Pálinkák
SPIRITS

PRÉMIUM ÉRLELT SZILVA

1 790 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

PRÉMIUM VADKÖRTE

1 790 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

PRÉMIUM VADBODZA

1 990 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

KAJSZIBARACK

1 790 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

1 690 Ft / 4 cl

MEGGY
ÁRPÁD

BORLAP

MUSKOTÁLYOS SZŐLŐ

1 690 Ft / 4 cl

ÁRPÁD

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!
A megadott áron felül 15% szervízdíjat számolunk fel!

Fehérborok

Pezsgők

WHITE WINES

SPARKLING WINES

TÖRLEY CHAPEL HILL CHARDONNAY NO

NYAKAS IRSAI OLIVÉR 2022
ETYEK-BUDA száraz/dry

4 490 FT / 0,75 L
790 FT /DL

Élénk zöldfehér szín, muskotályos, virágos rétre emlékeztető intenzív illat
jellemzi. Zamataiban élénk savak és a frissen szedett szőlő jegyei mutatkoznak.
A házibulik kihagyhatatlan tartozéka.
The sort Irsai Olivér is a Hungaricum. Clear yellow with green reflexes. Intensive nose
remaining to blooming fields. Variety typical taste of Muscat flavour, fresh picked
grapes. Best choice for a night quaffing with friends.

4 190 Ft / 0,75 l

HUNGARIA GRANDE CUVÉE

5 990 FT / 0,75 L

SAUSKA BRUT

9 990 FT / 0,75 L

ASTI VALLEBELBO

5 490 FT / 0,75 L

HUNGARIA EXTRA DRY

5 990 FT / 0,75 L

TÖRLEY FRANCOIS PRESIDENT ROSÉ

8 190 FT / 0,75 L
1 190 FT / DL

TÖRLEY MIONETTO FRIZZANTE PROSSECCO

6 990 FT / 0,75 L

590 Ft / dl

NYAKAS ALIGVÁROM 2022
ETYEK-BUDA száraz/dry
Három fajta mesteri ötvözete, ahol az illatok harmóniája a zamatok mélységével
és kiemelkedő savegyensúllyal párosul. Szájban száraz lendületes érzetet ad.
Az illathoz igazodó ízei fiatalos elánnal érkeznek. Pikáns, szószos húsokhoz, a
tenger gyümölcseihez és a keleti ízekhez is kitűnően illeszkedik.
Master combination of three varietals. The wine has a mirror-like light straw-yellow
colour. Its bouquet is clean, intense, reminding us of floral fields in the springtime,
different fruits and discreet spicy notes. Serve with poultry and fish dishes with fruity
garnishing and oriental spices.

4 190 Ft / 0,75 l

590 Ft / dl

HARASZTHY SIR IRSAI CUVÉE 2022
ETYEK-BUDA száraz/dry
A Királyleányka virágillata, és a chardonnay gyümölcsös jegyei teszik teltebbé az
Irsai Olivér parfümösségét. Ízben virgonc savak, gyümölcsösség, könnyedség,
bohémság jellemzik a bort.
The flowery notes of Királyleányka and the fruitiness of Chardonnay make the scent of
Irsai Olivér more serious and charming. Vivid, refreshing acidity, lots of fruits on palate.

3 990 Ft / 0,75 l

Desszertborok
DESSERT WINE

Fehérborok
WHITE WINES

SERPENS SWEET LATE HARVEST 2018/2021

BUJDOSÓ CSOMÓ (Sauvignon Blanc) 2022

TOKAJ édes/sweet

BALATONBOGLÁR

A bor elkészítésénél 2018-ban 100%-ban Furmintot használtunk a KirályHegy dűlőből. Színe világos szalmasárga. Illatban az érett édes gyümölcsök
kavalkádja az, ami először eszünkbe jut az első szippantáskor. Kifejezetten
intenzív illatban érett trópusi gyümölcsök, ananászos, mangó, valamint érett
őszi és sárgabarack jegyek jellemzik.

A szőlő a Kokas-hegy dűlő fiatal ültetvényén termett. Színe halványzöld, fajta
jelleges intenzív bodza illattal. Közepesen telt,ízében érett gyümölcs élénk
savval. Kiváló nyarat idéző fehérbor!

A pure Furmint from the terroir of Király Hegy. Light colour with yellowish reflexes.
Pineapple, mango, and ripe peaches in the nose with tropical fruits ont he palate. Not
too heavy.

5 990 Ft / 0,5 l

1 290 Ft / dl

száraz/dry

Vine Hill Vineyard Kokas the young plantation grown. Its color is pale green,
scented elder intense varietal character. Moderately full, ripe fruit flavors lively acid.
Outstanding citations summer white wine!

3 390 Ft / 0,75 l

TŰZKŐ BANKA GRÜNER VELTLINER 2021/2022
TOLNA

száraz/dry

Egy üveg madárcsicsergés… A Zöldveltelini hazánkban kevésbé ismert szőlő
fajta, a belőle készült bor illatos, elegáns zamatú, élénk savtartalmának köszön
hetően üde.
A bottle of bird chirping… The Grüner Veltliner is a less well-known grape variety in
Hungary, the wine made from it is fragrant, elegant and has a lively acidity.

5 790 Ft / 0,75 l

790 Ft / dl

PÁTZAY RIZLING 2022
BADACSONY száraz/dry
Tiszta, zöld mandulás, zöldalmás illata finom, vulkanikus talajból származó
ásványossággal egészül ki. A teli kortyot hosszú lecsengés és finom krémes
textúra mellett fehérborsos fűszeresség jellemzi. Tejszínes ételek és fehérhúsú
szárnyasok ideális párja lehet. Nem kevésbé izgalmas például egy szokatlan
párosításban, almás pite mellé.
Clean nose withgreen almond, green apple and soft mineral aromas deriving from
the volcanic soil. The síp is rich and round, with creamy texture and white pepper
notes, followed by a long finish. Ideal match for white poultry, and for unusual
pairings such as apple pie.

4 990 Ft / 0,75 l

690 Ft / dl

Fehérborok
WHITE WINES

Vörösborok
RED WINES

PAJZOS T-FURMINT 2021

BODRI BIKAVÉR VÁLOGATÁS FALUHELY 2019

TOKAJ száraz/dry

SZEKSZÁRD száraz/dry

A Pajzos birtokborának illatában a friss, fiatalos, aromák zöldalmás jeggyel
egészülnek ki. Tiszta és virgonc ízvilág: kedves, gyümölcsös, körtés, őszibarackos
zamat mellett jól érezhető sós, citrusos lecsengés. Jól iható, lendületes
savkészletű bor, elegáns testtel.

A szekszárdi Faluhely-dűlőben terméskorlátozással termelt, Kékfrankos, Merlot,
Cabernet Sauvignon és Kadarka szőlőből készült a bor. Sűrű szövésű, tipikus
szekszárdi jegyeket hordozó borunk, melyben a gyümölcsjegyek és a fűszeresség
szépen elegyedik.

In the aroma of the Pajzos estate wine, the fresh, youthful aromas are complemented
by green apple notes. Clean and lively taste: pleasant, fruity, pear and peach flavor with
a well-perceived salty, citrus finish.

This wine is made from Kékfrankos, Merlot, Cabernet Sauvignon and Kadarka grapes
produced in the Szekszárd Faluhely-dűlő, with production restriction. It is our tightlywoven wine carrying typical Szekszárd features in which the fruit essences and
spiciness blend well.

5 790 Ft / 0,75 l

7 990 Ft / 0,75 l

790 Ft / dl

PÁTZAY CHARDONNAY 2020

GERE ATTILA KOPAR CUVÉE

BADACSONY száraz/dry

Christalclear lemon color and defined nose. This beautiful wine represents the
chardonnay’s role as the most suited variety to reflect the special terroir of Badacsony,
and the philosophy of the winery itself. Ideal match for wild poultry and for long evening
conversations on the Balaton shores.

690 Ft / dl

YEALANDS ESTATE P. YEALANDS SAUV. BLANC
2021/2022 száraz/dry
ÚJ-ZÉLAND
A tulajdonos nevét viselő sauvignon blanc maracuja és guava érett jegyeit hordozza, melyet a gyógynövények valamint a fekete ribizli egészít ki. A szájpadláson érett gyümölcsös jegyeket és citrust érezhetünk, amit hosszú ásványos
lecsengés tesz harmonikussá.
The name of the owner bearing Sauvignon Blanc shows the marks of maracuja, guava and passion fruit complete with herbs and black currants. The palate ripe fruit and
citrus notes we can feel what a long mineral finish makes harmonious.

9 990 Ft / 0,75 l

2018

VILLÁNY száraz/dry

Kristálytiszta szín és karakteres illat. Hisszük, hogy a chardonnay a leginkább
alkalmas szőlőfajta a talaj és a borászat filozófiájának közvetítésére. Badacsony
egy egyedülálló terület, ahol ez a világfajta különösen szép formát mutat. Ideális
vadszárnyasokhoz, és hosszú, esti Balaton-parti beszélgetésekhez.

4 990 Ft / 0,75 l

1 090 Ft / dl

A pincészet emblematikus csúcsbora. Csak a legszebb évjáratokban készül,
Villány legjobb dűlőiből (Kopár, Csillagvölgy, Konkoly, Ördögárok) szelektált
alapanyagok felhasználásával. A bor Cabernet Franc, Merlot valamint Cabernet
Sauvignon házasítása. Átlagosan 16-18 hónapig érleljük tölgyfahordókban.
The emblematic top wine of the winery. Only made in the nicest years. From the
selected materials from the best slopes of Villány (Kopár, Csillagvölgy, Konkoly,
Ördögárok). The wine is the blend of Cabernet Franc, Merlot and Cabernet Sauvignon.
We age it in barrique for 16-18 months as average.

16 990 Ft / 0,75 l

TERRE CARSICHE FANOVA RISERVA PRIMITIVO 2020
OLASZORSZÁG száraz/dry
Első pillantásra mély rubinvörös szín és intenzív, telt illatok jellemzik.
Harmonikus és testes vörösbor, mely kiválóan párosítható sült húsokkal, érett
sajtokkal és szalámival is. Termőterület: Castellana Grotte - Acquaviva delle Fonti
At first look it is characterized by a deep ruby red color and intense, full scents.
Harmonious and full-bodied red wine, which can be perfectly paired with roasted
meats, ripe cheeses and salami. Growing area: Castellana Grotte - Acquaviva delle
Fonti

9 990 Ft / 0,75 l

Vörösborok
RED WINES

Rosé borok
ROSE WINES

VESZTERGOMBI MERLOT 2019

NYAKAS ROSÉ 2022

SZEKSZÁRD száraz/dry

ETYEK-BUDA száraz/dry

Egészen sötét, vörös szín. Illata erdei bogyós gyümölcsökre emlékeztet. Kellemes
lágy savakkal bír, ami kimondott erény a szekszárdi borok között.Harmonikus,
tartalmas bor melyet bátran ajánlhatunk minden vörösbort kedvelőnek.

A négy fajtából eredő komplex ízvilág, málnás, cseresznyés gyümölcsösség,
fűszeres zamatvilág, erőteljes savgerinc, intenzív lecsengés jellemzi. Tenger
gyümölcseihez vagy akár önmagában nyári frissítőként is kiválóan szolgál.

It has a totally dark red colour. It’s aroma reminds us of forests berries. It is a
pleasant with soft acids, which is a definite merit among the wines of Szekszárd. It
is a harmonic and stout wine that we boldly recommend to the lovers of red wines.

The blend of four sorts makes a nice complexity. Fruitness reminding to raspberry
and strawberry, spicy notes, strong acids, long and intensive finish characterizes this
rosé. Terrific with seafood or at summer time, even on its own as a refreshment.

4 990 Ft / 0,75 l

IPACS-SZABÓ INNIJÓ

690 Ft / dl

4 190 Ft / 0,75 l

SOLTÉSZ ROZÉ CUVÉE

2020

590 Ft / dl

2021/2022

száraz/dry

VILLÁNY száraz/dry

EGER

Öreg, szórt telepítés vegyes szőlőfajtái egybe szüretelve, egyszerűen, az ősi
hagyomány szerint elkészítve, a végső arcát a cabernet franc adja. Illatában a
meghatározó az érett gyümölcsösség (fekete cseresznye, fekete ribizli), amely a
kóstoláskor fűszeres jegyekkel (fahéj, kakaópor) teljesedik kerek egésszé.

Ez a rozé pont olyan, mintha egy hatalmas tál érett, zamatos eperbe harapnánk. Bár
a bor száraz, ízében mégis gazdag, édes gyümölcsösség jellemzi, és egy csipetnyi
szénsavasság teszi vibrálóan lendületessé. Helyezzük kényelembe magunkat,
töltsünk ki egy pohárral, és élvezzük minden cseppjét. Egy kis hűtés jól áll neki.

The mixed vine varieties of old, scattered plantings are harvested together, simply
prepared according to ancient tradition and the final face of the cabernet franc. Its
fragrance is the mature fruit flavor (black cherry, black currant), which tastes spicy
notes (cinnamon, cocoa powder).

This rosé is like biting into a huge bowl of ripe, juicy strawberries. Although the wine
is dry, it is still rich in flavor, sweet fruitiness, and a hint of carbonation makes it
vibrant. Let’s make ourselves comfortable, fill it with a glass and enjoy every drop.

7 190 Ft / 0,75 l

3 290 Ft / 0,75 l

990 Ft / dl

FEKETE CABERNET SAUVIGNON VÁLOGATÁS 2019
SZEKSZÁRD száraz/dry
Mély rubin színű, tartalmas bor közepes lecsengéssel és édeskés utóízzel.
Illat- és ízvilágában a meggyes, mentás, erdei bogyós ízjegyek fűszeres ízekkel
egészülnek ki.
It‘s a flavorful wine with deep ruby colour and sweet aftertaste. The complex taste is
made of sour cherry and forest berries completed by different spices. It goes well with
red meats and with dark chocolate desserts.

9 900 Ft / 0,75 l

Rosé borok
ROSE WINES

DUBICZ 1014 CABERNET SAUVIGNON ROSÉ

RED WINES

TIFFÁN PORTUGIESER 2021/2022
VILLÁNY száraz/dry

2021/2022
MÁTRA

Vörösborok

száraz/dry

Ebben az elegáns prémium roséban a finom szederillat csábít kóstolásra. Izében
málna, cseresznye, meggy, ropogós savakkal különleges harmóniában egyesül.
Nem mindennapi rosé élmény!

A Villányi borvidék legelterjedtebb vörösbort adó tájfajtája, mely egyik borvidéken
sem ad olyan minőséget, mint itt. Gyorsan fejlődő fajta, a szeptemberi szüret
után már november végén palackba kerül. Ibolyára emlékeztető illattal és
zamattal rendelkezik, mélyvörös színű, lágy, csodálatos harmóniájú bor.

The fragrance of fresh mulberry seduces for tasting this elegant, premium rosé wine.
Raspberry, cherry and sour cherry unite with lively acids in a perfect harmony. An
exceptional rosé experience.

Portugieser is the most common grape variety of Villány, and in no other region does
it as well as here. A fast maturing type. After the September picking by the and of
November it’s been bottled. The taste and scent remind of violet. Deep red, mild wine
with wonderful harmony.

3 990 Ft / 0,75 l

3 990 Ft / 0,75 l

590 Ft / dl

PÁTZAY PRÉMIUM PINOT NOIR ROSÉ 2021/2022
BADACSONY száraz/dry

BODRI MALBEC 2021
SZEKSZÁRD száraz/dry

Kristálytisza halvány rózsa színe és magas viszkozitása eleganciát és nagy
beltartalmat sejtet. Kóstolva a száraz korty, málnával és eperrel nyit, melyhez
friss barack és virágosság társul. Frissítő savérzete lágy utóíze könnyedséggel
párosulva jó egyensúllyal, hosszan búcsúzik a szájban. Magában fogyasztva is
különleges rozé élményt jelent.
Cristal clear light rose color and hight viscosity. On the palate the sip is dry with
raspberry and strawberries. Fresh apricot and also some flowery notes makes it round
and complex. Refreshing acidity and lightness gives you the perfect and unique rose
experience.

5 790 Ft / 0,75 l

590 Ft / dl

790 Ft / dl

Malbec Szekszárdról egy Izgalmas bor, mely intenzív illatú, közepesen
testes, szilvás-gyümölcsös bor. Kevés hordóhasználatnak köszönhetően
étcsokoládés jegyeket is mutat.
This Malbec from Szekszárd is an exciting wine with an intense notes in the nose.
Medium-bodied, dark berries, mainly plum. It also shows dark chocolate marks due
to low barrel usage.

4 290 Ft / 0,75 l

TÓTH FERENC PINOT NOIR 2020
EGER

száraz/dry

Rubin szín, ami nem nagy testével, hanem kifinomultságával és eleganciájával
hódít. Nagyon intenzív fajtára jellemző illat és gyümölcsösség tárul elénk
A wine with ruby colour conquests our heart with not its big body but elegancy and
refinedness. Very intensive nose typical for the variety and also fruit aromas open..

5 690 Ft / 0,75 l

790 Ft / dl

