Fehérborok / White Wines
Csillagvölgy
Cserszegi Fűszeres
VILLÁNY

500 Ft/0,1 L

2800 Ft/0,75 L

Üde, gyümölcsös frissesség és magas illatintenzitás jellemzi. Illatában muskotály, ízében az
egzotikus citrusfélék dominálnak. Fűszeres zamatú, harmonikus savtartalmú.
Characterized by a lively and fruity freshness and a high intensity of aromas. Dominated by
muscat in the nose and exotic citruses on the palate. Spicy flavours and a harmonic acidity.

Gál Lajos
Egerszóláti Olaszrizling
EGER

500 Ft/0,1 L

2800 Ft/0,75 L

Intenzív illat, elsősorban fehérhúsú gyümölcsök, szép kerek savak, selymes test, szép összhang
az illatok és ízek között. Szép fajtajelleg, az Olaszrizlingre jellemző mandulás lecsengés.
An intense nose, mainly white-fleshed fruits, nice, round acids, a silky body with a pleasant
harmony of aromas and flavours. A nice characteristic with a finish of almond that is typical of
Olaszrizling.

Kúcs Irsai Olivér
VILLÁNY

500 Ft/0,1 L

2800 Ft/0,75 L

Termőhelye a pécsi borvidéken az Öreghegy dűlő. Illatában és ízében rengeteg bodza. Könnyű,
friss, ropogós.A mindennapok bora.
Produced in Öreghegy vineyard of the Pécs wine region. A bouquet and flavour full of
elder-flower. Light, fresh and crispy. A wine for everyday consumption.

Fehérborok / White Wines

Laposa Illaos
BALATON

550 Ft/0,1 L

3500 Ft/0,75 L

Zenit és muskotály házasítása. Illatában hárs, bodza és méz. Lendületes zamatok, friss savak,
élénk ízvilág. Könnyed nyári bor.
A blend of zenit and muscat. Aromas of linden, elder-flower and honey. Intense flavours, fresh
acids, lively savours. A light summer wine.

Homola 100% Szürke
BALATON

550 Ft/0,1 L

3500 Ft/0,75 L

Tisztán szürkebarát szőlőfajtából készült. Kis maradék cukrot tartalmaz, ami simulékonnyá
teszi a bort, ugyanakkor tartalmas és elegáns.
Made from pure Szürkebarát variety. Contains some residual sugar that makes it smooth, still
full and elegant.

Günzer Tamás Mont Blanc
VILLÁNY

550 Ft/0,1 L

3500 Ft/0,75 L

Illatában Muskotály, zamatában Olaszrizling. Üde, intenzív illattal rendelkező, gyümölcsös,
száraz fehérbor kevés széndioxiddal.
Merging of Muscat Ottonel and Italian Riesling. Muscat in its bouquet, Italian Riesling in its
aroma. This fruity dry white wine, having a fresh, intensive bouquet has a small quantity of
carbon dioxide.

Fehérborok / White Wines
Figula Chardonnay
BALATON

550 Ft/0,1 L

3500 Ft/0,75 L

Egy erőteljes Chardonnay. Illatában citromos, trópusi gyümölcsök, fa érzetével.
Izében vaníliás krémesség, déli gyümölcsök, finom élénk savérzet és hosszú lecsengés jellemzi.
A powerful Chardonnay. Citrus and tropical fruits in bouquet with a touch of barrel.
A creamy vanilla, southern fruits in flavour, long sips with fresh acidity.

Bukolyi Tramini
EGER

600 Ft/0,1 L

4000 Ft/0,75 L

Tiszta illatában rózsaolaj, gyümölcs és virágok. Magas koncentráció, az évjáratot
meghazudtoló testesség, krémes és gazdag íz. Lecsengésben finoman melegítő alkohol.
A bouquet of rose oil, fruits and flowers. A high concentration with fullness, creamy and rich
flavours, not typical of the vintage. Gently warming alcohol in the finish.

Gál Tibor Fúzió
EGER

700 Ft/0,1 L

4500 Ft/0,75 L

Zöldes, aranysárga tónusú bor. Illata kellő komolyságot sugall. Ízben buja, virágos, de
felfedezhető a gyümölcsök közül a mangó, banán és tölgyfahordós érlelés minden ízjegye.
Finom, lendületes savkarakter, elegáns alkohol és tüzesség jellemzi. Testes, elegáns bor.
A golden yellow wine with a hint of green. Its bouquet excites solemnness. A sensual and
flowery palate with all flavours of mango, banana and the ageing in oak barrels. Characterized
by a fine and intense acidity, elegant alcohol and fire. Full-bodied and elegant.

Rosé Borok / Rose Wines
Bodri Rozé Cuvée „Rozi”
SZEKSZÁRD

500 Ft/0,1 L

2800 Ft/0,75 L

Ez a Rosé a hagyományoknak megfelelően nem más, mint észak és dél szövetsége.
Az észak gyümölcsösségével, frissességével, és kellemes savaival, míg a dél bájos testével és
csalfa édességével zárja az emberek szívébe magát. Fogyasztását friss gyümölcsök, saláták
mellé télen-nyáron egyaránt ajánljuk.
This Rosé, true traditions, is nothing other than the alliance of north and south. Consumers
of this wine are conquered by the fruitiness, freshness and pleasant acids of the north and the
charming body and coy sweetness of the south. We recommend that it be enjoyed with fresh
fruits and salads, all year round.

Kúcs Rosé
VILLÁNY

500 Ft/0,1 L

2800 Ft/0,75 L

Tökéletesen beérett Kékfrankosból készült. Illata friss gyümölcs, tutti-frutti, szamóca, málna.
Íze tiszta, virgonc savakkal és rengeteg gyümölccsel.
Made from perfectly ripe Kékfrankos grapes. Fresh fruits, tutti-frutti, strawberry and
raspberry in the nose. A clear taste with spry acids and plentiful fruits.

Konyári Rosé
BALATON

500 Ft/0,1 L

2800 Ft/0,75 L

Merlot, Kékfrankos és két Cabernet házasítása. Lazacszín és ízében sok gyümölcs: szamóca,
piros ribizli. Könnyed, határozott savú, finoman fanyar.
A blend of Merlot, Kékfrankos and two Cabernets. Colour of salmon, with a flavour of
strawberry and red-currant. Light with fine acidity and a touch of sourness.

Vörösborok / Red Wines

Günzer Tamás Portugieser
VILLÁNY

600 Ft/0,1 L

3200 Ft/0,75 L

Kiváló évjárat tartalmas vörösbora. Élénk lilás szín, lehengerlő ibolyás illat.
Az utóbbi 10 évjárat legszebb Portugiesere.
Red wine, rich in content, of excellent vintage. Intense purplish color, gorgeous violet-like
fragrance. The most beautiful Portugieser of the last 10 vintages.

Kúcs Villányi Vörös
VILLÁNY

600 Ft/0,1 L

3200 Ft/0,75 L

Sötétvörös szín, illatában pirosbogyós gyümölcsök, közepes test, élénk savérzet. A Cabernet
Sauvignon intenzív paprikássága és borsos jegyei párosulnak, a Merlot gyümölcsösségével.
A deep red colour, a bouquet of red berries, a medium body and vivid acidity. The intense
notes of paprika and pepper of Cabernet Sauvignon are paired with the fruitiness of Merlot.

Bodri Cuvée „Bodrikutya”
SZEKSZÁRD

600 Ft/0,1 L

4000 Ft/0,75 L

Vörös házasítás, mely nem csak az állatbarátok kedvence, hanem a könnyed gyümölcsös
vörösborok kedvelőit is megcélozza. A bor: kékfrankos és merlot fajták házasítása.
Érett meggyes illatával gyümölcsös és egyben bársonyos ízével méltó a mindennapok
bearanyozására. Könnyebb paprikásokhoz, sültekhez, pörköltekhez ajánljuk.
A new red blend, which is not only a favourite of animal lovers but also targets lovers of light,
fruity red wines. The wine is the marriage of blue frank and merlot types. With ist ripe sour
cherry fragrance, fruity and at the same time velvety flavour, this wine is worthy of making
any day a special one. We recommend that it be enjoyed with lighter paprika dishes,
roasts and stews.

Vörösborok / Red Wines

Gál Tibor Pinot Noir
EGER

600 Ft/0,1 L

4000 Ft/0,75 L

Illatában izgalmas, az érett gyümölcsök mellett megjelenik egy csipetnyi fűszer.
Ízében tömör, koncentrált, izgalmasan gyümölcsös és fűszeres.
Kerek ízérzet, mely hosszú lecsengéssel párosul.
A nose of exciting and ripe fruits with a touch of spices. Robust, concentrated flavours
with exciting fruits and spices. A round palate with a long finish.

Takler Merlot
SZEKSZÁRD

600 Ft/0,1 L

4000 Ft/0,75 L

Gazdag, telt vörösbor, piros bogyós gyümölcsök jegyeivel. Szép test, kerek tanninok,
hosszú utóíz jellemzi. 16 hónapig érlelődött másod és harmadtöltésű hordókban.
A rich, full-bodied red wine with the notes of red berries. Characterized by a nice body with
round tannins and a long aftertaste. Aged for 16 months in second- and third-fill barrels.

Thummerer Tréfli Cuvée
EGER

600 Ft/0,1 L

4000 Ft/0,75 L

Hat kékszőlő fajta házasítása, tartályban erjesztve. Szőlőből származó maradék cukrot
tartalmaz, mely alacsony alkoholtartalommal párosul. Intenzív illat, fűszeres íz,
közepes test, finom savak.
A blend of six redgrapes fermentated in tanks. Residual sugar from the grape which
paired with low alcohol. Intensive aroma, spicy taste, medium-body with nice acids.

Vörösborok / Red Wines

Bolyki Cabernet Franc
EGER

700 Ft/0,1 L

4500 Ft/0,75 L

Étcsokoládés, mély illat, meggyes, fűszeres íz, hosszú lecsengés. Egy kiváló évjárat,
gazdag alapanyagából készült meleg tónusú Franc, 18 hónapig hordóban érlelve.
A deep bouquet of plain chocolate and a palate of sour cherry and spices with a long finish.
An excellent vintage, a Franc of warm tones made from a rich material, aged in barrels
for 18 months.

Veszergombi Shiraz
SZEKSZÁRD

850 Ft/0,1 L

5000 Ft/0,75 L

Szekszárd egyik legjobb dűlőjéből készült borban a gyümölcsös aromák dominálnak.
Ezen belül is különleges, más vörösborokban nagyon ritkán megjelenő íz és illatjegyek,
mint a grapefruit, mangó, papaya jellemzi. Mindezt az új tölgyfahordós érlelés foglalja
keretbe pörkölt aromáival. Komoly, gazdag bor.
Fruity aromas are dominant in this wine made from the grapes of a most fine vineyard of
Szekszárd. Characterized by special aromas and flavours, uncommon in red wines, namely
grapefruit, mango and papaya, enframed by the roasted aromas of new oak barrel ageing.
A great and rich wine.acidity, fruitiness and a lower level of alcohol.

Mészáros Pál Kadarka Prémium
SZEKSZÁRD

900 Ft/0,1 L

5000 Ft/0,75 L

Illatában méz és fűszeresség, izében a kadarka fajta egyedi íz világa, mely fűszeres, hosszú
utóízzel párosul.
Honey and spicy bouquet and the special taste of kadarka in flavor, which paired with a
long-lasting aftertaste

Vörösborok / Red Wines
Gál Tibor Bikavér Superior
EGER

850 Ft/0,1 L

5000 Ft/0,75 L

Finoman fás illat, fűszeres gyümölcsösséggel karöltve. Közepesen telt korty, szép fa és érett
tannin érezhető. Gyümölcsös Kékfrankos gerinc, Kadarka, Syrah, Pinot és Cabernet Franc
házasítása. 24 hónapig tölgyfahordóban, 6 hónapig palackban érlelődött.
A bouquet of wood, accompanied by spiciness and fruits. A medium-bodied palate with
a touch of nice wood and mature tannins. A blend of Kadarka, Syrah, Pinot and Cabernet
Franc with a backbone of Kékfrankos. Aged in oak barrels for 24 months, then in bottles
for 6 months.

Tiﬀán’s Principium
VILLÁNY

900 Ft/0,1 L

5000 Ft/0,75 L

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, és Merlot házasítása. Szigorú terméskorlátozással,
késői szüretelésű szőlőből készült. A két éves kishordós érlelés finom, visszafogott barrique
ízzel egészítette ki a bor fekete erdei gyümölcs illat- és íz világát.
A blend of Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Merlot. Made from late harvest
grapes with a strict limitation of growth. A bouquet and flavours of dark forest fruits are
accomplished by a modest barrique savour of ageing in small barrels for two years.

Gere Cabernet Sauvignon
Barrique
VILLÁNY

900 Ft/0,1 L

5000 Ft/0,75 L

Kiegyensúlyozott illatát a sokszínűség jellemzi: különféle gyümölcsök mellett a fa füstössége
is szépen megjelenik. Nagy testű, elegáns komplex szerkezetű bor, szép Cabernet jegyekkel
és hosszú utóízzel.
A well-balanced nose characterized by a variety of fruits and the notes of smoked wood.
A full-bodied wine with a complex structure, nice Cabernet notes and a long aftertaste.

Vörösborok / Red Wines
Bock Royal Cuvée
VILLÁNY

1000 Ft/0,1 L

6500 Ft/0,75 L

Két meghatározó francia borvidék, a bordeaux-i (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Merlot) és a burgundi (Pinot Noir) fő fajtái kerültek házasításra ebben a borban. 24 hónapig
új és használt barrique hordókban érlelődik. Sötét intenzitású, gránátba hajló bíborvörös szín
jellemzi, illatában, ízében édes fűszerek, túlérett gyümölcsök, csokoládés, vaníliás aromák
érezhetőek.
The partnership of the dominant varieties from two French wine regions. The blend of
Cabernet Sauvignon (Bordeaux), which makes up the backbone of the wine with Pinot Noir
(Burgundy) is complemented with Cabernet Franc and Merlot. This is matured for 24 months
in new and used barrique barrels. Characterized by a crimson colour tending toward garnet of
dark intensity; in its bouquet and taste one can sense sweet spices and overripe fruit and the
aromas of chocolate and vanilla.

Heimann Barbár
SZEKSZÁRD

8500 Ft/0,75 L
A Barbár pince vezető házasítása, amely Cabernet franc, Merlot, Tannat, és Kékfrankos.
Sötét, feketébe hajló szín, fanyar, édes erdei gyümölcsök. Érett bor, szépen egyben van,
arányos, nem nehézkes. Hosszú ízek és lecsengés. Nagytestű, elegáns bor.
Barbár cellar’s leading blend of Cabernet franc, Merlot, Tannat and Kékfrankos. A dark,
blackish colour with sour and sweet forest fruits. Mature and consistent, well-balanced,
not heavy. Long flavours and finish. A full-bodied and elegant wine.

Tokaji borok / Tokaj Wines
Szent Tamás MÁD Furmint
TOKAJ

700 Ft/0,1 L

4500 Ft/0,75 L

Ízében és illatában határozottan jelen van a mádi dűlők jellege és az ásványosság. Friss, üde
savak vezetik a citrusos ízvilágot, utóízében a vulkanikus ásványok jelenléte köszön vissza.
Nagyon jóívású Furmint.
Minerality and the characteristics of the vineyards of Mád in its flavours and fragrance.
Flavours of citruses are led by fresh and lively acids with the presence of volcanic minerals
in the aftertaste. A Furmint that is really easy to drink.

ANGYAL Szereet
Tokaji Édes Szamorodni
TOKAJ

700 Ft/0,1 L

3000 Ft/0,5 L

Nagyobb részben Aszúsodott fürtökből nyert magas cukortartalmú must adta a kiváló
minőségű alapot, majd a 1,5 éves gondos ászkolásnak köszönhetően nyerte el a rá jellemző
sárgabarackos jelleget, mely virágpor illatú bájakkal egészül ki.
The high-quality basics were given by high sugar-contended must, mostly retrieved from
botrytised curls. After 1,5 years of attentive aging in barrels the nectar gains it’s proper
apricots-aspect, expanded with farina-smell-like charms

Árvay Édesem
TOKAJ

800 Ft/0,1 L

3500 Ft/0,5 L

Illatában birsalma, vilmoskörte, trópusi gyümölcsök. Ízében gyümölcsök íz kavalkádja:
mangó, papaya, sárgadinnye, birsalma, bodza. Szüretkor aszúsodott szemek és fürtök is
kerültek a ládákba, innen a maradék cukor.
Quince, Williams pear, tropical fruits in the nose. A mixture of mango, papaya, melon, quince
and elder-berry on the palate. Residual sugar comes from aszú grapes and bunches put in the
basket when harvested.

