


TECHNOLÓGIA

A szõlõ termesztését és bor elõállításának legfontosabb szabályait a világ legtöbb 
országában törvényileg szabályozzák. (Magyarországon a 2004. évi XVIII. törvény és 
a kapcsolódó rendeletek.)

A leszüretelt szõlõfürtöket összezúzzák, hogy a préselés minél könnyebb legyen. Ez 
korábban taposással történt. Újabban szõlõdarálót vagy bogyózógépet használnak, 
fõként a vörösbor elõállításánál. A szõlõ levét, a mustot, préseléssel választják el a 
szõlõ szilárd részeitõl. A mustot hordókba töltik, ahol élesztõgombák hatására 
alkoholos erjedésnek indul. Az erjedés befejeztével a bort átfejtik tiszta hordókba, 
hogy a hordó alján leülepedett seprõtõl elválasszák.

FEHÉR
BOROK

WHITE WINES

LAPOSA ILLATOS

LAPOSA PINCÉSZET / BADACSONYI BORVIDÉK

3000 Ft / 0,75 l  •  400 Ft / dl

Zenit és muskotály házasítása. Illatában hárs, bodza és méz. Lendületes 
zamatok, friss savak, élénk ízvilág. Könnyed nyári bor.

A blend of zenit and muscat. Aromas of linden, elder-flower and honey. 
Intense flavours, fresh acids, lively savours. A light summer wine.



SZENT TAMÁS MÁD FURMINT

SZENT TAMÁS SZÕLÕBIRTOK / TOKAJI BORVIDÉK

4800 Ft / 0,75 l  •  640 Ft / dl

Ízében és illatában határozottan jelen van a mádi dûlõk jellege és az 
ásványosság. Friss, üde savak vezetik a citrusos ízvilágot, utóízében a 
vulkanikus ásványok jelenléte köszön vissza. Nagyon jóívású Furmint.

Minerality and the characteristics of the vineyards of Mád in its 
flavours and fragrance. Flavours of citruses are led by fresh and lively 
acids with the presence of volcanic minerals in the aftertaste. A Furmint 
that is really easy to drink.

TÛZKÕ CHARDONNAY BARRIQUE

TÛZKÕ BIRTOK / TOLNAI  BORVIDÉK

2850 Ft / 0,75 l  •  380 Ft / dl

Elegáns illat, szép hordóhasználat, ami nem uralja. Kortyban tartalmas, 
a Chardonnay gyümölcsössége dominál, szép savak – igazi örömbor.

Elegant aroma and smooth – not too dominant – barrel bouqet. Fruity 
chardonnay taste in sip, nice acids, a true buzz.

SIKE SAUVIGNON BLANC

SIKE TAMÁS / EGRI BORVIDÉK

2400 Ft / 0,75 l  •  320 Ft / dl

Reduktív technológiával készítettük a bort, mivel célunk a frissessé-
gének megõrzése volt. Jellemzõek rá a vegetális jegyek, a frissen vágott 
fû, kapor és a bodza mellett trópusi gyümölcsöket is fedezhetünk fel 
benne.

By means of a reductive technology we have prepared the wine as we 
aimed at keeping its freshness. The vegetal marks are characteristic of it, 
in addition to the newly cut grass, dill and elder several tropical fruits 
can also be detected in it.



BUDAI CHARDONNAY

NYAKAS PINCÉSZET / ETYEK-BUDAI BORVIDÉK

2400 Ft / 0,75 l  •  320 Ft / dl

A meszes talajról szüretelt chardonnay, rövid érlelést követõen lett 
lepalackozva. Karakteres, ásványos jegyek mellett finom savak és 
finom gyümölcsíz jellemzik.

Harvested from a calcic soil, bottled after a short aging. Fresh acidity 
and fruity taste can be tasted beside the mineral and charactheristic 
notes.

BUDAI IRSAI OLIVÉR

NYAKAS PINCÉSZET / ETYEK-BUDAI BORVIDÉK

2700 Ft / 0,75 l  •  360 Ft / dl

Muskotályos, virágos intenzív illat jellemzi. Zamataiban a frissen 
szedett szõlõ jegyei mutatkoznak, friss, vibráló savakkal kiegészülve.

A bouquet with flowery and muscat notes. Fresh harvested grapes in 
flavor with vibrant acidity.

EGERSZÓLÁTI OLASZRIZLING

DR. GÁL LAJOS / EGRI BORVIDÉK

2700 Ft / 0,75 l  •  360 Ft / dl

Intenzív illat, fehér húsú gyümölcsök, vanília, kerek savak, selymes test, 
hosszú lecsengés.

Intensive aromas, white-fleshed fruit, vanilla, round acids, silky body, 
long finish.



EGRI MUSCAT OTTONEL FÉLÉDES

JUHÁSZ TESTVÉREK / EGRI BORVIDÉK

2400 Ft / 0,75 l  •  320 Ft / dl

Az egri borvidék egyik híres fajtája a Muscat Ottonel. Késõn szüretelt, 
érett szõlõbõl készült, 25g/l maradék cukrot tartalmazó bor. Tiszta 
illatú, telt, hosszú utóízû, ízében a méz, a citrus és az aszalt gyümölcsök 
zamatai bujálkodnak. Ajánljuk desszertekhez, libamájból készült 
ételekhez.

The Eger wine-growing region one his famous kind Muscat Ottonel. 
Late harvested, was made of a mature grape 25g/l residual sugar contains 
the wine. With a clear fragrance, full, long aftertaste, his flavour the 
honey, the citrous and the dryed one the flavours of fruits they for-
nicate. We recommend it to go with desserts, was made of a goose-liver 
to foods.

„Minden palackban benne rejlik
a borász ujjlenyomata.”

.

(Sike T.)



ROSÉ
BOROK

ROSÉ WINES

THUMMERER ROSÉ

THUMMERER VILMOS / EGRI BORVIDÉK

2250 Ft / 0,75 l  •  300 Ft / dl

Oltalom alatt álló földrajzi jelzésû száraz rozé bor. Élénk eperbe hajló 
szín cseresznyés árnyalatokkal, intenzív, friss, üde illat.

Proprietary dry rose-wine with geographical branding. Vivid colour 
tending to strawberry with tints abounding to cherries, intense, fresh, 
bracing smell.

TECHNOLÓGIA

A roséborok esetében a cefreáztatási idõ (vagyis a bogyókból kifolyó lé és a bogyóhéj 
áztatási ideje) 4-24 óra. A színanyagok többnyire a héj-sejtekben lokalizálódnak, 
néhány ún. festõlevû fajtától eltekintve. A festõlevû szõlõknél nemcsak a héjban, 
hanem a húsban is találhatók színanyagok, pl. Turán, Kármin, Bíbor kadarka. Ezeknél 
az áztatási idõ jóval rövidebb lehet, de akár gyors feldolgozással is készíthetõk 
belõlük szép rózsaszín borok. Az áztatással egyidõben a hûtést is érdemes megoldani, 
mert ezzel csökkenthetõ az oxidáció mértéke.

A rosé-készítés eljárásmódjai közé tartozik még az is, amikor a vörösboros cefrébõl a 
színmustot elvezetik és a visszamaradó részbõl készítenek egy koncentrált vörösbort 
(hívják ezt duplapasztás vörösborkészítésnek is) a színmustból pedig egy jó minõségû 
rosébort. Ez az ún. Saignée-eljárás.



SIMON ROSÉ

SIMON PINCÉSZET / EGRI BORVIDÉK

2400 Ft / 0,75 l  •  320 Ft / dl

Egyszer volt, hol nem volt. A borértõk azt mesélték, a rosét egy éven 
belül el kell fogyasztani. Hát nem. Csak máshogy kell elkészíteni. 
Teljesen érett alapanyag, erjedési szén-dioxid, erõs hátország; 13% 
alkohol. Szentségtörés?

Once upon a time there was... Wine-tasters told that the rose-wine 
should be drunk within one year. They are mistaken. Only the wine 
should be prepared in another manner. For instance fully ripe starting 
material, fermenting carbon dioxide, strong hinterland, 13% alcohol 
content. Is it a sacrilege?

DÚZSI ROSÉ

DÚZSI TAMÁS / SZEKSZÁRDI BORVIDÉK

2850 Ft / 0,75 l  •  380 Ft / dl

Korai szüretbõl származó Blauburger, Zweigelt, Portugieser és egy kis 
Pinot Noir házasítása. Nagyon friss, finoman gyümölcsös, üdítõen 
szomjoltó.

A blend of early harvested Blauburger, Zweigelt, Portugieser and Pinot 
Noir. Fresh, slightly fruitness, a refreshingly thirst-quenching wine.

„Az étkezés rangját
a bor adja meg.”

.

(K.L.)



VÖRÖS
BOROK
RED WINES

TECHNOLÓGIA

Vörösbor esetén az erjesztés „héjon” történik, kádakban vagy speciális vörös-
borerjesztõ acéltartályokban (körfejtéses, Ganimede, ...). Ezalatt a keletkezõ alkohol 
hatására a kékszõlõ héjából a színezõanyagok kioldódnak. A préselés az erjedés végén 
történik meg.

Ha a kékszõlõt nem a héján erjesztik, hanem rögtön préselik vagy rövidebb ideig a 
héján áztatják, akkor világosabb színû rozé bort kapunk.

A kékszõlõ rövidebb idejû (24-48 óra) héjon áztatásával készítik a siller bort.

TÛZKÕ KÉKFRANKOS

TÛZKÕ BIRTOK / TOLNAI  BORVIDÉK

2850 Ft / 0,75 l  •  380 Ft / dl

Illatában cseresznye és meggy, ami enyhe fûszerességgel párosul. Izében 
érett gyümölcsök, meggyes felhanggal. Tartalmas, nagyon jó ivású 
Kékfrankos.

Cherry and tart cherry with some spiciness in bouqet. Mature fruits 
with tart cherry dominance in taste. An easy to drink, pithy Kékfrankos.



BOCK PORTAGÉZA

BOCK JÓZSEF / VILLÁNYI BORVIDÉK

3300 Ft / 0,75 l  •  440 Ft / dl

Villány fõ fajtája, erjesztést követõen, néhány hónapos ászkolás után 
kerül palackba. Színe bíborvörös, lilás árnyalattal, savaiban bárso-
nyosság, ízében gyümölcsösség, illatában cseresznye és meggy jelenik 
meg. Fogyasztását fiatalon ajánljuk. A mindennapok beszélgetõs bora.

Villány’s main wine, which is bottled after a few months of maturation 
in wooden barrels following fermentation. It is crimson in colour with 
shades of purple, its acids produce a velvetiness, while cherry flavours 
appear in its taste. It should be drunk while young. A wine for everyday 
conversation.

BOLYKI CABERNET FRANC

BOLYKI PINCÉSZET / EGRI BORVIDÉK

3750 Ft / 0,75 l  •  500 Ft / dl

Étcsokoládés, mély illat, meggyes, fûszeres íz, hosszú lecsengés. Egy 
kiváló évjárat, gazdag alapanyagából készült meleg tónusú Franc, 18 
hónapig hordóban érlelve. 

A deep bouquet of plain chocolate and a palate of sour cherry and spices 
with a long finish. An excellent vintage, a Franc of warm tones made 
from a rich material, aged in barrels for 18 months.

SIMON SYRAH

SIMON PINCÉSZET / EGRI BORVIDÉK

3750 Ft / 0,75 l  •  500 Ft / dl

Nem, nem magyar fajta és nem, nem Szirák csodás községébõl 
származik, de ma már a Bikavér és Eger is elképzelhetetlen nélküle. 
Tengernyi fûszer és orvosság, illatban és hatásban is...

No, it is not a Hungarian variety and doesn’t originate from the 
wonderful village Szirák but now both the brand Bikavér and the town 
Eger are unimaginable without it. Plenty of spices and medicines, as 
regards smell and influence...



TAKLER MERLOT

TAKLER PINCÉSZET / SZEKSZÁRDI BORVIDÉK

4500 Ft / 0,75 l  •  600 Ft / dl

Gazdag, telt vörösbor, piros bogyós gyümölcsök jegyeivel. Szép test, 
kerek tanninok, hosszú utóíz jellemzi. 16 hónapig érlelõdött másod és 
harmadtöltésû hordókban.

A rich, full-bodied red wine with the notes of red berries. Characterized 
by a nice body with round tannins and a long aftertaste. Aged for 16 
months in second- and third-fill barrels.

„CSAKEGYSZÓVAL” PINOT NOIR

ST. ANDREA PINCÉSZET / EGRI BORVIDÉK

5100 Ft / 0,75 l  •  680 Ft / dl

Sötét, érett és összetett. Illatában mézeskalács, szegfûszeg, sok gyümölcs, 
kis avar és dohány. Kedves, dinamikus, könnyed vörösbor, 19 hónapos 
hordós érlelés után került a palackba.

Dark, ripe and complex. Aromas of honey cake, cloves, lots of fruit, 
tobacco whit small leaf litter. Nice, dynamic, light red wine was bottled 
after 19 months of barrel aging.

BALLA KADARKA

BALLA GÉZA / MÉNES-HEGYALJA BORVIDÉK

4500 Ft / 0,75 l  •  600 Ft / dl

Sötét vörös szín, illatában a fûszerek és gyümölcsök dominálnak, szép 
sav és könnyed tannin, ízében a gyümölcsök dominálnak, de szép 
fûszeres jegyek is megjelennek, nagyon hosszú.

Dark red color, int he aromas dominating spice and fruits, nice acid whit 
easy tannin, in the taste dominating the fruits, but nice spicy notes also 
show up, very long final.



EGRI BIKAVÉR

THUMMERER VILMOS / EGRI BORVIDÉK

4500 Ft / 0,75 l  •  600 Ft / dl

Csillogó, izzó-mélyvörös színû, rendkívül összetett, telt illatú vörös-
bor. Nevéhez méltón testes, tüzes ital, belsõ harmóniájában az ászkolási, 
a gyümölcs és az új hordó csokoládézamata szelíden olvad össze. 
Legszebb formáját egyéves palackban való érlelés után mutatja.

With ripe, ruby and bright velvet colour, Egri Bikavér is a sophisticated 
red wine. This full-bodied and robust wine is worth of its name, gently 
combining the ageing bouquet and taste of fruit with the chocolate 
aroma of the new cask blend.

VILLÁNYI CABERNET SAUVIGNON

GERE TAMÁS / VILLÁNYI BORVIDÉK

5250 Ft / 0,75 l  •  700 Ft / dl

Egyedülálló illata már fiatal korában különleges élményt nyújt. Zamata 
pikáns, amely az érlelés során finom vaníliás ízekkel párosulva igazi 
csemegéje a vörösborok szakértõinek. Száraz vörösbor.

This wine's unique fragrance offers a pleasant fruitiness even at an early 
age. The vanilla aroma that develops while ageing, paired with its piquant 
bouquet, makes this a true delicacy for experts in red wine. Dry red wine.

EGRI TRÉFLI CUVÉE

THUMMERER VILMOS / EGRI BORVIDÉK

3900 Ft / 0,75 l  •  520 Ft / dl

Ez a mélyvörös színû, dús, sokrétû illatú vörösbor termõhelyét és év-
járatát dicséri. Zamatokban gazdag, fanyarkás íze kisimult, finom 
csersavai nyugodt, bensõséges harmóniája hosszú, melengetõ 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.



„A bor nem alkohol,
hanem folyékony táplálék.”

(Kaló I.)
.

SZELESHÁT CUVÉE

SZELESHÁT PINCÉSZET / SZEKSZÁRDI BORVIDÉK

4950 Ft / 0,75 l  •  660 Ft / dl

Merlot, cabernet franc, syrah, cabernet sauvignon házasítása sok érett 
gyümölccsel, fûszerekkel, földdel és csokival az illatában és ízeiben. 
Kerek, összetett és egyedi, hosszú.

Cuvée from Merlot, Cabernet Franc, Syrah, Cabernet Sauvignon, whit 
lots of ripe fruits, spices, earth and chocolate in the aromas and flavors. 
Round, complex and unique wine, whit long final.



GRÓF DEGENFELD

ÉDES SZAMORODNI 2013
GRÓF DÉGENFELD SZÕLÕBIRTOK / TOKAJI BORVIDÉK

4000 Ft / 0,5 l  •  800 Ft / dl

Furmint és hárslevelû házasítása, amely 114 grammos cukortartalmával 
igazán szép desszertbor. Gazdag, gyümölcsös, fûszeres korty és szép 
hordóhasználat teszi különlegessé. 

A blend of furmint and hárslevelû. The 114 gramm of sugar makes an 
easy to drink dessert wine. Rich and fruity, the spicy sips and a proficient 
use of barrel makes this wine really special.

DESSZERT
BOROK

DESSERT WINES

A Tokaj-hegyaljai borvidék a világ elsõ zárt borvidéke 1737 óta. Magyarország 
északkeleti részén, a Zempléni-hegység déli, délkeleti lábainál található. Területe 
6202 hektár. Az UNESCO Világörökség Bizottsága mint kultúrtájat 2002-ben 
felvette a világörökségi listára Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj néven.

„Régi mondás, hogy a tokaji bor a borok királya, és a királyok bora. Ez a felséges 
magyar borkülönlegesség valóban a legkülönb az elsõrangú magyar borfajták közül, 
és valóság az is, hogy számos koronás fõ asztalának egyik kelléke volt a tokaji palack 
bor. De nem csupán a királyoké, hanem a mûvészetek koronázatlan fejedelmei is."

(Sebestyén Ede: A tokaji bor dicsérete)



HOLDVÖLGY SWEET

HOLDVÖLGY BIRTOK / TOKAJI BORVIDÉK

4800 Ft / 0,5 l  •  640 Ft / dl

Illatában az õszibarack és a narancs jegyek a legmeghatározóbbak, 
amelyek mellett mandarin és hársfavirág jelenik meg. Ízében 
folytatódik az õszibarackos fõvonal, narancshéj, méz és fahéj hosszan 
tartó különleges összhangjában.

In its smell the peach and orange marks are the most determinant, 
besides some mandarin and line-blossom appear too. In its taste the 
peach as main line prevails while being in prolonged special harmony 
with orange-peel, honey and cinnamon.

„Végül is ketten maradnak.
Isten és a bor.”

(Hamvas B.)
.



PEZSGÕ
CHAMPAGNE

TECHNOLÓGIA

A pezsgõ erõsen savas borból készül: a lassú erjedés során hirtelen beálló hõmér-
séklet-zuhanásnak van kitéve, így az erjedés nem lesz teljes és marad bizonyos 
mennyiségû cukortartalom. Egy idõ után bepalackozzák és melegebb környezetbe 
helyezik, hogy a borban szunnyadó élesztõk a palackban ismét életre keljenek, és újra 
elkezdjék a cukor elfogyasztását, lebontását. Az erjedési folyamatnál keletkezõ szén-
dioxid gáznak nincs hová elszöknie, így szétárad a borban mindaddig, amíg a palackot 
ki nem nyitják.

Asti Martini 0,75l 3.800 Ft

Henkell Trocken 0,75l 3.800 Ft

Törley Gála Sec 0,75l 1.800 Ft

Törley Charmant Doux 0,75l 1.800 Ft

„A csillagokat iszom!”
(Dom Pérignon)

.



PANNONIA SUPERIOR

BORRÉGIÓ
1. Soproni

2. Pannonhalmi
3. Neszmélyi

4. Móri
5. Etyek-Budai

BALATONI BORRÉGIÓ
6. Nagy-Somlói

7. Zalai
8. Balaton-felvidéki

9. Badacsonyi
10. Balatonfüred-Csopaki

11. Balatonboglári

PANNON BORRÉGIÓ
12. Tolnai

13. Szekszárdi
14. Pécsi

15. Villányi

DUNA BORRÉGIÓ
16. Hajós-Bajai
17. Csongrádi
18. Kunsági

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI

BORRÉGIÓ
19. Mátrai
20. Egri

21. Bükki
22. Tokaji

MAGYARORSZÁG
BORVIDÉKEI


