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Fehérborok
WHITE WINES    WEISSWEINE

ETYEK-BUDAI CHARDONNAY
GYÖRGY-VILLA COLLECTION    2017

Az etyeki szőlőterületünkön termesztjük a borvidék és talán a világ legismertebb és legelterjetebb szőlőfajtája. A György 
- Villa Selection Etyeki Chardonnay kiváló minőségű, intenzív illat és zamatanyag tartalmú, gyümölcsös fehérbor.

This grape variety, the wine region’s and perhaps the word’s best knownone is grown in our vineyars in Etyek. The Etyek 
Chardonnay is a top quality wine with intense aromas and a fruity character, which blends with the scent of spring flowers.

Diese Rebsorte, die Weinregion und vielleicht das bekannteste Wort des Wortes, wird in unseren Weinbergen in Etyek angebaut. 
Der Etyek Chardonnay ist ein hochwertiger Wein mit intensiven Aromen und einem fruchtigen Charakter, der sich mit dem Duft 
von Frühlingsblumen verbindet.

3600 Ft / 0,75 l 500 Ft / dl

MÁTRAI 1014 PINOT GRIS
DUBICZ BORÁSZAT ÉS SZŐLŐBIRTOK    2017

Francia eredetű fajta, a burgundi Pinot család tagja. Halványsárga színű, nagyon elegáns, tüzes, száraz fehérbor. Illata 
élénk, a Mátra lankáinak mezei virágait idézi. Gyümölcsös ízjegyei hosszú lecsengésűek.

French origin type, a member of the Burgundian Pinot family. Pale yellow in color, very stylish, hot, dry white wine. Its flavor is 
intense, we can find wild flowers smell of the Matra. Fruity dominant notes, long finish.

Französischer Herkunft, ein Mitglied der burgundischen Pinot-Familie. Blassgelbe Farbe, sehr stilvoller, heißer, trockener Weiß-
wein. Sein Geschmack ist intensiv, wir können wilde Blumen Geruch der Matra finden. Fruchtig-dominante Noten, langer Abgang.

4 200 Ft / 0,75 l 580 Ft / dl

Magyarország borvidékei
HUNGARY’S WINE - GROWING REGIONS 

1. Csongrád

2. Hajós-Baja

3. Kunság

4. Neszmély

5. Badacsony

6. Balatonfüred-Csopak

7. Balaton-felvidék 

8. Etyek-Buda

9. Mór

10. Pannonhalma

11. Nagy-Somló

12. Sopron

13. Balatonboglár

14. Pécs

15. Szekszárd

16. Villány

17. Bükk

18. Eger

19. Mátra

20. Tokaj

21. Zala

22. Tolna
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Fehérborok
WHITE WINES    WEISSWEINE

KAMOCSAY PRÉMIUM CSERSZEGI FŰSZERES
HILLTOP BORÁSZAT    2017

Rendkívül érdekes, igazi hungarikum az Irsai Olivér és a Tramini szőlőfajta keresztezéséből, mely magában hordozza mindkét 
fajta különlegességét. Pikáns illata, egres gyümölcszamata az Irsai könnyedségére emlékeztet. Fűszerességében, narancshéj és 
licsi illatában a Tramini jelenik meg. Grillezett fehérhúsokhoz, valamint hideg pástétomokhoz ajánljuk.

An interesting real hungaricum Irsai Oliver and Traminer grape varieties by crossing that carries both kinds of special. Spicy 
aroma, fruity gooseberry Irsai lightness reminiscent. Overall, spicy, orange peel and lychee aromas of the Traminer is displayed. 
Grilled white meat and cold pies recommend.

Eine interessante reale Hungaricum Irsai Oliver und Traminer Rebsorten durch Kreuzung, die beide Arten von speziellen trägt. 
Würzig Aroma, fruchtig Stachelbeere Irsai Leichtigkeit erinnert. Insgesamt werden würzige, Orangenschalen und Lychee-Aromen 
des Traminers angezeigt. Gegrilltes weißes Fleisch und kalte Torten empfehlen.

6 200 Ft / 0,75 l 840 Ft / dl

RIZLING
PÁTZAY    2018

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.

Reintöniges, zartes Geruch mit grünen Mandeln, grünem Apfel das mit mineralischen Aromen, die aus dem vulkanischen 
Boden stammen ergänzt wird. Der Schluck ist reich und rund, mit cremiger Textur und weißen Pfeffernoten, gefolgt von einem 
langen Abgang. Ideal für weißes Geflügel aber auch für ungewöhnliche Paarungen wie Apfelkuchen.

4 500 Ft / 0,75 l 620 Ft / dl

Magyarország borvidékei
HUNGARY’S WINE - GROWING REGIONS 
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Fehérborok
WHITE WINES    WEISSWEINE

EGRI MUSCAT OTTONEL
JUHÁSZ TESTVÉREK PINCÉSZETE    2018

Az egri borvidék egyik híres fajtája a Muscat Ottonel. Későn szüretelt, érett szőlőből készült. Tiszta illatú, telt, hosszú 
utóízű, ízében a méz, a citrus és az aszalt gyümölcsök zamatai bujálkodnak. 

The Eger wine-growing region one his famous kind Muscat Ottonel. Late harvested, was made of a mature grape. With a clear 
fragrance, full, long aftertaste, his flavour the honey, the citrous and the dryed one the flavours of fruits they fornicate. 

Die Eger Weinanbaugebiet einen seiner berühmten Art Muskat Ottonel. Spätlese, wurde von einer reifen Trauben gemacht. 
Mit einem klaren Duft, voll, langen Nachgeschmack, sein Geschmack der Honig, der citrous und dryed einen die Aromen von 
Früchten sie Unzucht treiben.

3 900 Ft / 0,75 l

SOMLÓI JUHFARK SELECTION
CSORDÁS-FODOR PINCÉSZET    2016

Világos zöldessárga szinű, citrusos közepesen intenzív illat. Finom ásványosság, megfelelő teltség, karakteres savak.

Pale green-yellow colour, medium intensity citrus fruits in the smell Fine minerality in flavour characterful acids.

Blassgrüne-gelbe Farbe, mittlere Intensität Zitrusfrüchte im Geruch Fein Mineralität im Geschmack charaktervolle Säuren.

4 300 Ft / 0,75 l    

TOKAJI ÉDES SZAMORODNI
CHATEAU MEGYER    2015

TOKAJI ASZÚ 5 PUTTONYOS 
DISZNÓKŐ SZŐLŐBIRTOK   2008

Színe – korától függően – az aranytól a sötét borostyánsárgáig terjedő tartományban mozog. Illata fiatalon rendkívül eleven, friss 
gyümölcsök (gyakran sárgabarack) és citrusaromák uralkodnak benne, mintegy tíz év múltán pedig aszalt gyümölcsökkel, fűszeres és 
mézes jegyekkel gazdagodik. Szájban az élénk savak és az édesség csodálatos egyensúlya jellemzi.Elképesztően tartós utóíz jellemzi, 
fűszeres lecsengéssel. 

Golden to deep amber depending on its age. When young, the nose bursts with intensity: fresh fruits (very often apricot) and citrus 
aromas. Over 10 years old, the wine gains even greater aromatic complexity filled with dried fruits, spicy and honey notes. A display of the 
vintage character in flavours. A beautiful balance between vivacious acidity and sweetness. The Disznóko Tokaji Aszú 5 puttonyos tastes 
fresh, long and is always superbly complex and focused. Amazing length, often with a spicy finish. 

Goldene tiefe Bernstein je nach Alter. Wenn junge, bricht die Nase mit Intensität: frisches Obst (sehr oft Aprikose) und Zitrusaromen. 
Über 10 Jahre alt, der Wein gewinnt noch mehr aromatische Komplexität mit getrockneten Früchten, würzig und Honignoten gefüllt. 
Eine Anzeige des Vintage-Charakter in Aromen. Eine schöne Balance zwischen lebhaften Säure und Süße. Die Disznókö Tokaji Aszú 5 
puttonyos schmeckt frisch, lang und ist immer bestens komplex und konzentriert. Erstaunlich lang, oft mit einem würzigen Abgang.

15 000 Ft / 0,5 l 3 000 Ft / dl

A szamorodni borok minőségét az aszúszemek aránya adja meg. Ha a feldolgozott szőlőben az aszúszemek aránya 
magas és a borban természetes cukor  marad vissza, akkor édes szamorodnit készíthetünk. Édes süteményekhez, 
avagy poharazgatáshoz egyaránt fogyasztható.

A charming wine with honey bread aromas in the bouquet. Nice balance with well-proportioned sugar. A pleasing after-taste 
dominated by caramel.

Ein faszinierender Weißwein mit Honig und Weißbrot Aromen in der Nase. Gut balancierte Körper mit proportioniertem 
Zuckergehalt. Langer Abgang mit viel Karamell in Nachgeschmack.

5 000 Ft / 0,5 l 1 000 Ft / dl

Desszert borok
DESSERT WINES    DESSERTWEINE
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Fehérborok
WHITE WINES    WEISSWEINE

ETYEK-BUDAI SAUVIGNON BLANC
HARASZTHY PINCÉSZET / HVP BORCSALÁD    2016

Közepesen intenzív citromsárga szín. Fajtajelleges illat, fehér virágok, citrusok és egy kis csalán. Kóstolva intenzív, 
hosszú íz. A gyümölcsösséget szépen egészíti ki vegetalitása. Jó savszerkezet, frissít korty.

Medium intense lemon colour. White flowers, citrus, and a hint of nettle on nose. On the palate intensive, long taste. Determinating 
fruitiness completed with herbs. Good acidity, refreshing sip.

Mittlere intensive Zitronenfarbe. Weiße Blüten, Zitrusfrüchte und ein Hauch von Nessel auf Nase. Am Gaumen intensiver, langer 
Geschmack. Ermittlung der Frucht mit Kräutern Gute Säure, erfrischender Schluck.

4 500 Ft / 0,75 l  

MÁD FURMINT
SZENT TAMÁS PINCÉSZET     2016

Száraz fehérbor, mely termőhelyének, a Tokaji borvidék legjobb adottságú dűlőivel körülvett Mád településnek a nevét viseli. 
A területre jellemző ásványos illat és ízvilágot megjelenítő, Furmint szőlőfajtából acéltartályos erjesztéssel készített bor. 
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.

Ein trockene Weißwein mit Gebiet typisch mineralische Noten. Die Name Mád ist die Name von der Anbau Region. Nach der Reifung 
in Stahltank bringt der Wein frische Säure und viele Zitronen Aromen. In Nachgeschmack dominieren die vulkanischen Noten.

4 900 Ft / 0,75 l 

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.

Die emblematische Spitzenwein des Weingutes. Nur in den schönsten Jahren. Von den ausgewählten Materialien aus den 
besten Hängen des Villány (Kopár, Csillagvölgy, Konkoly, Ördögárok). Der Wein ist die Mischung aus Cabernet Franc, Merlot und 
Cabernet Sauvignon. Wir älter werden es in Barriques für 16-18 Monate als Durchschnitt.

15 500 Ft / 0,75 l     

VILLÁNYI KOPAR CUVÉE
GERE ATTILA    2015 / 2016

VILLÁNYI CUVÉE 7 SIKLÓS
SAUSKA    2015

Mélybordó szín, látványra is sűrűbb textúra. Illatban érett gyümölcs, nagymamáink cukrozott nyári gyümölcsei, meg 
tannin, fűszerek sokasága. Édes illat finom hordós jegyekkel, ízében viszont a sűrűséghez társuló tannin, finom bárso-
nyosság és a mélység ígérete. Fiatal, hamvas bor, amolyan “Villány újhullám” a hűvös siklósi platókról.

Deep velvety red, thicker texture.  Sweet aromas of ripe fruits – those lovely homemade syrupy compotes from Grandmas’ pantry – 
fine tannins and delicate spiciness. Fine barrel spices in the mouth, too. “Villány Velvet Underground” from the breezy Siklós plateaus.

15 500 Ft / 0,75 l 
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Rosé borok
ROSE WINES    ROSEWEINE

ROSÉ
PÁTZAY    2018

Kristálytiszta, halvány málna színét rózsaszín villanások teszik még elegánsabbá. Illatában friss eper és málna, ízében 
frissítő savérzet és a rozék is kiemelkedő összetettség. Vagány, lendületes, friss. Csupa gyümölcs és nagybetűs NYÁR.

Christalclear, pale raspberry color with elagant pink reflexes. Fresh strawberry and raspberry on the nose, crisp acidity and 
complexity in the síp. A lively, fruity, fresh wine, the symbol of summer itself.

Kristallklar, blasse Himbeerfarbe mit eleganten rosa Reflexen. Frische Erdbeere und Himbeere in der Nase, erfrischende 
Säure und Komplexität im Geschmack. Ein lebendiger, fruchtiger, frischer Wein. Symbol des SOMMERS großgeschrieben.

3 600 Ft / 0,75 l 500 Ft / dl

VILLÁNYI ROSÉ
SAUSKA    2018

Kékfrankos gerinc, ahogy szeretjük, benne merlot, kadarka, pinot noir és egy lehellet syrah. Ragyogó lazac színű, tele gyümöl-
csökkel, főleg érett málna, görögdinnye, erdei szamóca uralják. Illatában szőlővirág, szellőrózsa és vadrózsa. Pirospozsgás 
és takaros, igazi villányi menyecske.

The blend we have been addicted for more than a decade: Blaufränkisch backbone with Merlot, Kadarka, Pinot Noir and a touch of 
Syrah. Shiny salmon pink, breezy wild flower aromas. A full basket of fresh fruit of raspberry, watermelon and wild strawberries fill 
the palate to the very pleasing, refreshing finish. Cheeky and flirty, young and full of life.

3 900 Ft / 0,75 l    550 Ft / dl

Vörösborok
RED WINES    ROTWEINE

VILLÁNYI CABERNET FRANC
CSÁNYI PINCÉSZET    2016

A bor másod- és harmadtöltésű 300 literes magyar tölgyfahordóban érett 18 hónapig. Mély rubin szín, melyet gazdag áfonyás, 
szedres, szilvás illat kísér. A korty karakteres, a gyümölcsös asszociációkat szépen egészíti ki némi fűszeresség és csokoládé. 
A test összhangjának alapját a finom tanninok adják, az utóíz hosszú és kellemes. 

We aged the wine in 300 liter Hungarian oak barrels used the second and third time for 18 months. Deep ruby color followed by 
blueberry, blackberry and plum on the nose. Characteristic, yet fruity on the palate, rounded by a hint of spiciness and chocolate. 
Elegant tannins add to the harmony of its character, the aftertaste is long and exiting. 

Wir aßen den Wein in 300 Liter ungarischen Eichenfässern verwendet das zweite und dritte Mal für 18 Monate. Deep ruby Farbe gefolgt 
von Heidelbeere, Brombeere und Pflaume auf der Nase. Am Gaumen charakteristisch und fruchtig, abgerundet von einem Hauch von 
Würze und Schokolade. Elegante Tannine ergänzen die Harmonie seines Charakters, der Nachgeschmack ist lang und spannend.

6 600 Ft / 0,75 l     

VILLÁNYI KÉKFRANKOS
SAUSKA    2015

Bíborvörös, bordó tónusokkal, nem túl sűrű. Fűszeressége kifejező, a borsos, majorannás, kakukkfüves, nem paprikás ma-
gyar konyhát idézi. Utána robbannak be a nyár eleji gyümölcsök, amik néhány perc után uralkodnak az illaton, főleg meggy 
és cseresznye. A hordó diszkrét bájával- vanília, szegfűszeg- hódít, vibrál szájban. Közepesnél kevesebb tannin, elegáns 
savérzet. Igazi mediterrán kékfrankos, nem dübörög a sav, de a tannin sem. 

Velvety red, not overly thick. Expressive spiciness in the nose with black pepper, Marjory, thyme dominance.  Ultimate Hungarian 
aroma profile from the “before Paprika-times”. Cherry and tart cherry bursting on the palate with discreet vanilla-cloves barrel 
spices. Very light tannins, great minerality.

8 100 Ft / 0,75 l 
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Vörösborok
RED WINES    ROTWEINE

VILLÁNYI PORTUGIESER
TIFFÁN EDE ÉS ZSOLT    2017

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. 

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.

Portugieser ist die häufigste Rebsorte von Villány, und in keiner anderen Region ist es ebenso wie hier. Ein schnell reifender Typ. 
Nach der September-Kommissionierung von und von November ist es abgefüllt worden. Der Geschmack und Duft erinnert an 
Veilchen. Tiefroter, milder Wein mit wunderbarer Harmonie.

4 200 Ft / 0,75 l 580 Ft / dl  

A borvidék kékszőlő fajtáinak házasításából készült vörösbor. Mély rubin színű, érlelt fűszeres illattal rendelkező, elegáns 
vörösbor. Zamata hosszú, nemes és élménytéli. 

A traditional red wine of Eger.  The wine carries the nature of Eger Wine Region which is a blend of basic varieties of Eger. Its 
colour is deep purple and appearance is determined. Finely ripe complex fragrances with multicoloured taste.  A light, fruity, 
well drinkable red wine.  

Ein traditioneller Rotwein von Eger. Der Wein trägt die Natur der Eger Weinregion, die eine Mischung von grundlegenden Sorten 
von Eger ist. Seine Farbe ist tiefviolett und das Aussehen bestimmt. Fein reife komplexe Duftstoffe mit buntem Geschmack. Ein 
leichter, fruchtiger, gut trinkbarer Rotwein.

3 600 Ft / 0,75 l 500 Ft / dl

EGRI CUVÉE
JUHÁSZ TESTVÉREK PINCÉSZETE    2017

Vörösborok
RED WINES    ROTWEINE

SZEKSZÁRDI MERLOT
TAKLER FERENC    2016 

Rendkívül nagy érési képességet és hosszú ízképet mutató bor. Illata virágokra, elsősorban bordó rózsára emlékeztet, 
ízeinek gyümölcsössége málna mellett aszalt szilvát idéz. 

This wine has an extraordinary ripening capacity and exhibits a long-lasting bouquet. Its flowery perfume reminds us of red 
roses, its flavor evokes raspberry and prunes.

Dieser Wein hat eine außerordentliche Reifekapazitäten und weist eine langanhaltende Bouquet. Sein blumiges Parfum erinnert 
an rote Rosen, sein Aroma erinnert an Himbeeren und Pflaumen.

5 800 Ft / 0,75 l     

EGRI KADARKA 
TÓTH FERENC    2017

A közepesnél mélyebb szín, a közepesnél intenzívebb illatvilág klasszikus kadarkás jegyekkel, érett gyümölccsel, vagány 
keleti fűszerkészlettel. Kóstolva nagyon szép szerkezetet kapunk, amelyben egy érintésnyi édességérzet is feltűnik a remek 
savak és a karakteres, de nagyon finom tanninszerkezet mellett. Gazdag, nagyon finom lecsengésű bor, amelyet nagyon jó 
inni, és tökéletesen egyben van.

Deeper medium colour with more intensive aromas, classical marks of kadarka grape, ripe fruits and wide oriental spiciness. Wine 
has very nice structure after tasting whereas slight sweetness appears besides great acids and characteristic however very fine 
tannins. A rich wine with very nice finish. It is great to drink, perfectly in one piece!

5 900 Ft / 0,75 l



A  számla végösszegéhez 10% szervízdíjat számítunk fel.
We add 10% service charge to the final amount of the invoice.

Wir machen 10% Servicegebühr auf den Endgültugen Betrag  der Rechnung.

A  számla végösszegéhez 10% szervízdíjat számítunk fel.
We add 10% service charge to the final amount of the invoice.

Wir machen 10% Servicegebühr auf den Endgültugen Betrag  der Rechnung.

Vörösborok
RED WINES    ROTWEINE

A Faluhely- és a Gurovica-dűlőkből származó alapborokból készítettük: a 2011-es Bikavér a szekszárdi hagyományoknak 
megfelelően kékfrankos, merlot, cabernet sauvignon és kadarka házasítása. Rubinszínű, koncentrált, mégis eleven bor, ízképében a 
kékfrankos meggyessége, sőt a meggymag aromája uralkodik, az üde gyümölcsösséget finom csokoládés felhangok kísérik. Vidám 
és tökéletesen harmonikus, intenzív bor.

This wine is made from the blending of Kékfrankos, Merlot, Cabernet Sauvignon and Kadarka basic wines produced in the Faluhely- and 
Gurovica-dűlős, preserving the old Szekszárd traditions. It is distinguished by a deep ruby colour, a developing fragrance of stronger-than-
medium intensity dominated by black berries, bramble and black currant. It is characterised by bodied, high alcohol content, strong fruit and 
spice features; upon tasting, bramble and vanilla appear.  

Hergestellt aus dem Verschnitt der aus den Anbauorten Faluhelyund Gurovica-dûlõ stammenden Basisweine Blaufränkischer,
Merlot, Cabernet Sauvignon und Kadarka unter Bewahrung der alten szekszárder Traditionen. Von tiefer Rubinfarbe, Buket von stärkerer als 
mittlerer Intensität, der sich entwickelnde Duft ist charakterisiert von schwarzen Beerenfrüchten, dominierende wie Brombeeren, schwarze 
Johannisbeeren. Ein voller Wein, der von hohem Alkoholgehalt, kräftigen Frucht- und Würzzeichen charakterisiert ist, beim Verkosten 
erscheinen die Brombeere und Vanille. Bei 16 - 18 °C zu Waldfrüchten und mit brauner Soße angerichtetem Wild- und Rindfleisch.

5 200 Ft / 0,75 l 720 Ft / dl

SZEKSZÁRDI BIKAVÉR 
BODRI PINCÉSZET    2016

Ez a mélyvörös színű, dús, sokrétű illatú vörösbor termőhelyét és évjáratát dicséri. Zamatokban gazdag, fanyarkás íze 
kisimult, finom csersavai nyugodt, bensőséges harmóniája hosszú, melengető tüze újra és újra kóstolásra késztet.

This wines deep ruby colour, rich multi-fragrancedaroma praises its place in year of making. Rich aromas harsh palate with fine 
tannins showing fine deep balance, fiery long finish tempts one to taste again and again.

Dieser tiefrot schimmernde, lobt reiche Mehr fragrancedaroma seinen Platz im Jahr der Herstellung. Reiche Aromen harten 
Gaumen mit feinen Tanninen, die feinen tiefen Balance, lockt feurigen langen Abgang man wieder und wieder probieren.

7 200 Ft / 0,75 l 980 Ft / dl

EGRI TRÉFLI CUVÉE
THUMMERER VILMOS    2015

Vörösborok
RED WINES    ROTWEINE

Komótosan nyíló illatában csipke, cseresznye és édes fűszerek, kóstolva aztán mélyebb, gombás-fás jegyek, szikárabb 
karakter, hosszúság. A dekantálást kifejezetten igényli!

Its fragrance opening comfortably lace, cherry and sweet spices, tasted next deeper, fungal-woody tickets, more haggard 
character, longitude. The decanting positively claims it!

Sein Duft, der bequem Spitze, Kirsche und süße Gewürze öffnete, schmeckte weiter tiefer, Pilz-holzige Karten, hagerer Charakter, 
Länge. Das Dekantieren beansprucht es positiv!

4 600 Ft / 0,75 l     

SZEKSZÁRDI PINOT NOIR
VESZTERGOMBI PINCÉSZET   2016

VILLÁNYI CABERNET SAUVIGNON
VYLYAN PINCÉSZET    2015

A villányi föld jellegzetességei természetesen nyomot hagynak a szőlőszemek ízén, de egy Cabernet Sauvignon sohasem 
enged karakteréből. Határozott ízvilágában a feketeribizli, szilva, étcsokoládé és dohány versenyeznek egymással. 
Hosszú pinceérlelésre alkalmas.

The characteristics of the Villány soil naturally leave their mark in the grapes, but also true that a Cabernet Sauvignon never 
loses its character. In its distinctive bouquet the aromas of blackcurrants, plums, dark chocolate and tobacco vie with each 
other. It is ideal for long maturation in the cellar.

Die Eigenschaften des Villány-Bodens hinterlassen naturgemäß ihre Spuren in den Trauben, aber auch, dass ein Cabernet 
Sauvignon seinen Charakter nie verliert. In seinem unverwechselbaren Bouquet wetteifern die Aromen von schwarzen 
Johannisbeeren, Pflaumen, dunklen Schokolade und Tabak miteinander. Es ist ideal für lange Reifung im Keller.

7 900 Ft / 0,75 l 1 200 Ft / dl


