Borok pohárral / Wines by Glass

Gere Solus Merlot 2012/2013 Villány
A Kopár dűlőről szüretelt merlot érett, bordó árnyalattal elegáns testtel. Többrétű, ásványos, kakaós,
főtt és aszalt gyümölcsökkel. Finoman pörkölt fa, szilvás-meggyes korty. Gyümölcsök, feszes tanninok,
érett illatok és ízek. Hosszú, érlelt, komoly bor.
Merlot harvested from the Kopár vineyard with a more mature, claret colour and elegant body. A layered, mineral wine with cocoa, stewed and dried fruits. Gently toasted wood with plum and sour cherry
on the palate. Fruits, taut tannins, mature aromas and flavours. A long, aged, serious wine.

23.000 Ft/0,75 l

Desszertborok / Dessert Wines
Oremus Édes Szamorodni 2013/2014 Tokaj

Kreinbacher Brut Classic

1450 Ft/0,1 l

Sauska Rosé Pezsgő Extra BRUT

1450 Ft/0,1 l

Zardetto Prosecco DOC

1100 Ft/0,1 l

Ikon Chardonnay 2017

750 Ft/0,1 l

Etyeki Kúria Zöldveltelini 2016

1100 Ft/0,1 l

Légli Riesling 2016/2017

1100 Ft/0,1 l

Petit Villebois Sauvignon Blanc 2016/2017

1250 Ft/0,1 l

Sauska Birtok Furmint 2015

1950 Ft/0,1 l

Öt falu, hét fajta, kilenc dűlő, jól aszúsodó évjáratból, november végéig válogatott, részben
botritizálódott egész fürtök. 65 gramm természetes cukor, mély, mézes, aszalt barackos illat, kis virágpor és izgalmas gyümölcsök. Vibráló korty – finom édesség, összetett, hosszú savak.
Five villages, seven varieties, nine vineyards from a vintage that was great for botrytis. Honey and dried
apricot on the deep nose, with a touch of pollen. Vibrant palate with delicious sweetness, complex, long
acids with 65g/l of residual sugar.

1350 Ft/0,1 l

Dúzsi Rosé 2017

800 Ft/0,1 l

Pálffy Pinot Noir rosé 2017

800 Ft/0,1 l

Sauska Rosé 2017

900 Ft/0,1 l

Günzer Portugieser 2017

800 Ft/0,1 l

Pezsgő
sparkling

Fehér
Whites

Rozé
Rosé

8000 Ft/0,5 l

Gróf Degenfeld 5 Puttonyos Aszú 2014 Tarcal
Illatában, ízben egyaránt könnyed, gyümölcsös, abból is inkább a friss, tiszta gyümölcs vonal. Finom
botrytis, közepes test, sűrű korty, szép komplexitás. Bio művelésű szőlőből készült.

St. Andrea Áldás Bikavér 2016

1250 Ft/0,1 l

Lindemans Bin 50 Shiraz 2016

1450 Ft/0,1 l

Ikon Evangelista Cabernet Franc 2012/2015

1650 Ft/0,1 l

Etyeki Kúria Pinot Noir 2016

1750 Ft/0,1 l

Oremus Édes Szamorodni 2013/2014

1350 Ft/0,1 l

Vörös
Reds

Light and fruity, made more in the fresh, pure fruit style, both on the nose and the palate. Delicious
botrytis, medium-bodied, dense mouthful, nice complexity. Made from organically grown grapes.

23.500 Ft/0,5 l

Édes
sweet

Pezsgők / Champagnes
Hungaria Extra Dry		

6000 Ft/0,75 l

Ikon Evangelista Cabernet Franc 2012/2015 Rádpuszta

Kreinbacher Brut Classic

1450 Ft/0,1 l

9500 Ft/0,75 l

Gyönyörű, érett cabernet franc a forró 2012-es évjáratból egy éven át első és második töltésű Trust
hordóban érlelve. Fűszeres, fekete gyümölcsös korty, meleg illat, komoly vastagság. Vaníliás, tölgyes
jegyek, érett tannin, és a minimális maradék cukorból és alkoholból származó finom édesség.

Sauska Rosé Pezsgő Extra brut

1450 Ft/0,1 l

9500 Ft/0,75 l

Zardetto Prosecco DOC

1100 Ft/0,1 l

7500 Ft/0,75 l

A beautifully mature Cabernet Franc from the hot 2012 vintage, aged for a year in Trust barrels. Spicy
with black fruit on the palate, warm nose, serious thickness. At the end of the long palate there are vanilla
and oak notes, ripe tannins and subtle sweetness coming from the minimal residual sugar, and alcohol.

1650 Ft/0,1 l

22.500 Ft/0,75 l
Billecart-Salmon Brut Reserve		

10.500 Ft/0,75 l

33.500 Ft/0,75 l
Billecart-Salmon Rosé		
25.500 Ft/0,75 l
Moet & Chandon Brut		

Konyári Loliense Vörös 2015 Balatonlelle

Gazdag illat: kávé, áfonya, cseresznye és vanília. Összetett, sokrétegű íz, vörös- és aszalt gyümölcsök,
eukaliptusz és szantál. Merlot és két cabernet, tartályban erjesztve.
77.500 Ft/0,75 l
Dom Perignon 2006		
Rich aromas of coffee, blueberry, cherry and vanilla. Complex, layered palate, red and dried fruit, plus
eucalyptus and sandalwood. Merlot and the two Cabernets fermented in tanks.

12.000 Ft/0,75 l

Bock Royal Cuvée 2013 Villány
Cabernet sauvignon, pinot noir, cabernet franc és merlot rendhagyó házasítása, tartályban erjesztve,
kis tölgyfa hordóban két éven át érlelve. Sötét gránátba hajló bíborvörös szín, illatában, ízében édes
fűszerek, bőrösség, túlérett gyümölcsök és csokoládés-vaníliás aromák.
An unusual blend of Villány Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Cabernet Franc and Merlot fermented in
tanks, aged for two years in small oak barrels. Dark, almost garnet, magenta colour, sweet spices on the
nose and the palate, leather, overripe fruits and chocolate-vanilla aromas.

12.900 Ft/0,75 l

Fehérborok / White Wines
Sauska Cuvée 7 2015 Villány

Etyeki Kúria Zöldveltelini 2016 Etyek

cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot
Több mint a fele cabernet sauvignon, negyedrészt franc, fűszerként merlot. 17 hónapon át részben első
töltésű francia hordóban érett. Illatában fekete gyümölcsök, bors, dohány. Nemes bor, szájban intenzív,
kerek, selymes.

Mérész Sándor borász nem az a fajta, aki az Etyeki Kúria teraszán nyugodtan pipázgatna és elmélkedne.
Nem. Ő mindig új fajtákon és új dűlőkön, borokon töri a fejét. Most például zöldveltelinin. És ha gondolkodik rajta, akkor ki is próbálja: tiszta zöldbors, finom zöldfűszer, friss, ropogós, lédús citrus az illata
és az íze egyaránt. Izgalmas kísérlet, biztos, hogy lesz folytatása.

More than half is Cabernet Sauvignon, one-quarter is Franc, plus some Merlot to spice things up. It was
aged for 17 months, partly in first-fill French barrels. Black fruit, pepper and tobacco on the nose. A
noble wine with an intense, round and silky palate.

Winemaker Sándor Mérész always has his mind set on new varieties, vineyards and wines: for example
now on Zöldveltelini (Grüner Veltliner). Delicious green herbs, juicy lemon on the nose and the palate.
An exciting experiment that will surely be continued.

18.500 Ft/0,75 l

1100 Ft/0,1 l

7500 Ft/0,75 l

Heimann Birtokbor 2015 Szekszárd

Böjt Egri Csillag 2016/2017 Eger

Meggyes, likőrös, telt illatú szekszárdi házasítás. Érett bor, a nagyhordós érlelésből származó finom fával,
túlérett, meggyes korttyal. Közepes test, élénk savak, a Batti kereszt cabernet franc, merlot, kékfrankos
és syrah termése kádban és hordóban erjedt, majd 18 hónapon át 225 és 500 literes hordóban érett.

Vagány csillag Bogi és Gergő ostorosi pincéjéből, a falu fölött álló, gyönyörű fekvésű Kutyahegy platójáról. Olaszrizling, sauvignon blanc, leányka és muskotály, az illatos szőlők túlsúlyával mind az illatban,
mind az ízben. Élénk, szőlős, feszes, sok-sok ízzel, egri csillaghoz méltóan a fajták sokszínűségével.

A Szekszárd blend with sour cherry and liqueur on the full nose. A ripe wine with delicate oak coming
from the ageing in large barrels, with overripe sour cherry on the palate. Medium- bodied with lively
acidity, from the Batti-kereszt vineyard’s Cabernet Franc, Merlot, Kékfrankos and Syrah crop, fermented
in vats and barrels, then aged in 225- and 500-litre barrels for 18 months.

An ambitious ‘Eger Star’ from the Ostoros cellar of Bogi and Gergő, from the beautiful location of the
Kutyahegy plateau, from above the village. Olaszrizling, Sauvignon Blanc, Leányka and Muskotály with
the more aromatic varieties dominating both on the nose and the palate. Lively, grapey and taut, with
tons of flavours and appropriately for an Eger Star, the multiplicity of the varieties.

9500 Ft/0,75 l

4950 Ft/0,75 l

Kiss Gábor Enigma (Merlot) 2015 Villány
A kisharsányi Bocor meszes talaja, alacsony terhelés, spontán erjesztés tartályban. 18 hónapon át érett
500-as, új francia hordóban. Fűszeres, illat, jó test, jó gyümölcs. Modern stílus, izgalmas, vibráló. Tiszta
piros gyümölcs, tartalmas vastag korty. Bársonyos aromavilág a fajtát kísérő gyümölcsökkel, szép
hordóval.
The calcareous soil of the Bocor vineyard in Kisharsány, from a low yield and spontaneous tank fermentation. It was aged in new 500-litre French barrels for 18 months. Spicy nose, great body, good fruit. A
modern, exciting, vibrant wine. Pure red fruit, with a substantial and dense palate. Velvety aromas with
the variety’s fruit and nice barrel use.

Ikon Chardonnay 2017 Rádpuszta
Igazi friss, üde, nyáridéző fehérbor, gyümölcsös, virágos jegyekkel. Érett dél-balatoni szőlő tartályban
iskolázva, csupa gyümölcs, friss, lédús szőlő, alma és érett sárgahúsú barack.
A truly fresh, crispy white wine that evokes summer with its fruity and floral notes. Ripe south of Balaton
grapes, made in the tank. Full of fruit, fresh and juicy grapes, apple and ripe yellow-fleshed peach.

750 Ft/0,1 l
17.500 Ft/0,75 l

4500 Ft/0,75 l

Konyári Loliense Fehér 2017 Balatonlelle
Sauvignon blanc, chardonnay és olaszrizling házasítása kiváló évjáratból, szépen beérett, gazdag savú,
illatos szőlőkből. A végeredmény is ilyen. Elegáns, komplex sav egyensúlyoz 4 gramm természetes
maradék cukorral, frissítő, kerek, egyszerre egreses, almás és őszibarackos, lassan nyílik, utána viszont
lédús, nagy ívű bor válik belőle.
This classic from Dani Konyári, a Sauvignon Blanc, Chardonnay and Olaszrizling blend from an excellent
vintage from Balatonlelle. It is made from nicely ripened, aromatic grapes with rich acidity. The result is
the same. The elegant and complex acidity is balanced by the 4 grams of residual sugar. It’s refreshing
and round with gooseberry, apple and peach. It opens slowly but after that it becomes a juicy, long wine.

St. Andrea Áldás Bikavér 2016 Eger
Kékfrankos alapú bikavér a hűvös egri tufáról kirobbanó gyümölcsökkel, főleg piros bogyósokkal és
elegáns fűszerekkel. Érett, de nem túlérett jegyek, fő hangsúllyal a gyümölcsökön. Szép balanszos a
korty, tökéletes érettség, kerek, izgalmas és hosszú.
A Kékfrankos-based Bikavér from the cool Eger tuff with explosive – mainly red berry – fruits and elegant
spices. Perfect ripeness, round, exciting and long palate.

1250 Ft/0,1 l

8500 Ft/0,75 l

6900 Ft/0,75 l
Légli Riesling 2016/2017 Balatonboglár
Feszes, vidám, ropogós rajnai rizling a szőlősgyöröki Gyugyi hegy Gesztenyés dűlőjéből, meszes, agyagos löszről. Tartályban erjedt és érett fél éven át. Zamatos, hosszú, finom citrusokkal, sárgabarackkal
és meszes ásványossággal a jósavú, hosszú korty végén. A fajtára jellemző petrolos jegyek a lehető
legelegánsabban, éppen csak a háttérben jelennek meg benne.
A taut, vivacious, crispy Riesling from the Gesztenyés vineyard of Gyugyi Hill in Szőlősgyörök, from limestone and clay soil. It was fermented and aged for half a year in tanks. A flavoursome, long wine with delicious citrus, apricot and calcareous minerality at the end of the nicely acidic and long palate. The petrol
notes that are typical of the variety occur in possibly the most elegant way – only in the background.

1100 Ft/0,1 l

7500 Ft/0,75 l

Kaiken Estate Malbec 2017 Mendoza
Az eddig megszeretett Reserve helyett Estate nevet kapott ez az érett gyümölcsökkel, szederrel, meggyel kényeztető, finoman fás, élénken fűszeres illatú mendózai bor. Ráadásul most csavarzárral zárták
újvilági mintára. Intenzív fekete gyümölcsös korty, lágy tanninok, finom pörkölt kávés jegyek, hosszú
lecsengés. Ha bárhol, bármit inni kell...
This Mendoza wine with ripe blackberry and sour cherry on the spicy nose, with gentle tannins and
intense black fruit on the palate, was given the estate’s name instead of the earlier Reserve, and also a
screw cap based on the New World example. Anytime, anywhere…

7500 Ft/0,75 l

Errazuriz Estate Sauvignon Blanc 2016
Klasszikus hűvös éghajlatról származó sauvignon blanc Casablanca-völgyből, ahol az ültetvényeket a
Csendes-óceánról érkező szelek és a reggeli köd hűti. Intenzív illatában fanyar citrusok, egres keveredik
trópusi gyümölcsökkel és zöldfűszerekkel. Élénk korty, vibráló savak, gazdag, hosszan megmaradó ízek,
mandarinhéj, grépfrút, zöldcitrom és sárgadinnye.
A classic cool climate Sauvignon Blanc from the Casablanca Valley, where the vineyards are cooled by
winds coming in off the Pacific Ocean, as well as by the morning fog. Sour citrus fruit and gooseberry
mix with tropical fruit and green herbs on the intense nose. Lively palate, vibrant acids, rich, lingering
flavours, tangerine peel, grapefruit, lime and melon.

9500 Ft/0,75 l

Lindemans Bin 50 Shiraz 2016 Ausztrália
Zamatos, közepesen testes dél-kelet ausztrál shiraz. Érett bogyós gyümölcsösség, meggy, szilva, szeder,
közepes tannin, karamellás, mokkás utóíz.
A flavoursome, medium-bodied, South Eastern Australian Shiraz. The fruitiness of red berries, sour
cherry, plum and blackberry, with medium tannins and caramel, plus mocha on the aftertaste.

1450 Ft/0,1 l

9000 Ft/0,75 l

Vörösborok / Red Wines
Günzer Portugieser 2017 Villány
Lédús, fűszeres illatú, vidám portugieser szilvával, kis otelló szőlős jeggyel. A Dobogó dűlő, a Jammertal,
a Csillagvölgy és a Bocor oportója tartályban erjedt és acélban érett 2 hónapon át. Jó ízű, tartalmas,
széles, a fajta vibráló fűszerességével és könnyed eleganciájával.
A vivacious Portugieser with juicy and spicy aromas, with plum and a bit of an Otello-like grape note.
The Oporto of the Dobogó, the Jammertal, the Csillagvölgy and the Bocor vineyards fermented in tanks
and aged in stainless steel for two months. Flavoursome, substantial, broad with the vibrant spiciness
and light elegance of the variety.

800 Ft/0,1 l

5500 Ft/0,75 l

Martinus Olaszrizling 2016/2017 Balatonfüred-Csopak
Modern, kortárs olaszrizling a Zánka fölötti Tagyon-hegy dolomitos, rendkívül köves talajáról szüretelt új
telepítésről és idősebb tőkékről. Tartályban erjedt, részben beoltva, részben egy kis pincében, spontán,
majd öt hónapon át kerekedett finomseprőn. Hosszú, vibráló, intenzív megjelenésű bor.
A modern, contemporary Olaszrizling from the slopes of Tagyon Hill, above Zánka, harvested from
dolomite and immensely stony soil, from newly-planted and older vines. Fermented in tanks, partly
controlled and partly spontaneously, in a small cellar, and then rounded out on fine lees for five months.
A nice, appealing Olaszrizling with a creamy, rich, multi-flavoured palate and the limestone hill’s minerality. A long, vibrant, intense looking wine.

4950 Ft/0,75 l

Pannonhalmi Hemina Vörös 2016 Pannonhalma
Vidám, lilásvörös szín, mérsékelt alkoholtartalma előtérbe helyezi szedres, erdei gyümölcsös illat- és
ízjegyeit. A test pedig szépen támogatja a gyümölcsöket. Finom szerkezetű, lédúsan is elegáns, tartalmas ”pannonhalmi bordói” 2016-ból.
“Most of the red Hemina is Merlot again, although with a bit more Cabernet Franc. We concentrated
on the fruit, and only aged it briefly in used Hungarian oak barrels,” says Zsolt Liptai, winemaker. Vivacious, purplish colour, blackcurrant, forest fruit notes on the nose and palate. A subtly structured and
elegant wine.

Petit Villebois Sauvignon Blanc 2016/2017 Loire-Völgy
A Loire-völgyben és az atlanti parton beérett szőlőből készült csábítóan friss sauvignon blanc érett
gyümölcsösséggel és csipetnyi sóssággal.
A seductively fresh Sauvignon Blanc with ripe fruitiness and a touch of saltiness, made from the ripened
grapes that are grown in the Loire Valley and on the Atlantic coast.

1250 Ft/0,1 l

8500 Ft/0,75 l

8500 Ft/0,75 l

Etyeki Kúria Pinot Noir 2016 Etyek
Sauska Tokaj Birtok Furmint 2015 Tokaj
Etyek, Nagy Látóhegy, kisebb részben új fahordós, nagyobb részben második töltésű hazai és francia
tölgyhordós érlelés egy éven át. Tiszta cseresznye, csipkebogyó, finom fa. Kerekebb, testesebb pinot
stílus, a fajta eleganciájával és a borvidék meszes hűvösségével. Intenzív, jó korty.
Etyek, Nagy Látóhegy, the smaller part was aged in new oak barrels, the larger part in second-fill Hungarian and French barrels for a year. Pure cherry, rosehip, subtle oak. A rounder, fuller bodied Pinot
style, with the variety’s elegance and the limestone coolness of the wine region. Intense, good palate.

18 dűlő furmintjából válogatott birtokbor francia hordóban érlelve. Finom ásványosság, fehér húsú
gyümölcsök, fehér virágok és izgalmas tölgyesség.
An estate wine selected from the Furmint of 18 vineyards, aged in French barrels. Subtle minerality,
white-fleshed fruit, white flowers and exciting oakiness.

1950 Ft/0,1 l
1750 Ft/0,1 l

11.500 Ft/0,75 l

14.000 Ft/0,75 l

Rozék / Rosé Wines
William Fevre Chablis 2016/2017 Burgundia
Dúzsi Rozé 2017 Szekszárd
100% chardonnay, a kimmeridge-i korból származó, 140-160 millió éves, meszes, agyagos, márga- és
márgás-mészköves talajról, a Serein folyó két partjáról. Igazi stílusos Chablis. Citrusok, zöldalma, körte
és virágos jegyek. Chardonnay vastagabb textúrája egyensúlyban a határozott savakkal, és megjelenik
benne a Kimmeridgean talaj ásványossága.
100% Chardonnay from chalky clay, marl, and marly limestone from the Kimmeridgian era some 140160 million years ago, from either side of the Serein River. Up to 10% was aged in used oak for up to 6
months with the rest kept in the tank. Crispy green apple, lemon zest, apricot, peach and citrus fruit,
with Chablis’ trademark vibrant acidity. Tim Atkin: 91 points.

Ha rozé, akkor Dúzsi. Ha Dúzsi, akkor rozé. A szekszárdi pince, ahol a stílus sosem változik: világos hagymahéj szín, finoman epres, szedres, boros illat, vibráló savak, hosszú, fűszeres korty. Tiszta gyümölcs.
If it’s rosé, then it’s Dúzsi. If it’s a Dúzsi, then it’s a rosé. The Szekszárd winery where nothing ever changes: pale onion skin colour, subtle strawberry, blackberry and pepper aromas, vibrant acidity, and a long,
spicy palate. Pure fruit.

800 Ft/0,1 l

5500 Ft/0,75 l

15.000 Ft/0,75 l

Kreinbacher Öreg Tőkék Bora 2015/2016 Somló
Olaszrizling, furmint és kis hárs, a hegy bazalttörmelékes, tavi üledékes változatos talajáról, Somló legkiválóbb területeiről. Tölgyfa hordóban, spontán erjedt, majd 500 literes hordókban érett 9 hónapon
át. Lassan nyíló illat, fehér gyümölcsök, virágok, hosszú, csontszáraz korty, kis kövességgel.
Olaszrizling, Furmint and a bit of Hárslevelű from diverse basalt alluvial, lake sediment soil, from Somló
Hill’s most outstanding parcels. It was fermented spontaneously in oak barrels, aged in 500-litre barrels for 9 months. Slowly opening aromas, white fruit, flowers. Long, bone dry palate with a touch of
stoniness.

9000 Ft/0,75 l

Sauska Rosé 2017 Villány
Cabernet sauvignon, merlot, kékfrankos, syrah, pinot noir és cabernet franc házasítása egy igazán
változatos évből, mészköves, márgás, löszös talajról szüretelve. Élénk rózsaszín, illatában hibiszkusz és
rózsalevél, friss kortyában májusi cseresznye, görögdinnye, szegfűszeg és málna. Pirospozsgás, takaros,
tiszta és jó ivású.
A Cabernet Sauvignon, Merlot, Kékfrankos, Syrah, Pinot Noir and Cabernet Franc blend from a truly
diverse year, harvested from limestone, marl and loess soil. Lively pink colour, hibiscus and rose leaf
on the nose, May cherry, water melon, clove and raspberry on the fresh palate. A rose-cheeked, neat,
pure wine with good drinkability.

900 Ft/0,1 l

5900 Ft/0,75 l

Pálffy Pinot noir Rosé 2017
Köveskál, Fekete-hegy és Mező-Mál dűlő, színes talaj, alacsony tőketerhelés. Tartályban, spontán erjedt,
száraz, friss, jó savú, cseresznyével, eperrel, csipkebogyóval.
The Köveskál, Fekete-hegy and Mező-Mál vineyards, colourful soil, low yields. A spontaneously tank
fermented, dry and fresh wine with good acidity, cherry, strawberry and rosehip.

900 Ft/0,1 l

5900 Ft/0,75 l

