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TÓ KÖRNYÉKI BOROK

Lakeside wines / Weine aus der
Velence See Region

Fehér borok / White wines /
Weissweine
L.Simon Agárdi Zöldike
Zöld veltelíni /2016/

0,1 l 590 Ft
0,75 l 2890 Ft

Akörnyékrégi, kedveltfajtája.Terméskorlátozással
kiváló, kiegyensúlyozott bor került a palackba.
This is one of the old & popular wines of the
region. Because of the crop limitation we can
provide a balanced wine.
Beliebter Wein der Umgebung. Durch Erntenregelung kam ein ausgeglichener Wein in die
Flasche.

Vabrik Kajászói
Zöld veltelíni /2016/

0,1 l 750 Ft
0,75 l 3950 Ft

Halványzöld színű, almás illatú, karakteres
ízvilágú, bársonyos savakkal rendelkezik.
This green veltliner has ale green colour, apple
smelling and characteristc ﬂavour soft acids.
Ein grüner Veltliner mit hellgrüner Farbe,
Apfelduft, charakteristischer Aromawelt und
seidenhaften Säuren.

L.Simon Agárdi Csuszka
Chasselas /2015/

0,1 l 590 Ft
0,75 l 2890 Ft

Az egyik legkorábban érő szőlőfajta, a ﬁnom
szerkezetű Chasselas. Gyümölcsös fehérbor,
természetes szénsav tartalommal.
One of the earliest maturing grape varieties, the
ﬁne structure Chasselas. It is a fruity white wine
which has naturally carbonated.
Eine der am frühesten reifenden Rebesorten,
den angenehmen Aroma des Weines verleiht
die feine Struktur des Schasselas. Fruchtiger
Weisswein mit natürlichem Kohlensäurengehalt.

Áraink forintban értendők,
tartalmazzák az ÁFA-t valamint 10% szervizdíjat.
Prices are in HUF, VAT and a 10% service charge is included.
Die Preise sind in Forint bestimmt, Mehrwertsteuern
und 10% Bedienungsgeld sind inbegriﬀen.

L.Simon Agárdi Bölömbika 0,1 l 590 Ft
Irsai Olivér /2016/
0,75 l 2890 Ft
Illata intenzív, magával ragadó és parfümösen
illatos. Harsányan üde, gyümölcsös ízvilága
teszi könnyen fogyaszthatóvá a borok világával
ismerkedők számára is.
Its aroma is intensive, captivating and scented
perfume. The fresh and fruity ﬂavor makes it
easily rendered edible for getting to know the
world of wines.
Intensiver Duft, hinreissend und parfümartig
duftend. Seine frisch schrille Aromawelt macht
den Wein leicht bekömmlich für diejenigen
die sich mit der Welt des Weines befreunden
wollen.

L.Simon Agárdi Vörösmarty 0,1 l 750 Ft
Cuvée /2015/2016/
0,75 l 3950 Ft
Ez a bor a Rajnai rizling, a Zengő, az Olaszrizling
és a Zöld veltelini legkiválóbb tulajdonságait
hordozza magában. A battonage technológiával készült nedűt lágy vajasság és diszkrét
fa aromák jellemzik.
This wine the Rajnai Rizling, the Zengő, the
Olaszrizling and the Green Veltliner provide the
special ﬂavour. The battonage technology was
used during the preparation. The results are
the butter and discrete wood aromas with high
alcohol content.
Dieser Wein von Rajnai Rizling, Zengő,
Olaszrizling und Grünem Veltelliner in sich.
Bestimmend sind bei der Battonage Vervahren
die butterhafte Leichtigkeit und Holzaroma.

Dancsó Sukorói Fürtike
Ezerfürtű /2016/

0,1 l 750 Ft
0,75 l 3950 Ft

Reduktív eljárással készült harmonikus, könnyed
fehérbor.
It’s a harmonic, “easy-going” white wine it was
prepared with a reductive procedure.
Mit reduktivem Verfahren hergestellter harmonischer,
leichter Weiswein.
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György-Villa Etyeki
Chardonnay /2016/

0,1 l 750 Ft
0,75 l 3950 Ft

Kiváló minőségű, intenzív illat és zamatanyag
tartalmú, gyümölcsös fehérbor.
This wine is a top quality wine with intense
aromas and a fruity character.
Ausgezeichnete Qualität, intensiver Duft und
fruchtiger Aroma.

L.Simon Móri Nagykócsag 0,1 l 750 Ft
Sauvignon Blanc /2015/2016/ 0,75 l 3950 Ft
A móri borvidék hűvös klímájának köszönhetően
a Sauvignon Blancból különleges bort lehet
készíteni. A ﬁnom zamatú, kemény karakterű,
illatos bor kiváló kísérője a szárnyas húsokból
készült ételeknek.
Due to the Mór wine region cool climate, Sauvignon
Blanc can create a unique wine. The delicate ﬂavor,
strong character, fragrant wine can be an excellent
accompaniment to poultry dishes.
Dank der kalten Klima der Weinregion Mór
kann aus dem Sauvignon Blanc ein besonderer
Wein hergestellt werden. Mit seinem feinen
Aroma, hartem Charakter kann der Wein guter
Begleiter von Geﬂügelgerichten sein.

Vabrik Kajászói
0,1 l 750 Ft
Sauvignon Blanc /2016/ 0,75 l 3950 Ft

Friss, gyümölcsös, illatos bor, ízében citrusféléket, ananászt fedezhetünk fel.
This is a fresh, fruity, fragrant Sauvignon Blanc,
citrus fruits & pineapple can be discovered.
Frischer, fruchtiger, duftender Wein. Im Geschmack
sind Citrusfrüchte und Ananas zu ﬁlden.

Áraink forintban értendők,
tartalmazzák az ÁFA-t valamint 10% szervizdíjat.
Prices are in HUF, VAT and a 10% service charge is included.
Die Preise sind in Forint bestimmt, Mehrwertsteuern
und 10% Bedienungsgeld sind inbegriﬀen.

Vabrik Kajászói
Rajnai rizling /2015/

0,1 l 850 Ft
0,75 l 4950 Ft

Gyümölcsösségével, ﬁnom struktúrájával kiemelkedik a Rajnai rizlingek sorából, fogyasztása
igazán különleges élmény.
This riesling is an outstanding wine with
fruitiness & ﬁne texture. Consuming it’s a really
experience.
Mit seiner Fruchtigkeit, feiner Struktur springt
er aus der Reiche von anderen Rajnai Rizling
Sorten heraus. Sein Verzehr ist ein besonderes
Erlebnis.

Szentesi Nadapi “A” cuvée 0,1 l 850 Ft
/2015/
0,75 l 4950 Ft
A bor Zengő, Rajnai Rizling, Zöld Veltelini és
Ezerjó keverékéből áll. Ízében vargánya gombás
és aszalt gyümölcsös jegyek jelennek meg.
The wine is the mixture of Zengő, Rajnai Rizling,
Green Veltelini and Ezerjó. Porcini & dried fruit
ﬂavours appear.
Dieser Wein besteht aus Zengő, Rajnai Rizling,
Zöld Veltellini und Ezerjó. im Aroma Steinpilze und
Trocken- Pﬂaumen.

Szentesi Nadapi Rajnai
Rízling „Öcsi” /2015/

0,1 l 850 Ft
0,75 l 4950 Ft

Világos aranysárga megjelenés. Fiatalos illatában
alma, szőlő, virágok és citrusfélék Ízében az
ásványoké a főszerep, pikáns fűszerességgel a
háttérben.
Light golden look. In youthful aromas of apples,
grapes, ﬂowers & citrus fruits are mingled. The
minerals have the main role in its taste.
Hell goldfarbige Erscheinung. In Sienem
junghaften Aroma sind Apfel, Weintrauben,
Blumen und Zitrusfrüchte In seinem Bouquet
spielen die Mineralien die Hauptrolle mit
pikanter Würzigkeit im Hintergrund.
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Hegedűs Sukorói Ezerfürtű 0,1 l 790 Ft
/2015/2016/
0,75 l 4450 Ft
Félédes / Semi sweet / Halbsüss

Harmonikus savai ﬁnomak, megtalálható
benne az erdei gyümölcsökre jellemző ízvilág.
Kevésbé édes desszertek mellé kiváló.
Harmonic wine, acids are elegant and forest
fruit ﬂavours can be found. It ﬁts to not too
sweet desserts.
Harmonisch, feine Säuren, Waldfrucht Noten.
Ausgezeichnet zu weniger süssen Desserts.

Áraink forintban értendők,
tartalmazzák az ÁFA-t valamint 10% szervizdíjat.
Prices are in HUF, VAT and a 10% service charge is included.
Die Preise sind in Forint bestimmt, Mehrwertsteuern
und 10% Bedienungsgeld sind inbegriﬀen.

Rosé borok / Rosé wines /
Rosé Weine
L.Simon Agárdi Rozsdás Csuk 0,1 l 590 Ft
Kékfrankos-Zweigelt rozé /2016/ 0,75 l 2890 Ft
Málnás, epres gyümölcsös aromák, frissességet
és üdeséget a borban lévő maradék széndioxid
biztosítja.
The result is the raspberry & strawberry fruity
aromas can be discovered in it. The freshness is
provided by the residual carbon dioxide.
Himbeer-,Erdbeer- und Fruchtaroma, die Frische
verleihen dem Wein die im Wein gebliebene
Kohlendioxidreste.

Csóbor Agárdi Kékfrankos 0,1 l 690 Ft
rosé /2016/
0,75 l 3590 Ft
Illata szamócás, málnás. A bor ﬁatalos lendületéről
a ropogós savak és a gyümölcsös zamatok
gondoskodnak.
This wine has a strawberry and raspberry
fragrance. It is a youthful wine with sharp acids
and fruity ﬂavours.
Duftet nach Erdbeeren und Himbeeren. Die
Dynamic des Wienes ist den lebhaften Säuren
und fruchtigen Aromastoﬀen zu verdanken.

Vabrik Kajászói Pinot Noir 0,1 l 750 Ft
rosé /2016/
0,75 l 3950 Ft
Illatában a piros gyümölcsök kavalkádja dominál
mely ízében is letagadhatatlanul megjelenik és
ebböl ered ez a kivételes harmónia.
The red fruits aromas are dominated in its taste.
In seinem Duft dominert die Kavalkade roter
Früchten, die auch im Geschmack unbestreitbar
erscheint und daher kommt auch seine aussergewöhnliche Aroma.

Áraink forintban értendők,
tartalmazzák az ÁFA-t valamint 10% szervizdíjat.
Prices are in HUF, VAT and a 10% service charge is included.
Die Preise sind in Forint bestimmt, Mehrwertsteuern
und 10% Bedienungsgeld sind inbegriﬀen.

Vörös borok / Red wines /
Rotweine
L.Simon Agárdi Feketerigó 0,1 l
750 Ft
Merlot /2015/
0,75 l 3950 Ft
Friss málna illatával, annak ízével is találkozunk.
A málna ízét, azzal tökéletesen harmónizálva
fűszeres, étcsokoládés aromák teszik teljessé.
Tasting this wine raspberry smell & taste can
be found. This is completed by spicy, dark
chocolate aromas.
Frische Himbeerduft und Geschmack. Sein
Himbeergeschmack machen würzige, schokoladenartige Noten Vollständig.

Csóbor Agárdi Cabernet
Sauvignon /2015/

0,1 l
750 Ft
0,75 l 3950 Ft

A fajtajelleges illatokat, ízeket barrique
és hagyományos tölgyfahordós érlelés és
bársonyos tanninok teszik még élvezetesebbé.
The fragrances and tastes were provided by the
barrique and conventional oak barrels & the
tannins.
Gereift in Barrique- und Eichenfässern. Enthält
sampfte Tannine.

Csóbor Agárdi Démon
cuvée /2015/

0,1 l
750 Ft
0,75 l 3950 Ft

Agárdi Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc és
Merlot házasításával készült, barrique vörösbor.
Pirosbogyós, enyhén kávés, csokoládés illatjegyekkel, összetett ízvilággal.
This Cuvée was made of Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc and Merlot barrique wine
with red berry, coﬀee, chocolate fragrances &
complex ﬂavour.
Die Einheit des Barrique Rotweine Cüvées
ergeben drei Sorten: Agárdi Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot. Beeren, leichte
Kaﬀee- und Schokoladen Geschmack, mit
komplexer Aromawelt.
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Lics Pákozdi Syrah
/2013/

0,1 l 790 Ft
0,75 l 4450 Ft

Szilvás-gyümölcsös, lágy tanninokkal rendelkező
könnyed vörösbor, a pákozdi területről.
Plum-fruity red wine with soft tannins from the
region of Pákozd.
Pﬂaumig-fruchtig, weiche Tannine, leichter
Rotwein aus dem Weingebiet Pákozd

Lics Pákozdi Tamás
Válogatás /2013/

0,1 l 890 Ft
0,75 l 5450 Ft

Cabernet Sauvignon és Merlot fajtákból létrehozott
mélyvörös színű, telt, kerek tanninokkal rendelkező,
gyümölcsös ízvilágú vörösbor.
This dark red wine is a cuvée of Cabernet Sauvignon
& Merlot with full, round tannins & fruity ﬂavours.
Aus Cabernet Sauvignon und Merlot hergestellter
mehrfach ausgezeichneter Rotwein. Tiefrote
Farbe, enthält volle und runde Tannine, fruchtige
Geschmackwelt.

L.Simon Etyek-Budai Cabernet 0,1 l 890 Ft
Sauvignon Vörös Gém
0,75 l 5450 Ft
/2015/2016/
Jellemző a tanin gazdagság, magas alkohol
tartalom. Néhány hónap barrique hordós
és hagyományos fahordós érlelés után
került palackba. A világ egyik legelismertebb
borversenyén (Párizs-Vinalies Internationales)
ezüstérmes díjazást kapott.
This wine has high tannin and alcohol content.
It was bottled after a few months maturation
in barrique and conventional barrels. This
Cabernet sauvignon received a silver medal on
one of the best known wine competition (ParisVinalies Internationales).
Reich an Tanninen, hoher Alkoholgehalt. Nach
paar Monaten Gärung in Barriquefässern und
Holzfässern kam in die Flaschen. Auf einer
der bekanntesten Weinwettbewerb der Welt
(Paris-Vinalies Internationales) wurde der Wein
mit Silber ausgezeichnet.

Áraink forintban értendők,
tartalmazzák az ÁFA-t valamint 10% szervizdíjat.
Prices are in HUF, VAT and a 10% service charge is included.
Die Preise sind in Forint bestimmt, Mehrwertsteuern
und 10% Bedienungsgeld sind inbegriﬀen.

Habzó borok / Sparkling
wines / Schaumweine
L.Simon “Kalóz”
Agárdi Kékfrankos Rosé
alapú habzóbor /2016/

0,1 l
0,75 l

750 Ft
3950 Ft

L.Simon “Laser”
0,1 l
Agárdi Zöld Veltelini alapú 0,75 l
habzóbor /2016/
Édes/Sweet/Süss

750 Ft
3950 Ft

Száraz/Dry/Trocken
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HAZÁNK BORAI

Domestic wines / Ungarische
Weine

Fehér borok / White wines /
Weissweine
Bárdos Mátrai Irsai Olivér 0,1 l 790 Ft
/2016/
0,75 l 4450 Ft
Világos citrom szín, zöldes reﬂexekkel, narancsvirágra emlékeztető, parfümösen intenzív
illat, friss muskotály szőlőre emlékeztető íz.
Light lemon color with greenish reﬂections.
Intensive scent that reminds us of orange ﬂower
and the taste reminiscent of fresh muscatel
grapes
Helle Zitronenfarbe, mit grünem Einstich,
orangenblumiger Duft. Harmonische Säuren,
frisches muskatellartiges Bouquet.

Figula Csopaki Olaszrizling 0,1 l 790 Ft
/2016/
0,75 l 4450 Ft
A borvidék meghatározó szőlőfajtája. Diszkrét
illatokkal rendelkező, testes, száraz, ﬁatal
évjáratú bor.
It is a determining grape type of the region. Its
bulky, dry juvenile vintage wine
Die bestimmendeste Weinsorte der Region.
Diskreter Duft, vollmundig, trockener, jungjahrgängiger Wein.

Vesztergombi Szekszárdi 0,1 l 790 Ft
Királylány /2016/
0,75 l 4450 Ft
Kiváló, ropogós királyleányka, friss, üde savakkal
és illatos fehér virágokkal.
Excellent, crispy „királyleányka“, with fresh,
acidity and fragrant white ﬂowers.
Ausgezeichnete Princessin, mit frischen, leichten
Säuren und duftenden, weissen Blumen.

Áraink forintban értendők,
tartalmazzák az ÁFA-t valamint 10% szervizdíjat.
Prices are in HUF, VAT and a 10% service charge is included.
Die Preise sind in Forint bestimmt, Mehrwertsteuern
und 10% Bedienungsgeld sind inbegriﬀen.

Juhász Egri Csillag
/2016/

0,1 l 790 Ft
0,75 l 4450 Ft

Ez az egri fehérbor gyümölcsös zamatokkal
adja vissza az itt honos fajták és a termőhely
harmóniáját.
This blend is made from the typical white
varieties of the Carpathian basin and the wine
growing area of Eger.
Dieser Weisswein spiegelt mit fruchtigen
Aromastoﬀen die Harmonie der hier heimischen
Weinen zurück.

Csordás-Fodor Somlói
juhfark /2015/

0,75 l 5450 Ft

Világos zöldessárga színű, citrusos, közepesen
intenzív illatú bor. Finom ásványosság,
megfelelő teltség, karakteres savak jellemzik.
Pale green-yellow colour, medium intensity
citrus fruits appear in the smell Fine minerality
& characterful acids are in ﬂavour.
Hell grün-gelbliche Farbe. Zitrusartliger, mittelmässig
intensiver Duft. Feine Minerálien, zutreﬀende
Vollmundigkeit, Characteristische Säuren.

Thummerer Egri
0,75 l 5450 Ft
Chardonnay Battonage /2015/
Szalmasárga színében a beérett szőlő és a
kisfahordós érlelés tónusai mutatkoznak. Barrique
jellege diszkrét, nem tolakodó, ízében az almasav
bontásból adódó telt krémesség érződik.
The ripe grape and the small-barrel aging notes
show in its hay-yellow color. The barrique
character is discrete, not overwhelming. Creamy
ﬂavor rising from the malolactic fermentation.
In seiner Farbe die Tőne von reifen
Weintrauben und der Reifung in kleinen
Holzfässer kommen in Vordergrund.Seine
eigenschaften von Barriqueverfahren sind
diskret, im Aroma die Cremigkeit von Abbau
der Apfelsäure lassen sich spüren.
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Rosé borok / Rosé wines /
Rosé Weine
Gere Attila Villányi Rosé
/2016/

0,1 l 790 Ft
0,75 l 4450 Ft

Illata egy friss, üde, gyümölcsös borról árulkodik:
szamóca, málna, érett ananász és kenyérhéjas
jegyek játszadoznak egymással. Ízben mindez
kiegészül egy kis citrusos tónussal.
Its aroma is fresh & fruity, the mixture of
strawberries, raspberries and ripe pineapple.
This is completed by citrus tones & suﬃcient
acidity.
Voll mit frischem, fruchtigem Erdbeer-, Himbeerund Ananasaroma, Noten von Brothaut. All das
mit einem Hauch von Zitrusfrüchten kombiniert.

Vida Szekszárdi Rosé
/2016/

0,1 l 790 Ft
0,75 l 4450 Ft

Pinot Noir, Kékfrankos és Kadarka szőlőkből
készült friss, gyümölcsös rosé.
This fresh fruity cuvée is a blend of Pinot Noir,
Kékfrankos and Kadarka.
Dieser Rosé ist eine Mischung aus Pinot Noir,
Kékfrankos und Kadarka.

Juhász Egri Rosé
/2016/

0,1 l 790 Ft
0,75 l 4450 Ft

Ízében az érett szőlő sokszínűsége és tüze
gyönyörködtet.
A rich, characteristic rosé wine with ﬁne fruity
aromas produced from late harvested, ripen
grapes.
In Aroma die Vielfarbigkeit und Feuerigkeit der
reifen Weintrauben lassen sich bewundern.

Áraink forintban értendők,
tartalmazzák az ÁFA-t valamint 10% szervizdíjat.
Prices are in HUF, VAT and a 10% service charge is included.
Die Preise sind in Forint bestimmt, Mehrwertsteuern
und 10% Bedienungsgeld sind inbegriﬀen.

Vörös borok / Red wines /
Rotweine
Törley György-Villa
Villányi Merlot /2013/

0,1 l 850 Ft
0,75 l 4950 Ft

Tipikus Merlot, kóstolásakor a frissen szedett
málna illata és íze tolakodik előre, ezután
fűszeres, étcsokoládés aromák áradnak szét
szánkban.
It’s a typical Merlot with freshly collected
raspberries predominant at ﬁrst tasting, after
that spicy, dark chocolate aromas melting in
your mouth.
Ein typischer Merlot, bei der Verkostung
drängen sich der Duft und Geschmack von frisch
gepﬂückten Himbeeren in den Vordergrund
danach würzige, schokoladige Aromen im Mund.

Bodri Szekszárdi Kadarka 0,1 l 890 Ft
/2015/
0,75 l 5450 Ft
Rubinszínű, fűszeres illatú, közepesen telt,
gyümölcsös bort készítettünk belőle, mely
lágy szövetű, üde, eleven savú, inkább kicsit
férﬁas karakterű bor.
Ruby color, spicy aroma, medium rich, fruity
wine was prepared from this Kadarka. It’s a
soft, fresh wine which has a bit masculin wine
character.
Rubinfarbig, würzig duftend, mittelmässig vollmundig, fruchtig. Leichte Konsistenz, frische
Säuren, männliches Charakter.

Gere Tamás Villányi
Pinot Noir /2013/

0,1 l 890 Ft
0,75 l 5450 Ft

Rubinvörös színű, gyümölcsös illatú testes bor,
ﬁnom, gazdag tannintartalommal és pikáns
savakkal. Zamatában telt, fűszeres és hosszú,
kellemes utóíz jellemzi.
Ruby red in color, full-bodied wine with fruity
scent, ﬁne, rich tannins and juicy acidity. Full
ﬂavor, spicy and long, pleasant aftertaste
characterise.
Rubinfarbiger, vollmundiger Rotwein mit
feinem aber reichem Tanininhalt. Pikante
Säuren. Vollmundig, langer Abgang.
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Takler Szekszárdi
Cabernet Franc /2014/

0,75 l 6590 Ft

Igen sokrétű, testes, ugyanakkor ﬁnomszövésű
bor, erdei gyümölcsök, legfőképpen az áfonya
lebilincselő zamatvilágával. 12 hónapig érlelődött
másod- és harmadtöltésű hordókban.
Highly complex, full bodied wine with forest
berries, especially with taste of blueberries. Aged
12 months in second and third-ﬁlled barrels.
Vielsitig, vollmundig, mit Aroma von Waldfrüchten und Blaubeeren. 12 Jahre lang in
Holzfässer gereift.

Gere Attila Villányi
0,75 l 6590 Ft
Cabernet Sauvignon /2013/
Mélyvörös színű, határozott fajtajellegű, jellegzetes
illatú, szép testes, kellemes vörösbor.
Dark color, beautiful, full bodied, pleasant red
wine with caracteristic odor.
Tiefrote Farbe, sortentypischer Duft. Ein
schöner, korpulenter, angenehmer Rotwein.

Vylyan Villányi
0,75 l
Montenuovo cuvée /2011/

7290 Ft

A házasítás jellegét az egymást harmonikusan
kiegészítő fajták határozzák meg, arany
középutat húzva a nagytestű, nehéz és a
lendületes, koncentrált gyümölcsös világ
között.
Our aim is to create a harmonious blend, a
golden mean, between the robust and the
lively-fruity styles.
Den Charakter des Cüvées bestimmen die
miteinander gut harmonisierenden Rebsorten,
den goldenen Mittelweg zeigend zwischen
schweren,
korpulenten,
dynamischen,
kozentriert fruchtigen Richtungen.

Áraink forintban értendők,
tartalmazzák az ÁFA-t valamint 10% szervizdíjat.
Prices are in HUF, VAT and a 10% service charge is included.
Die Preise sind in Forint bestimmt, Mehrwertsteuern
und 10% Bedienungsgeld sind inbegriﬀen.

Vesztergombi Szekszárdi 0,75 l 8290 Ft
Turul /2013/
A szekszárdi borvidék meghatározó fajtáiból
(Cabernet Franc és Merlot) hosszú fahordós
érleléssel készített telt zamatú, fűszeres
vörösbor.
Blended from the most important grapes of the
Szekszárd region (Cabernet Franc and Merlot),
this ﬂavoursome, full, spicy red was matured in
oak barrels.
Würziger Rotwein mit vollem Geschmack, aus
den charakteristischen Sorten (Cabernet Franc
und Merlot) des Weingebietes Szekszárd. Im
Holzfass gereift.

Gere Tamás & Zsolt
Villányi Aureus /2009/

0,75 l 15950 Ft

A pincészet presztízs bora. Kishordós érlelésű
Cabernet-Merlot házasítás, melyet csak kiemelkedő
évjáratokban állít össze együtt apa és fia.
The winery’s most prestigious wine, this CabernetMerlot cuvée is aged in oak barrels and produced
only in the best vintage years by father and son.
Der Spitzenwein unseres Weinkellers. In kleinen
Fässern gerifter Cabernet-Merlot Cüvée der nur
in aussergewöhnlichen Jahren von Vater und
Sohn produziert wird.

Petrény Egri Merlot
/2013/
Édes/ Sweet/Süss

0,1 l 850 Ft
0,75 l 4950 Ft

A merlot az a tartalmas és karakterében egyébként
is behízelgő vörös szőlőfajta, melynek a borát
édes formában megmutatva sem követünk el
megbocsájthatatlan bűnt.
The wine was made of Merlot grape which is
rich in character.
Der Merlot ist die inhaltvolle und in ihrer
Charakter sonst auch schmeichelhafte rote
Rebsorte, derer Wein auch in süsser Form
zeigend begehen wir keine unverzeihliche
Sünde.

s u p e r i o r

Tokaji borok / “Tokaji”
wines / “Tokaji” Weine
Disznókő Tokaji Furmint
“limited edition”/2015/

0,1 l 890 Ft
0,75 l 5450 Ft

Színe halványsárga, a furmint szőlőfajtára
jellemző zöldes árnyalatokkal. Friss és illatos
bor fehér virágok üzenetével és a grapefruit
üdeségével. Ízében az egzotikus gyümölcsök
körtével és birssel keverednek, amit tartós,
ásványias és sós utóíz követ.
Its color is pale yellow with the greenish tint
typical of the Furmint grape. Fresh and aromatic
wine with hints of white ﬂowers and grapefruit.
A palate of exotic fruits with pear and quince
followed by mineral, salty aftertaste.
Hell gelbe Farbe, mit auf Furmint typischem
grünlichen Farbton. Frischer, duftiger Wein, mit
blumigen Bouquet und Grapefruit Aroma.Im
Geschmack vermischen sich Birnen und Quitten,
mit exotiscen tropischen Früchten begleitet
von langem, salzigem Abgang

Sárga Borház Tokaji Aszú
5 Puttonyos /2010/

0,5 l 8290 Ft

A szájban először édes és krémes a botritisznek
köszönhető pici elegáns kesernyével, a kellemes
savtartalom frissességet, tökéletes harmóniát és
hosszú ízt biztosít.
The palate is sweet and creamy at ﬁrst due to
the botrytis. It’s supplemented with elegant
bitterness and pleasant acidity which results a
perfect harmony and long ﬂavour.
Im Mund zuerst süss und cremig, dank Botritis
kleine, elegante Bitterkeit. Die angenehme
Säure verleiht Frische, einwandfreie Harmonie
und langen Abgang.
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PEZSGŐK

Sparkling wines / Schaumweine
Törley Hungária Extra Dry 0,75 l

5290 Ft

Törley Hungária Extra Dry 0,75 l
Rosé

5290 Ft

Hungaria Sweet Style

0,75 l

5290 Ft

Törley Gála sec

0,1 l
0,75 l

790 Ft
3950 Ft

Törley Francois nyerspezsgő 0,75 l 7290 Ft

Törley Tokaji

0,75 l

5290 Ft
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