Fehérborok
WHITE WINES

MÁTRAI 1014 IRSAI OLIVÉR
DUBICZ BORÁSZAT ÉS SZŐLŐBIRTOK

2017

Különlegesen karakteres, prémium válogatás. Illatában
sejtet egy finom körtét és leheletnyi mentát, ízében érett
őszibarack, sárgadinnye és bodza izgalmas elegye.

This wine has special character, it’s a premium selection.
Smell of nice pearl and hint of mint. Taste like a ripe peach,
melon and elder’s mixture.

3 600 Ft / 0,75 l

480 Ft / dl

RIZLING
PÁTZAY

2017

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.

4 200 Ft / 0,75 l

560 Ft / dl

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.

3 600 Ft / 0,75 l

480 Ft / dl

Fehérborok
WHITE WINES

KUNSÁGI “NEKED” (Kövidinka)
LANTOS BORÁSZAT

2016

Fiatal ültetvény termése a Manósi dűlőből. Igen jól
eltalált egyensúlyú, határozottan fajtajelleges bor.
Illatában és ízében a gyógyfüvek finom kesernyés
dominanciája, mellette tarka virágok egész orgiája
finom lecsengéssel.
This wine is the production of a young vineyard of Manós.
The wine has a perfect balance and a strong character. In
its taste and flavour, we feel the dominancy of slightly bitter
herbs while the taste finishes with rich colourful flowers.

3 600 Ft / 0,75 l

480 Ft / dl

TÜNDÉRKÖNNY TOKAJI FURMINT félszáraz
TOKAJ WINE TRUST
Lágy, harmónikus savakkal és kellemes
ásványisággal rendelkezik a vulkanikus talajnak
köszönhetően. Bora zöldessárga színű, arany
reflexekkel. Illatában friss, gyümölcsös és
fűszeres jegyek dominálnak. Közepesen hosszú
utóíz jellemzi
It has soft, harmonious acidity, and nice minerality
due to the volcanic terroir. The wine has a greenish
yellow robe with impressions of gold. It has a fresh,
fruity, and spicy nose, with medium-long aftertaste.

3 750 Ft / 0,75 l

500 Ft

TOKAJI MUSCAT BLANC félszáraz
GRAND TOKAJ

2015

Megjelenésében zöldes-sárga színű. Illatában diszkrét
fűszeresség keveredik a sárgamuskotály szőlő jellegzetes
behízelgő aromáival. A friss citrusosság mellett a
kamillavirág illata is megtalálható. A savtartalom és
édesség tökéletes harmóniája mellett ízében limeos körtés gyümölcsösség mellett a friss fehérhúsú
őszibarack dominál. Elegáns, de határozott, ropogós
savak teszik a bort teljessé és hosszúvá.
It features a discreet spiciness that mingles with the
engaging aromas typical of the grape variety on the nose.
Besides fresh citrus, a note of chamomile flower can also
be detected. On the palate, notes of lime and pear fruitiness
and fresh white peach dominate. Elegant crisp acids render
the wine complete and lengthy in the finish.

3 600 Ft / 0,75 l

480 Ft / dl

Fehérborok
WHITE WINES

TOKAJI HÁRSLEVELŰ félédes
MEGYER PINCÉSZET

2014

Méz, bodza és virágillat, finom gyümölcsösség és kellemes
édesség egyetlen borban. A legjobb választás távolkeleti
édeskés, mérsékelten csípős hal- és szárnyasételekkel.
Bright golden coloured wine that exhibits Botrytis, citrus
and honey touches. Perfect impression between the sugar
and acid content and hints of dried fruits and honey.

4 200 Ft / 0,75 l

560 Ft / dl

TOKAJI FURMINT KÉSŐI
SZÜRETELÉSŰ
SÁRGA BORHÁZ

2016

Színe a halvány sárgától az aranyig terjed. A vadvirágokra
és a friss gyümölcsökre (őszibarack, szilva, citrusok, méz)
jellemző illatcsokorral köszönt. A bársonyosan kerek
Disznókő Tokaji Késői Szüret virgoncságára az íny sokáig
emlékezik. Fesztelen és lendületes bor.
Pale to golden yellow. The heady intensity of wild flowers
and fresh fruits (peach, plum, citrus, honey) abound in the
bouquet. Velvety and deliciously rounded, the Disznókő Tokaji
Late Harvest retains its vivacity with persistence on the
palate. Light-hearted and energetic.

3 600 Ft / 0,5 l

720 Ft / dl

Rosé borok
ROSE WINES

MÁTRAI KÉKFRANKOS ROSÉ
DUBICZ BORÁSZAT ÉS SZŐLŐBIRTOK
2017 / 2018
Elegáns diszkrét színű rosé, illatában finom összetett gyümölcsösség, briliáns ropogós savakkal
övezve. Gasztronómiai helye a könnyű előételek, saláták, finom sonkafélék mellett ideális.
Elegant, discreet coloured rosé, fruity nose with subtle
complexity, brilliance surrounded by crisp acidity. The
three kinds of grapes are in perfect complementation.
Gastronomic location is ideal for light appetizers, salads, delicious hams.

3 300 Ft / 0,75 l 440 Ft / dl

PRÉMIUM MERLOT ROSÉ
PÁTZAY

2018

Kristálytiszta
megjelenése,
közepesen
mély
intenzitású málna színe és viszkozitása egyaránt utal
prémium jellegére. Kóstolva a száraz kortyot játékos
pirosbogyós gyümölcsösség egészíti ki és teszi
könnyeddé. Hosszú utóíz, frisseség és összetettség
jellemzi. Egy hideg dinnyesaláta mellett vagy
magában kóstolva is igazán izgalmas modern rozéra
számíthatunk.
Clean and deeper intensity of raspberry color. On the
palate the wine is dry and the playful harmony with forest
fruits is obvious. Long and fresh finish complexity and
style. With a cold fresh furuit salad or just by it self an
interesting modern rose what we can expect.

5 100 Ft / 0,75 l 680 Ft / dl

Vörösborok
RED WINES

VILLÁNYI PORTUGIESER
GERE ATTILA

2016

A Villányi-hegység mediterrán jellege formálta bársonyossá ezt a hagyományos technológiával készült fajtát.
A bor rubin színű, lágy, elegáns vörösbor, amelyben dominál a szőlő elsődleges gyümölcsillata és aromája. Könnyen iható, üde, kellemes vörösbor. Gyümölcsössége a fő
erénye, ezért frissen fogyasztva az igazi.
This wine that we produce with traditional technology owes
its silky characteristics to the Mediterranean nature of the
Villány hills. The wine is a ruby-colored, smooth and elegant
red where the principal fruity aromas of the grape prevail. It
is easy to drink, a bright, pleasant red. As its main virtue is its
fruitiness, it should be consumed while it’s still fresh.

480 Ft / dl

3 600 Ft / 0,75 l

VILLÁNYI KÉKFRANKOS
GERE TAMÁS ÉS ZSOLT

2012

Villány legférfiasabb bora, elegáns illatokkal, gazdag,
finom savakkal és cserzőanyag tartalommal. Ajánlott
fogyasztási hőmérséklet: 18 °C

A full-bodied wine, boasting elegant flavours, rich in tannins
and acid. Suggested serving temperature: 18 °C.

4 500 Ft / 0,75 l

600 Ft / dl

SZEKSZÁRDI KADARKA
BODRI PINCÉSZET

2015

Rubinszínű, fűszeres illatú, közepesen telt, gyümölcsös
bort készítettünk belőle, mely lágy szövetű, üde, eleven
savú, inkább kicsit férfias karakterű bor. Gyümölcsös,
nagyon jó ivású, „kérek még”-típusú, karcsú szerkezetű,
magyaros karakterű ez a kadarka.
This wine becomes the follower of old Kadarka traditions
through the combination of traditional and new fermentation
technologies and short, small oak-barrel mellowing. When
making this wine, our aim was not to reach a great body and
strong tannin colour but rather to present a fragrant, easily
drinkable, pleasant Kadarka, characteristic of the wine region.

5 400 Ft / 0,75 l		

720 Ft / dl

Vörösborok
RED WINES

EGRI BIKAVÉR
JUHÁSZ TESTVÉREK PINCÉSZETE

2016

Tradicionális egri vörösbor. Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc és Merlot házasításából született,
gazdag beltartalmú, sűrű, intenzív struktúrájú, vörösbor.
Gazdag, robosztus íz a szájban, illatában cigánymeggy,
édes fűszerek, dohány és kávé. Markáns, karakteres
vörösbor, tartalmas hosszú lecsengéssel.
Traditional red wine of Eger. Cuvée of Kékfrankos, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc and Merlot, a dense, intense
structure, red wine. Rich, robust flavor on the palate, on the
nose, sweet spices, tobacco and coffee. Characteristic red
wine, rich and a long finish.

5 100 Ft / 0,75 l

680 Ft / dl

VILLÁNYI CABERNET SAUVIGNON
GYÖRGY-VILLA COLLECTION

2009

A villányi borvidékről származó szőlőből készült bor
mélyrubin színű,bársonyos, telt illatú és zamatú testes
vörösbor. A Cabernet Sauvignon a világ legelterjedtebb,
és talán legkedveltebb vörösbora.
Full-bodied red wine made from grapes grown in the Villány
wine region. Deep ruby red in colour, velvety, rich aromas
and flavours. Cabernet Sauvignon is perhaps the best
known and the most popular red wine in the word.

4 200 Ft / 0,75 l

560 Ft / dl

TOLNAI TALENTUM CUVÉE
TŰZKŐ BIRTOK

2013

Pincészetünk első magas minőségben elkészített
vörösbora ez a Cabernet Franc-Merlot-Kékfrankos
házasítás. A bort 14 hónapig barrique hordókban majd
1,5 évig palackban érleltük. A házasításban szereplő
Kékfrankos ültetvényünk közel 30 éves.
This Cabernet Franc-Merlot-Kékfrankos blend was the first
high quality wine of our winery. It was matured in barrique
barrels for 14 months, followed by an aging process in
bottles for a year and a half. The Kékfrankos plantation
used in this blend is nearly 30 years old.

5 100 Ft/0,75 l		

680 Ft/dl

Vörösborok
RED WINES

VILLÁNYI CABERNET SAUVIGNON
GERE ATTILA

2015

Azon fajták egyike, amelyek otthonra leltek Villányban.
Mint a többi finom csersavakkal bíró fajtánk ez is másfél
évet érlelődött fahordóban. Mélyvörös színű, határozott
fajtajellegű, jellegzetes illatú. Szép, testes, kellemes vörösbor.
Cabernet Sauvignon is among the wines that Villány is famous
for. Like the rest of our wines with the presence of tannins,
this type ages in wooden barrels for eighteen months. Dark
color, straightforward.

7 500 Ft / 0,75 l

VILLÁNYI PRINCIPIUM
TIFFÁN EDE ÉS ZSOLT

2012

Principium, mely a cabernet sauvignon-cabernet franc
cuvee-jenek jol kitaposott osvenyen halad, de 2012-ben
10% merlot is szinesiti a hazasitast. Remek aranyok,
gazdag gyumolcsosseg, csokoladeval es fahejjal tarkitva.
Very fine, nice freshness and tasty tannins, fine and
remarkably polite. Wine thrives in the mouth like the tail of a
beautiful peacock. In the final attentive taster is fascinated by
the change and the class of flavors. The length impressive.
It’s really delicious.

7 500 Ft / 0,75 l

VILLÁNYI REDy
TIFFÁN EDE ÉS ZSOLT

2017

Könnyed, gyümölcsös, vidám, fiatal, bulis, kedves, pimasz,
vagány, izgalmas. Nem akar több lenni, mint ami, de kevesebb sem. Pont olyan, mint a készítői, a fiatal és örökifjú
villányi borászok. A villányiak szeretnek és tudnak is bulizni, ezért megalkották a tökéletes bulibort, a RedY-t.
Light, fruity, cheerful, young, bully, sweet, cheery, cool,
exciting. He does not want to be more than what, but less.
It’s just like the maker’s, the young and old-fashioned Villány
winemakers. The Villánys love and can even party, so they
created the perfect bulibor, RedY.

4 500 Ft / 0,75 l

600 Ft / dl

Vörösborok
RED WINES

VILLÁNYI KOPAR CUVÉE
GERE ATTILA

2015

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.
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.

16 500 Ft / 0,75 l
EGRI TRÉFLI CUVÉE
THUMMERER VILMOS

2015

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.

5 100 Ft / 0,75 l

680 Ft / dl

Desszert borok
DESSERT WINES

TÜNDÉRKÖNNY TOKAJI CUVÉE
TOKAJ WINE TRUST
Mézes, édesfűszeres, finoman füstös, gyümölcsös
illat után ízében a természetes maradék
cukortartalom és a savak egyensúlya bontakozik
ki. Kerek, harmonikus bársonyosan lecsengő bor,
mely szépen tükrözi a Tokaji Borvidék ízvilágát.
The nose has a honey, sweet spice, delicate smokiness,
and fruitiness followed by the perfect balance of
sweetness and acidity. A round, harmonious wine with
a velvety finish, a great illustration of the aroma profile
of Tokaj.

7 000 Ft / 0,5 l

1 400 Ft / dl

TOKAJI ASZÚ 5 PUTTONYOS
BODVIN

2013

9 500 Ft / 0,5 l

Pezsgők
CHAMPAGNE

GÁLA
TÖRLEY

3 000 Ft / 0,75 l
1 200 Ft / 0,2 l

CHARMANT DOUX

3 000 Ft / 0,75 l

TÖRLEY

ALKOHOLMENTES

1 200 Ft / 0,2 l

3 000 Ft / 0,75 l

TÖRLEY

IRSAI OLIVÉR

5 800 Ft / 0,75 l

HUNGÁRIA

EXTRA DRY

5 800 Ft / 0,75 l

HUNGÁRIA

CINZANO

6 000 Ft / 0,75 l

ASTI

TROCKEN
HENKELL

5 800 Ft / 0,75 l

