasis on light fruitiness. It was fermented in steel tanks 
where it was also aged for half a year. New wine character, purplish colour, with a cool, Kékfrankos nose 

with sour cherry and cherry, and a juicy palate with lively acidity and subtle tannins.

Lila Farbe, kühler Blaufränkisch-Duft mit Sauerkirsche und Kirsche, saftiger Schluck mit lebendigen 
Säuren und feinem Tannin.

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

MIKLÓSCSABI NEM FÉRÜNK A BŐRÖNDBE CHARDONNAY Mór

Hihetetlenül behízelgő, kedves, virágos chardonnay. Semmi tolakodó fa, inkább a fehérhúsú baracké, 
az almáé a főszerep. Kedves, hosszú korty, könnyedebb, csupagyümölcs chardonnay stílus.

An incredibly appealing, really pleasant, floral Chardonnay from the used 400-litre barrels of the small 
Mór winery. There’s no overpowering oak in it, instead the main role is that of white-fleshed peach and 

apple. The palate is lovely and long, in a lighter, über fruity Chardonnay style.

Unglaublich schmeichlerisch, nett und blumig. Kein zudringliches Holz, die Hauptrolle bekommt eher 
der Pfirsich mit hellem Fruchtfleisch und der Apfel. Leichterer Chardonnay-Stil voller Frucht.

1050 Ft/0,15 l    5000 Ft/0,75 l

IKON SHIRAZ Rádpuszta

Fűszeres, borsos, meleg illatú és sűrű ízű syrah a Balaton déli partjáról, lösz talajról. Tartályban erjedt, 
nagy ászokhordóban érett.

A spicy, peppery Syrah with a warm nose and a dense palate, from the southern side of Lake Balaton, 
from loess soil. It was fermented in tanks, then aged in large ászok barrels.

Würziger und pfefferiger Syrah mit warmem Duft und dichtem Geschmack vom südlichen Ufer des 
Plattensees, vom Lößboden. Er hat im Behälter gegoren und wurde im großen Lagerfass gereift.

850 Ft/0,15 l    3800 Ft/0,75 l

LÉGLI CHARDONNAY Balatonboglár

Elegáns, citrusos komponens, „még csikó a szőlő” – mondja róla Ottó. Nincs almasavbontás, feszes, 
zamatgazdag, testes és vastag a végeredmény. Fehérgyümölcsök tobzódása az elején, trópusi 

gyümölcsök a végén.

An elegant, citrusy component, “the grapes are still in their salad days,” says Ottó. There is no malolactic 
fermentation, the result is a taut, flavour-rich, full-bodied and dense wine with lots of white fruit at the 

start, then tropical fruit on the finish.

Es gibt keine malolaktische Gärung, fest, aromareich, vollmundig und dick, das ist das Ergebnis. Am 
Anfang weiße Früchte, am Ende tropische Früchte.

1250 Ft/0,15 l    4800 Ft/0,75 l

HEIMANN MERLOT Szekszárd

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.

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/0,15 l    4000 Ft/0,75 l

FIGULA 7HA Balatonmellék

Chardonnay, sauvignon blanc, szürkebarát és sárgamuskotály házasítása. A triász kori mészkő talajnak, 
a többszöri szüretnek, a nagyon szigorú válogatásnak és a fajták együtt erjesztésének köszönhetően 

sűrű, gyümölcsös, vibráló és igazán termőhelyi bor készült.

A blend of Chardonnay, Sauvignon Blanc and Pinot Gris (Szürkebarát in Hungarian) and Sárgamuskotály. 
Owing to the Triassic limestone soil, the several stages of the harvest, the very strict selection and the 

joint fermentation of the varieties, a thick, fruity, vibrant and real terroir wine was made.

Ein Verschnitt aus Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris und gelber Muskateller. Es wurde ein dichter, 
fruchtiger, flimmernder und echter Wein mit dem Charakter des Anbaugebietes hergestellt.

1150 Ft/0,15 l    5300 Ft/0,75 l

Poharas borok / Wines by Glass / Weine vom Fass
Kimért borok / Wines by Glass / Weine vom Fass

Pezsgők / Champagnes / Sekte  - ha van közte champagne

Itallap / Beverages / Getränkekarte

A ház borai / Wines of the House / Weine des Hauses

Vörösborok / Red Wines / Rotweine

Vörösborok / Red Wines / Rotweine

Tokaji borok / Tokaj Wines / Tokajer Weine

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine

Pálinkák / Spirits / Schnapse

Édes borok / Sweet Wines / Süsse Weine

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine

Borok pohárral / Wines by Glass / Weine vom Fass

Gyöngyözőborok / Semi-sparkling Wines / Perlweine
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THUMMERER EGRI MUSKOTÁLY (ÉDES) Eger

Illatos muskotály a noszvaji Csókás-dűlőből. Az érett gyümölcs bogyózás és préselés után hűtött 
tartályban 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.

850 Ft/0,15 l    4000 Ft/0,75 l

IKON ROSÉ Rádpuszta

Birtokbor a pince legfontosabb fajtáiból: merlot, pinot noir, cabernet sauvignon, cabernet franc és 
syrah. Rövid áztatás után hűtött tartályban erjedt, majd érett finomseprőn. Mélyebb színű, teltebb ízű.

An estate wine in the colour of rosé, made from the winery’s most important varieties: Merlot, Pinot Noir, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Syrah. Following brief maceration, it was fermented in cooled 

tanks, in which it was also aged on fine lees.

Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Syrah. Nach kurzer Einweichung hat er im 
gekühlten Behälter gegoren, dann wurde auf Feintrub gereift. Ein Wein mit vollen Aromen und tieferer 

Farbe.

650 Ft/0,15 l    2800 Ft/0,75 l

VILLA TOLNAY TENGER Badacsony

Válogatás a pince legszebb hordóiból, négy fajtával. A felét chardonnay, másik felét pedig rajnai, 
zöldveltelini és olaszrizling adja. Az erjedés csendesen, spontán és hosszan zajlott.

A selection from the cellar’s nicest barrels, with four varieties. Half of it is given by Chardonnay, the other 
half is made up by Riesling, Grüner Veltliner and Olaszrizling. The winemaking was carried out without 

sulphur and pumps, fermentation happened calmly, spontaneously and lengthily. 

Eine Selektion von den schönsten Fässern des Kellers, aus vier Sorten. Die eine Hälfte wird von 
Chardonnay, die andere von Rhein-Riesling, Grüner Veltliner und Italienischer Riesling gegeben. Die 

Gärung fand still, spontan und lang statt.

6800 Ft/0,75 l

LAPOSA ROSÉ Badacsony

Sok gyümölcsös: eper, málna és szamóca. Hosszú lecsengés, határozott savak és vibráló zamatok.

Lots of fruit: strawberry, raspberry and wild strawberry. Long finish, pronounced acids and vibrant 
flavours.

Zahlreiche Früchte: Erdbeere und Himbeere. Langer Abklang, ausgeprägte Säuren und flimmernde 
Aromen.

850 Ft/0,15 l    3800 Ft/0,75 l

GÖNCÖL TOKAJI ASZÚ 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, finom 

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.

7500 Ft/0,5 l

SAUSKA ROSÉ Villány

Kékfrankos alap, mellette merlot, cabernet sauvignon és syrah. Kizárólag tartályban erjesztve és érlelve, 
pár hónapig finomseprőn. Halvány rózsaszín, vibráló savak és rengeteg gyümölcs, barack, ribizli.

Merlot, Cabernet Sauvignon and Syrah in addition to the Kékfrankos core. It was fermented and aged 
solely in tanks, spending a couple of months on fine lees. It’s a pale pink-coloured wine with vibrant 

acidity, tons of fruit, with peach and redcurrant.

Ausschliesslich im Behälter gegoren und gereift, einige Monate auf Feintrub. Blasse rosarote Farbe, 
flimmernde Säuren und zahlreiche Früchte, Pfirsich und Johannisbeere.

950 Ft/0,15 l    4200 Ft/0,75 l
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