
Fehér Borok - White wines

Balatonmelléki Olaszrizling
száraz fehér tájbor / dry white landscape wine 
Zánka és környéke pinceszövetkezet

    0,1L: 300 Ft 3000 Ft/L

Irsai Olivér, 2022
minőségi száraz fehérbor / quality dry white wine 
Cseri pincészet, Pannonhalma

Friss, gyümölcsös virágos rét illata, friss szőlő zamata, 
ez az Irsai Olivér. Illatában gyöngyvirág, akác, bodza. 
Ízében muskotályos, gyümölcsös, citrusos.

Fresh, fruity This Irsai Olivér wine may remind you of the 
scent of a flowery meadow and the taste of delicious
fresh grapes. You can smell the delightful fragrance
of lily of the valley, elder- and acacia flowers. 
The flavours are much like aromas of muscatel, fruit and citrus.

    0,1L: 540 Ft     0,75L: 4050 Ft 5400 Ft/L

Tricollis cuvée,2021
minőségi száraz fehérbor / quality dry white wine 
Pannonhalmi Apátsági Pincészet

A borvidék három tradicionális fajtájának – olaszrizling, 
rajnai rizling, fűszeres tramini – házasításából készült bor, 
amelyet pinot blanc egészít ki. A több fajta gazdag íz- és 
illatjegyeit a gyümölcsösség foglalja keretbe. 
Friss, üde fehérbor a termőhely jellemzőivel.

Due to its strict technological processing, this wine delivers 
the fresh and crispy flavours of early summer fruits with its floral 
and pleasant aromas during its first months after bottling while 
exhibits the deeper character of the Riesling varieties
for the following months and years.

    0,1L: 600 Ft     0,75L: 4500 Ft 6000 Ft/L

Mátrai Sauvignon Blanc 1014, 2021
minőségi száraz fehérbor / quality dry white wine 
Dubicz Borászat & Szőlőbirtok, Gyöngyös

A fajta szelíd bája, ízében hangsúlyos a fajtajelleg: 
a zöld egres és a finom bodza elegye határozott savakkal párosul.

The variety has a gentle charm, the taste is pronounced
in the taste: the mixture of green gooseberry and fine elderberry
is paired with definite acids.

    0,1L: 540 Ft     0,75L: 4050 Ft 5400 Ft/L



Nagy Somlói cuvée, 2021
minőségi száraz fehérbor / quality dry white wine 
Kreinbacher Birtok, Somlóvásárhely

A Somlóra jellemző fajtákat, a hárslevelűt és olaszrizlinget
tramini és szürkebarát egészíti ki. Friss és harmonikus házasítás. 
Illatát szőlőmust és fehérvirágok, mandula jellemzi. Ízében a 
citrusok és körte mellett hársméz, utóízét sósság gazdagítja.

This wine is a fresh and harmonious blend of local grapes, 
Hárslevelű (43%) and Welschriesling (38%), with some Tramini (10%) 
and Pinot Gris (9%). Grape juice, flowers and almond appear
in the nose. Citrus aromas, pear and honey are revealed on the 
palate, the salinity in the aftertaste ensures complexity.

    0,1L: 600 Ft     0,75L: 4500 Ft 6000 Ft/L

Csopaki Olaszrizling Hegybor, 2021
minőségi száraz fehérbor / quality dry white wine 
Jásdi Pince, Csopak

Elegáns, üde, szép mezei virág illatú és harmonikus. 
Friss savaival egyensúlyban van a 12,5% alkoholtartalom. 
Összetéveszthetetlenül csopaki.

Elegant, beautiful and harmonious with the smell of field flowers.
Its fresh acids are in balance with the 12.5% alcohol content. 
It is unmistakably from Csopak.

    0,1L: 640 Ft     0,75L: 4800 Ft 6400 Ft/L

Olaszrizling Birtokbor, 2020
minőségi száraz fehérbor / quality dry white wine 
Sabar borház, Káptalantóti

Kétharmad részben hordóban erjedt és érlelődött e markáns
birtokjegyekkel büszkélkedő olaszrizling. Letisztultan, finoman sós, 
de tüzesen vibráló is, ami illatban és ízben egyaránt tetten érhető a 
florális árnyalatok lágysága mellett. A tölgyfahordónak köszönhetően 
egy kis édeskés teafű  mindvégig jelen van a borban.

Two-thirds of Riesling fermented in barrels. Clean, delicately salty, 
but also fiery vibrating. Thanks to the oak barrel, a little sweet tea
grass - like background “music” - is present in the wine all the time.

    0,75L: 5400 Ft 7200 Ft/L

Sáfrán Olaszrizling, 2019
minőségi száraz fehérbor / quality dry white wine 
Figula Pincészet, Balatonfüred

Csopaki terület, amely mindössze nyolcszáz méterre van a Balatontól. 
Ennek, és a különleges permi vörös homokkőnek köszönhetően egészen
speciális dűlőről van szó. Délies karakter, konszolidált savakkal és
finom mineralitással. Illatban virágos, citrusos és fűszeres egyszerre.

Southern character, consolidated acids and soft minerals describe
this welschriesling. It is floral, spicy and fruity at the same time.

    0,75L: 6900 Ft 9200 Ft/L



Kamocsay Prémium Chardonnay, 2020
minőségi száraz fehérbor / quality dry white wine 

Hilltop Neszmély

A chardonnay a Kamocsay Prémium borcsalád egyik legsikeresebb
tagja, Nehéz újat mondani e világfajtáról, de Kamocsaynak sikerül 
kiemelnie a chardonnay legszebb vonásait. Ez a chardonnay egy érett, 
egzotikus illat- és ízjegyekben gazdag, harmonikus, 
igazán különleges bor.

Chardonnay is one of the most successful members of the Kamocsay 
Premium wine family, It’s hard to say anything new about this world 
variety, but Kamocsay manages to highlight the most beautiful 
features of chardonnay. This chardonnay is a ripe, harmonious, 
truly special wine rich in exotic aromas and flavors.

    0,75L: 5550 Ft 7400 Ft/L

Rajnai Rizling, 2021
minőségi száraz fehérbor / quality dry white wine 

Villa Tolnay Borház, Gyulakeszi

A csobánci birtok nagy klasszikusa a rajnai rizling. Citrusos, 
barackvirágos illat, élénk savú, erősen ásványos és finoman pezsgő 
korty, friss és hosszú ízű zárás.

The great classic of the Csobánc estate is the Rhine Riesling. 
Citrus, peach blossom scent, lively acidity, strongly mineral and
finely bubbly sip, fresh and long-lasting finish.

    0,75L: 5700 Ft 7600 Ft/L

Tenger Cuvée, 2019
minőségi száraz fehérbor / quality dry white wine 

Villa Tolnay Borház, Gyulakeszi

Nevét a Pannon-tengerről kapta, amiből a badacsonyi tanúhegyek 
kiemelkedtek a vulkáni működés során. Aligha készült valaha még egy 
házasítás a világon chardonnay alapon olasz- és rajnai rizlinggel,
valamint zöldveltelinivel; ám meg kell hagyni, hogy ez remekül
sikerült. Tartalmas, érdemes rá odafigyelni, de közben remekül 
fogyasztható,  megunhatatlan bor lett az eredmény.

It got its name from the Pannonian Sea, from which the witness hills 
of Badacsony stood out during the volcanic operation. There has 
hardly ever been another mating in the world on a chardonnay basis 
with Italian and Rhine Riesling and Green Veltelini. The result is a 
perfectly drinkable, indefatigable wine. 

    0,75L: 8850 Ft 11800 Ft/L



Tokaji Furmint, 2017
minőségi száraz fehérbor / quality dry white wine 

Mad Wine Borászat, Mád

A mádi dűlőkre jellemző ásványos illat és ízvilágot megjelenítő, 
Furmint szőlőfajtából acéltartályos erjesztéssel készített száraz 
fehérbor. Friss, üde savak vezetik a citrusos ízvilágot, utóízében a
vulkanikus ásványok jelenléte köszön vissza.

Dry white wine named after its appellation, Mád village, which is
surrounded by vineyards known among the best growing areas of the 
Tokaji wine region. This unoaked, lively white wine is produced from 
Furmint variety, which is able to express perfectly the minerality of the 
terroir of Mád. The refreshing acidity is driving the citrusy palate, 
with a touch of volcanic minerality in the finish. 

    0,75L: 5700 Ft 7600 Ft/L

Somlói Juhfark Prémium, 2020
minőségi száraz fehérbor / quality dry white wine 
Tornai Pincészet, Somlójenő

A somlói Juhfark fajta és borvidék tökéletes találkozása. A hegy 
különlegességét a Juhfark tudja legjobban közvetíteni, és fordítva: 
a Juhfarkra jellemző fajtajegyek a Somlón mutatkoznak meg legszebben. 
Az eredmény: komplex, ásványos ízvilágú, utánozhatatlan bor.

The Juhfark of Somló is the perfect meeting of variety and the wine
region. The specialty of the mountain is best conveyed by Juhfark, and 
vice versa: the varietal characteristics of Juhfark are best seen in 
Somló. The result: a complex, mineral-flavored, inimitable wine.

    0,75L: 5550 Ft 7400 Ft/L

Gancia Prosecco DOC, 2021
minőségi száraz habzóbor / quality dry prosecco
F.LLI Gancia & C., Canelli, Olaszország

A Gancia Prosecco kiváló választás, hiszen gondosan válogatott Glera
 szőlőszemekből, több évszázados tradicionális eljárással, ugyanakkor 
a lehető legmodernebb körülmények között készül ez az üde, 
gyümölcsös, könnyen fogyasztható habzóbor.

Gancia Prosecco is an excellent choice because it is made from carefully 
selected Glera grapes using a centuries-old traditional process. 
This fresh, fruity, easy-to-drink sparkling wine is made in Italy.

    0,1L: 1000 Ft     0,75L: 7500 Ft 10000 Ft/L

Egri Muskotály, 2021
minőségi édes fehérbor / quality sweet white wine 
Thummerer Pincészet, Noszvaj

A szőlőfajta sajátosságából eredően egy színeiben halvány 
zöldessárga, ízeiben kirobbanóan gyümölcsös, intenzív szőlővirágos 
illatú bor fogad bennünket. A reduk v technológia a magas illatot 
még inkább kiemeli.

The grape types fruity character appears in every way in this Muscatel, 
from the appearance to the taste. It’s light yellowish-green color and 
grape flower-like fragrances make this sweet white wine memorable.

    0,1L: 600 Ft     0,75L: 4500 Ft 6000 Ft/L



Tokaji Aszú, 5 puttonyos, 2013
minőségi édes fehérbor / quality sweet white wine 
Göncöl Pincészet, Tolcsva

Furmint, Zéta, Hárslevelű és Sárgamuskotály. 5 puttonyosnak megfelelő 
aszúbor, 25 évnél idősebb tőkékről. Izgalmas illat mézzel, körtével,
finom fűszerekkel, 122 gramm természetes cukortartalommal és feszes 
savgerinccel, melyek szépen egészítik ki egymást. Elegáns, tartalmas bor.

Made from a blend of Furmint, Zéta, Hárslevelű and Sárgamuskotály. 
Older than 25-year-old vines. Exciting, vibrant nose with honey, pear, 
delicious spices, a long palate with the incredible play of 122 grams 
of residual sugar and a taut acid backbone

    0,5L: 9500 Ft 19000 Ft/L

Tokaj Aszú, 6 puttonyos, 2000
minőségi édes fehérbor / quality sweet white wine 

Tokaj-Hétszőlő

Fantasztikus gyümölcsösség, könnyedség, légiesség, ugyanakkor 
komoly beltartalom fedezhető fel a borban. Illatában, és ízében friss 
ananász, citrusok, fehér virágok fedezhetőek fel. Lendületes, vibráló, 
csodálatos aszú.

Fantastic fruitiness, lightness, airiness, but at the same time serious 
content can be discovered in the wine. Fresh pineapple, citrus and
white flowers can be detected in the aroma and taste. Vibrant and 
wonderful aszú.

    0,5L: 31000 Ft 62000 Ft/L



Rosé Borok - Rosé wines

Pannonhalmi Rosé, 2022
minőségi száraz rosébor / quality dry rosé wine 
Cseri pincészet, Pannonhalma

Üde, gyümölcsös, megkapóan szép színű rozébor, kirobbanó 
gyümölcsízekkel. Eper, málna, mirabella szilva jegyekkel, 
hosszú lecsengéssel. 

Fresh, fruity. This rosé has a stunning colour and is bursting 
with strawberry, raspberry, mirabelle notes with a long finish.

    0,1L: 560 Ft     0,75L: 4200 Ft 5600 Ft/L

Teknővölgyi Kékfrankos rosé, 2021
minőségi száraz rosébor / quality dry rosé wine 
Szeleshát Szőlőbirtok, Bátaszék-Lajvér (Szekszárd)

A Szeles-hát déli részén lévő völgyet a helyiek évszázadok óta
Tekenővölgynek nevezik. Az itt található mélyrétegű talaj kiváló rosé 
alapanyagot terem. Ízében friss málna és eper keveredik az orgona 
illatával ebben a könnyű, ropogós és üdítő borban. 

At the southern part of Szeles-hát, there is a very special parcell called
Tekenő valley. The deep layered soil here makes the Kékfrankos rosé 
extraordinary. the taste of fresh raspberries and strawberries is mixed
with the scent of lilac in this light, crisp and refreshing wine. 

    0,1L: 560 Ft     0,75L: 4200 Ft 5600 Ft/L



Vörös Borok - Red wines

Chanson, 2018
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Cseri pincészet, Pannonhalma

Gyümölcsös, könnyű Rubinvörös, lilába hajló színekkel. Egy kedves 
vörösbor, gyümölcsös ízjegyekkel, finom savszerkezettel. 
Élmény, komoly potenciállal.

Fruity, light A ruby red wine with violet hues. Velvety, well-structured 
with fruity notes on the palate balanced by a desirable level of acidity. 
Gratifying, holding tremendous aging potential.

    0,1L: 680 Ft     0,75L: 5100 Ft 6800 Ft/L

Pannonhalmi Torpedó, 2021
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 

Hangyál Pincészet, Nyúl

Tartalmas, de mégis könnyed, gyümölcsös vörösbor, ami caberent franc, 
pinot noir és merlot cuvéje. Piros bogyós gyümölcsök és enyhe csokoládé 
íz jellemzi. A mélyebb, testesebb ízeket kedvelők ugyan úgy megtalálják 
benne a szépséget, mint aki egy lágy gyümölcsösségre vágyik.

A rich and light fruity red wine that is a cuvée of caberent franc, pinot noir 
and merlot. It is characterized by red berries and a mild chocolate flavor.
Those who like deeper, more full-bodied flavors will find beauty in it
just as they desire a soft fruitiness.

    0,1L: 680 Ft     0,75L: 5100 Ft 6800 Ft/L

November, 2017
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Szeleshát Szőlőbirtok, Bátaszék-Lajvér (Szekszárd)

A birtok első cabernet franc – merlot házasítása. A bor testes és bársonyos, 
melyet remekül kiegészít az új tölgyfahordók  aromája.  Neve a 
tökéletesen beérett szőlőkre és a késő őszi szüretelésre utal.

The very first vintage of this Merlot-Cabernet franc cuvée. Full bodied , 
silky, complex wine with the flavour of the new hungarian oak barrel. 
The name itself is referring to the late harvest.

    0,1L: 720 Ft     0,75L: 5400 Ft 7200 Ft/L



Egri Bikavér, 2018
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Bolyki Pincészet és Szőlőbirtok, Eger

Kékfrankos, cabernet franc, merlot, zweigelt, blauburger és portugeiser 
házasításából készült, spontán erjesztett, másfél éven át 500 literes 
hordóban érlelt egri bikavér. Meggyes, szedres, tölgyes illat és íz,
hosszú, száraz korty.

Bikavér form Eger made from a blend of Kékfrankos, Cabernet Franc, 
Merlot, Zweigelt, Blauburger and Portugeiser, spontaneously fermented 
and aged in 500 liter barrels for a year and a half. Cherry, blackberry, 
oak aroma and taste, long, dry sip.

    0,1L: 740 Ft     0,75L: 5550 Ft 7400 Ft/L

Vízió, 2019
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Maul Borászat, Villány

Közepesen élénk illat, az eleje meggy és szeder, később az érett bogyósok 
törnek elő, lekváros fűszerezettséggel. Kortyban is a gyümölcsök 
dominálnak. Egyensúlyos savak. Nem hivalkodó, 
emberi mérték szerint készült bor.

Medium lively aroma, cherries and blackberries at the beginning, later 
ripe berries emerge with a spice of jam. Fruits also dominate sips. 
Equilibrium acids. Not ostentatious, human-made wine.

    0,1L: 680 Ft     0,75L: 5100 Ft 6800 Ft/L

Therápia, 2019
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Maul Borászat, Villány

Vibráló színek és illatok. Szép gyümölcsös, enyhén fűszerköményes illat. 
A korty eleje könnyed, játékos, a vége már hordófűszeres. Élénk mégis 
erőteljes és mély egyszerre. Elegáns, jó ivású és harmonikus.

Vibrant colors and scents. Nice fruity, slightly spicy cumin scent. 
The beginning of the sip is light, playful, but the end is  barrel-spicy. 
Vibrant but powerful and deep at the same time. Elegant, good-to-drink 
and harmonious.

    0,75L: 7650 Ft 10200 Ft/L

Kadarka, 2020
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Prantner Pince, Szekszárd

Ez a reduktív eljárással készült Kadarka a Szekszárdi a Saul-völgy tetejéről 
nőtte ki magát.,amit 2012-ben telepítettek. Fűszeres és egyben 
gyümölcsös jegyeket kiválóan tükröz.

This reductive Kadarka grew out of the top of the Saul Valley in Szekszárd, 
which was installed in 2012. It perfectly reflects spicy and fruity notes.

    0,75L: 5850 Ft 7800 Ft/L



Kajmád Cabernet Sauvignon, 2017
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Twickel Szőlőbirtok, Szekszárd

Kellemesen fűszeres, gazdag aromájú, bársonyosan telt vörösbor. 
Jellegzetes barrique illatokkal és erdei gyümölcsös ízvilággal.

Pleasantly spicy, rich aroma, velvety red wine. 
With characteristic barrique aromas and forest fruity flavors.

    0,75L: 6750 Ft 9000 Ft/L

Hemina, 2020
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Pannonhalmi Apátsági Pincészet

A bort a merlot túlsúlyából adódóan finom tanninszerkezet jellemzi, míg a 
cabernet franc jegyei a bor vázát, struktúráját adják. A többedszer használt 
magyar tölgyfahordókban történő rövid érlelés miatt a bor gyümölcsvilága 
a meghatározó a ”barrique-jegyek” ellenében. Finom szerkezetű, 
gyümölcsösen elegáns, de tartalmas ”pannonhalmi bordói”.

Owing to the dominancy of merlot, the wine has silky tannins, while the 
notes of cabernet franc ensure the structure for the wine. Due to the short 
period of aging in used Hungarian wooden barrels, the leading aromas are 
driven by the fruitiness but not from the barriques. It is a delicate and 
elegant Bordeaux-style blend from Pannonhalma.

    0,75L: 6900 Ft 9200 Ft/L

Pinot Noir, 2021
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Pannonhalmi Apátsági Pincészet

A bort illatában a tipikus fajtajegyek jellemzik. Ott rejlik szinte az összes 
kora nyári pirosgyümölcs érett málnától a fekete cseresznyéig. Ezeket 
karéjozza a hordóhasználat fűszeres felhangja. Ízében az érett 
gyümölcsjegyek elevenednek meg.

The wine is characterized by typical aromas of the variety on the nose. 
It reveals the full scale of red berries of the early summer from the ripe 
raspberry up to the black cherry. These notes are enriched by the spiciness 
coming from the aging in wooden barrels. On the palate plenty of ripe 
fruity aromas guarantee an unforgettable joy of drinking.

    0,75L: 9150 Ft 12200 Ft/L

Feketeleányka, 2019
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Balla Géza borászata, Ópálos, Ménes, Erdély

A fekete leányka belső erdélyi őshonos kékszőlő fajta. A fajtára 
jellemző intenzív gyümölcsösség, meggyre, feketeribizlire, áfonyára 
emlékeztető illatjegyek keverednek fűszeres karakterekkel. Ízében, lágy, 
kerek tanninok, kellemes savérzet teszi szerethetővé ezt a fajtát. 

The Fekete leányka is native wine in Transilvania, Romania. Subtle, 
soft and fruity on the nose. Smooth on the palate with intense flavours of 
ripe plums and fresh red berry fruits combined with velvety tannins and 
hints of sweet spices. Elegant and easy drinking. 

    0,75L: 7200 Ft 9600 Ft/L



Estate Cabernet Sauvignon, 2019
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 

Kaiken, Mendoza, Argentína

A Mendozatól nem messze fekvő Agrelo ültetvény melegebb területeiről 
szüretelt cabernet sauvignon, egy hűvösebb évjáratból. Kifejezetten 
gyümölcsös illat, elsősorban piros bogyósok, mellette dohány levél és 
édes fűszerek jelzik a részleges hordós érlelést. Nagyszerű gyümölcsösség, 
lágy tanninok, jóivású korty, gazdag íz.

Cabernet sauvignon, harvested from the warmer areas of the Agrelo 
plantation not far from Mendoza, from a cooler vintage. A distinctly fruity 
aroma, mainly red berries, along with tobacco leaves and sweet spices 
indicate partial barrel maturation. Great fruitiness, soft tannins, 
good-natured sip, rich taste.

    0,75L: 6450 Ft 8600 Ft/L

Villányi Franc, 2017
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet, Kisharsány

Mély, érett, puha, mégis elegáns illat és korty jellemzi. 
Összetettségét hosszan kibomló sokrétű ízek mutatják, úgy mint a kék 
szilváé friss és aszalt formában egyaránt, a dohányé és a csokoládéé. 
Tanninjai markánsak, de mégis bársonyosak és elegánsak.

It is characterized by a deep, mature, soft, but elegant scent and sip. Its 
complexity is shown by the long-lasting variety of flavors, such as blue 
plums in both fresh and dried form, tobacco and chocolate. Its tannins are 
distinctive, but velvety and elegant.

    0,75L: 9600 Ft 12800 Ft/L

Grádus Cuvée, 2016
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Sebestyén Pince, Szekszárd

A Grádus szó jelentése lépcső, fok, fokozat, mérték. A borászat ennek a 
fokozatosságnak a szellemében, a termőhelyeiket egyre jobban 
megismerve, igyekszik a kiváló évjáratokban, egyre jobb borokat készíteni. 
Ebben az évjáratban a Merlot és Cabernet Franc mellé Sagrantinot és 
Kékfrankost csempésztek a még szebb savérzet és a finomabb tannin 
szerkezet jegyében.

The word Grádus means step, degree, measure. The winery In the spirit of 
this gradation is getting to know their production places better and better, 
strives to make better and better wines in excellent vintages. This year, 
alongside Merlot and Cabernet Franc, Sagrantino and Kékfrankos were 
smuggled in the name of an even nicer acidity and a finer tannin structure.

    0,75L: 14700 Ft 19600 Ft/L



Cabernet Sauvignon Barrique, 2017
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Gere Pincészet, Villány

Kakaós, fűszeres aromákkal nyit, melyek mögött már érettebb gyümölcs-
jegyek bújnak meg. Szilva, erdei bogyósok, fekete cseresznye, egy pici 
ánizzsal, és édes hordófűszerekkel. Kóstolva élénk ízekkel tálkozunk, mind 
a gyümölcsök, mind a savak egy lendületes borról árulkodnak.

Opens with aromas of cocoa and spice with some ripe fruit emerging from 
the background. Plums, forest fruit, black cherries, hints of anise sweet oak 
spice. The palate offers vibrant flavours, both the fruit and the acidity 
reflect a zesty wine.

    0,75L: 9600 Ft 12800 Ft/L

Kopar Cuvée, 2017
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Gere Pincészet, Villány

Színe mélysötétbe hajló lila, bordó reflexekkel. Illatában hordófűszerek, 
bors, pici dohány, minerális jegyek, erdei bogyósok. Kóstolva is ez az 
összetettség jellemzi, az évjáratból adódó teltséggel. Tanninban gazdag, 
de gyönyörűen koncentrált ízjegyekre épül, melyek így egyensúlyban 
tartják a bort.

The core is blackish purple with a burgundy red rim. The nose offers spices 
of toasted oak, black pepper, forest fruit, cigarbox and mineral notes. 
The palate shows similar levels of complexity and it is quite full reflecting 
the character of the vintage. The ample tannins are balanced by 
wonderfully concentrated aromas.

    0,75L: 18600 Ft 24800 Ft/L

Solus, 2018
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Gere Pincészet, Villány

Mélysötét, feketébe hajló árnyalat, lilás reflexek, a pohár falára is sűrű 
íveket fest. Sós, ásványos gyümölcsös jegyek és édes fűszerek melyek 
a bor rendkívüli aroma gazdagságát alkotják. Szilva, málna, meggy uralják
a bor ízképét, melybe kakaós-kávés jegyek integrálódnak

Extremely dark, almost black core with purple tinges at the rim. The slow 
moving legs indicate high viscosity. Amazing complexity with saline, 
mineral notes intermingling with fruit and sweet spices. The palate is 
dominated by aromas of plums, raspberries and sour cherries 
complemented by notes of dark chocolate and coffee.

    0,75L: 25800 Ft 34400 Ft/L



Merlot, 2017
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Ruppert borház, Babarcszőlős, Villány

Érett, gazdag diósviszlói merlot az utolsó villányi hegy meleg, napsütötte 
platójáról. Kádban erjedt, 500 literes hordóban és tartályban érett összesen 
három éven át. Kedves, szedres, meggyes vörösbor. Bársonyos tannin, 
tökéletesen összeérett ízek, mély, tartalmas korty.

Ripe, rich merlot from the warm, sunny plateau of the last Villány mountain. 
Fermented in a tub, matured in 500-liter barrels and tanks for a total of
three years. Lovely, blackberry, cherry red wine. Velvety tannins, perfectly 
ripe flavors, deep, rich sip.

    0,75L: 10950 Ft 14600 Ft/L

Egri Bikavér Grand Superior, 2016
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
Thummerer Pincészet, Noszvaj

A pincészet legmagasabb minőségi kategóriájú Bikavére. Csak a legkiemel-
kedőbb évjáratokban készül a grand superior. Szerepelnek benne Kárpát-
medencei és világfajták. Összetétel:Kékfrankos, Cabernet franc, Merlot, 
Syrah, Kadarka. 18 hónapos fahordós érlelést hosszú palackérlelés követ. 

The highest quality category Bikavér of the winery. The grand superior is 
made only in the most outstanding vintages. It includes Hungarian and 
world varieties. Composition: Kékfrankos, Cabernet franc, Merlot, Syrah, 
Kadarka. 18 months of wooden barrel maturation is followed by long 
bottle maturation.

    0,75L: 14400 Ft 19200 Ft/L

Merengő Bikavér Superior, 2016
minőségi száraz vörösbor / quality dry red wine 
St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet, Egerszalók

Merengő a pincészet zászlóshajója, a legszebb hordóik válogatása. 
Komplex, érett aromavilág. Illatában erdei bogyós gyümölcsök, fekete 
szeder és áfonya érezhető, kis földes jegyekkel és pici avarral a végén. 
Telt és kerek a korty, amit szépen kísérnek a vulkanikus és meszes jegyek. 
Mindent betöltő, hosszú lecsengésű elegáns vörösbor.

The winery’s flagship, a selection of their most beautiful barrels. Complex, 
mature aroma world. In the scent you can feel forest berries, blackberries 
and blueberries, with small earthy notes and a tiny avar at the end. The sip 
is full and round, nicely accompanied by volcanic and calcareous notes. 
An all-encompassing, elegant red wine with a long finish.

    0,75L: 19500 Ft 26000 Ft/L



Merlot, 2019
minőségi édes vörösbor / quality sweet red wine 
Sike Borászat, Eger

Ez a vörösbor a pincészet édes merlot-ja, a fajtára jellemző intenzív illattal. 
Bogyós gyümölcsök illataromái játszanak az orrban, és ez a bogyós ízvilága 
a kortyot is meghatározza. Elsősorban málna és szeder, mennyei 
édességben.Szép cukortartalma az első illantásra is érezhető.

This red wine is the sweet merlot of the winery with an intense aroma 
typical of the variety. Aromas of berries play in the nose, and this berry 
flavor also defines the sip. Mainly raspberries and blackberries, in 
heavenly sweets. Its beautiful sugar content can be felt at first glance.

    0,1L: 600 Ft     0,75L: 4500 Ft 6000 Ft/L

A feltüntetett évjáratok tájékoztató jellegűek, 
az aktuális évjáratról érdeklődjön kollégánknál!

Szalai Vendéglő, 2022


