Illatában piros bogyós gyümölcsösség, főleg
meggy és szilva érződik. A korty üdítő jellegű, finom fűszerességgel, főleg szegfűszeg, kísérve.
The arome opens with hint of red fruitiness reminiscent of sour cherry and plum. To the palate it
is refreshing, followed by silky notes of spiciness
(clove).

pohár | glass (1 dl): 650 Ft
palack | bottle (0,75 l): 4875 Ft

Illatában a furmint gyümölcsös jegyei és a krémesség mellett, megjelenik a tokaji ásványosság, a dűlő mineralitása. Amikor belekóstolunk,
finoman gyöngyöző, apró buborékok öntik el a
szánkat, s közben a zamatos, roppanós zöldalma
friss, vibráló ízét érezhetjük.
In addition to the fruity notes and the creaminess
of Furmint, Tokaj’s minerality and minerality of
the vineyard appear in its scent. When we taste it, deliciously sparkling tiny bubbles flood our
mouths, while we feel the fresh, vibrant taste of
the juicy, crunchy green apple.

palack | bottle (0,75 l): 14 600 Ft

A mátrai nap aranysugarait visszatükröző színe
és a rendkívül összetett illata és ízvilága teszti
izgalmassá és szerethetővé ezt kellemes, kön�nyed, de mégis tartalmas, zamatos, igazi rajnai
rizlinget.
The colour of the wine reflecting the golden rays
of the Mátra sun and its extremely complex scent
and flavours makes this light, yet rich in flavour
real Rhine Riesling an exciting and lovely experience.

pohár | glass (1 dl): 620 Ft
palack | bottle (0,75 l): 4650 Ft

Élénk savtartalmú, karakteres illatú bor, sok
gyümölcsös jeggyel, amit az új barrique hordók
kellemes vaníliaaromái még jobban kiemelnek,
és további ízekkel gazdagítanak.
Lively acids, characteristic- scented wine with
lots of fruity notes, which are further accentuated by the pleasant vanilla aromas of the new
barrique barrels and enriched with further flavours.

pohár | glass (1 dl): 920 Ft
palack | bottle (0,75 l): 6900 Ft

Ez a bor 100% szekszárdi pinot noirból készült,
tartályos erjesztéssel. Halvány lazac színű, narancsos árnyalattal, feszes savgerinccel. A hozzáadott kevés szén-dioxid frissíti, gyümölcsösebbé, izgalmasabbá, üdébbé, zamatosabbá
teszi.
This wine is made from 100% pinot noir from
Szekszárd, with fermentation in tanks. Pale salmon with an orange tint and a tight acid backbone, the added low carbon dioxide refreshes it,
makes it more fruity, exciting, fresh, and juicy.

pohár | glass (1 dl): 620 Ft
palack | bottle (0,75 l): 4650 Ft

Illatában fűszeres, elegáns és intenzív, ízében
cseresznye, meggy, fekete gyümölcsök érezhetők. Szájban selymes hatás, csokoládéval és fűszeres felütéssel. Szerkezete kiegyensúlyozott,
kerek, tanninjai szépen integrálódtak a borban.
Its aroma is spicy, elegant and intense, with cherries, black fruits in its flavour. Silky in the mouth,
with chocolate and spicy aroma. Its structure is
well rounded, its tannins are well integrated into
the wine.

pohár | glass (1 dl): 690 Ft
palack | bottle (0,75 l): 5175 Ft

Ez a bor egyesíti a fajta és a terroir minden jó
tulajdonságát. Feketébe hajló vörös színe, ös�szetett, fűszeres, gyümölcsös, intenzív illata, az
ízeiben megtalálható sokszínűség és beltartalom teszi izgalmassá és naggyá ezt a ma még
nagyon fiatal bort.
This wine combines all the good qualities of a variety and a terroir. Its black, red colour, complex,
spicy, fruity, intense aroma, the variety and the
content of its flavours make this still very young
wine exciting and great.

palack | bottle (0,75 l): 15 750 Ft

A bor maradék cukorban megközelíti a hatputtonyos aszúk cukortartalmát, kivételes savtartalmával mégis igézően vibráló és lendületes. Illatában narancs, narancshéj, szegfűszeg, fahéj és
déli fűszerek jelennek meg. Ízében folytatódik a
narancsos vonal, kiegészülve citrusokkal, mézzel, passiógyümölccsel és krémességgel.
With its residual sugar the wine is close to the
sugar content of the six puttony Aszú, yet with its
exceptional acidity, it is immensely vibrant and
energetic. Its aroma is orange, orange peel, clove, cinnamon and southern spices. The flavour
continues with the orange line, complete with
citrus, honey, passion fruit and creaminess.

palack | bottle (0,50 l): 14 000 Ft

Rózsavíz, muskotály és bodza illat. Üde és elegáns korty, citrusok savaival, a zárásban pedig a
hely ásványaival.
Rose water, muscat and elderflower on the nose.
Crispy and elegant palate with citrusy acidity and
the minerality of the place of growth on the finish.

pohár | glass (1 dl): 520 Ft
palack | bottle (0,75 l): 3900 Ft

Intenzív illat és gyümölcsösség a vezérfonal ebben a könnyű fehérborban. Kortyában megjelennek zamatai, melyek az élénk savval és frissességgel egy jó ivású bort alkotnak. Kellemes
frissítő nyári napokon, ideális kiegészítője baráti
beszélgetéseknek, a hölgyek kedvence.
Intense nose and fruits are the guiding principles
in this light white wine. On the plate is presented with lively acids and freshness, that makes
a good drink wine. Pleasant refreshing for summer days, ideal for friendly conversations, ladies’ favorites.

pohár | glass (1 dl): 600 Ft
palack | bottle (0,75 l): 4500 Ft

A gazdag, alapvetően hársas, mézes, vadvirágos
illatok után, a korty játékos: fehérhúsú gyümölcsök, elegáns savak és egy csipetnyi mineralitás
is érezhető benne.
Primarily exhibits scents of linden, honey and
fresh wildflowers. On the palate the wine is characterized by soft, white fruits, fine acids, a remarkable elegance and a hint of mineral notes.

pohár | glass (1 dl): 620 Ft
palack | bottle (0,75 l): 4650 Ft

Nevéhez méltóan nagyon friss badacsonyi olaszrizling, élénk, intenzív illattal, könnyű, frissítő korttyal. Fiatalos, intenzív, citrusos-virágos,
könnyű, balatoni fehérbor kis rozmaringgal,
mandulával.
Well worthy of his name this badacsonyi olaszrizling (wleschrisling) is very fresh with a lively,
intense fragrance, light and refreshing on the
plate. Young, intense, citrus-floral light white
wine from Balaton, with a hint of rosemary and
almond.

pohár | glass (1 dl): 640 Ft
palack | bottle (0,75 l): 4800 Ft

A pinot blanc és a sauvignon blanc házasságra
lépett. Kapcsolatuk szilárd alapjait a pinot ásványossága, a folyamatos izgalmakat a sauvignon
gyümölcsös bujasága adja. Ezt szürkebaráttal
tompítottuk, hogy a fiatalok ne bolonduljanak
érte és egy kevés viognier-vel tettük rusztikusabbá.
There are four varieties, Pinot Blanc, Sauvignon
Blanc, Pinot Gris and Viognier in the wine. The
strong base of this marriage given by the minerality of the Pinot Gris and Blanc, the never ending excitement granted by the Sauvignon Blanc
and the Viognier.

pohár | glass (1 dl): 700 Ft
palack | bottle (0,75 l): 5250 Ft

Az egyik legősibb és egyben a legnagyobb potenciállal, legsokoldalúbb stílusban megmutatható
szőlőfajtánk a hárslevelű. Mindazt tudja mint a
chardonnay, efelett édes formációk egész skáláján is képes mozogni a félédestől a késői szüretelésű édesig.
One of the oldest Hungarian grape varieties, capable of a multitude of styles, is the Hárslevelű
grape. It can do everything that the Chardonnay
grape can do. Moreover, it can cover the range
of sweetness from semi-sweet to late harvest
sweet.

pohár | glass (1 dl): 720 Ft
palack | bottle (0,75 l): 5400 Ft

Fűre, egresre és kiwire emlékeztető illatkép,
melyet citrusok foglalnak keretbe. A korty élénkségét a közepes savérzet és az intenzív, az illatra
rímelő aromavilág alkotja. Mentás fűszeresség
egészíti ki a kompozíciót. Lecsengése gyümölcshangsúlyos, hosszan érződik.
A nose of grass, gooseberry and kiwi, framed by
citrus. The vitality of the gulp is made up of the
medium acidity and the intense flavor rhyming
with the fragrance. Mint spiciness complements
the composition. Its finish is fruity, long-tasting.

pohár | glass (1 dl): 720 Ft
palack | bottle (0,75 l): 5400 Ft

Jó ivású, könnyed és gyümölcsös reduktív eljárással készült bor. Olaszrizling, tramini, pinot
blanc és szürkebarát házasítása.
An easy-to-drink, light and fruity reductive wine.
A blend of Olaszrizling, Tramini, Pinot Blanc and
Szürkebarát.

pohár | glass (1 dl): 750 Ft
palack | bottle (0,75 l): 5625 Ft

Illatában friss virágos jegyek citrusos árnyalattal és csipetnyi ásványosság jelenik meg. Ropogós, jól iható, friss, zamatos reduktív tétel.
Fresh blossoms complemented by citrus notes
and a pinch of minerality on the nose. A crispy,
fresh, well drinkable, tasty reductive style white
blend.

pohár | glass (1 dl): 900 Ft
palack | bottle (0,75 l): 6750 Ft

Virágmézes, sárgabarackos illatjegyei még jobban kiemelik gyümölcsös karakterét, mely határozottan ásványos utóízben zárul.
The tasting characteristic is driven by apricot
and honey, followed by distinctive minerality.

pohár | glass (1 dl): 940 Ft
palack | bottle (0,75 l): 7050 Ft

Természetes bor, organikusan művelt birtokról.
Fajtajelleges és terroir jegyek finom egyensúlya
érezhető e nem mindennapi borban.
A natural wine from an organically cultivated
estate, with lots of minerality, terroir characteristics, nice acidity and the variety’s typical fruit.

pohár | glass (1 dl): 980 Ft
palack | bottle (0,75 l): 7350 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. Sportosan elegáns.
Pale yellow with the greenish tint typical of the
Furmint grape. Fresh and aromatic with hints of
white flowers and grapefruit. A palate of exotic
fruits with pear and quince followed by a lingering mineral, salty finish. Refreshing and elegant
at the same time.

pohár | glass (1 dl): 1050 Ft
palack | bottle (0,75 l): 7875 Ft

Koncentrált illatában a méhviasz és a trópusi gyümölcsök az irányadóak. Szinte végtelen
ízében izgalmasan keveredik a ropogós zöldalma, az érett vilmoskörte, a kakukkfűvel és a zsályával.
The fine, concentrated aroma is driven by honeycomb, tropical fruits and pineapple. The palate is
served by a very-very long taste with green apple, ripe williams pear and with some spices like
thyme and salvia.

palack | bottle (0,75 l): 10 875 Ft

Fiatal bor, halványsárga szín, lassan nyíló, propoliszos, szőlős illat. A szájban komoly szerkezet, erős, ásványos karakter.
Young, pale yellow colour, slowly opening aroma,
delicious bee glue, grapes. It emerges perfectly
in the mouth with serious structure and minerality.

palack | bottle (0,75 l): 15 000 Ft

Kifejezetten lendületes, finom, divatos, epres,
málnás, pink színű rozé.

A fashionable rose wine with pink colour and intensive strawberry and raspberry flavors.

pohár | glass (1 dl): 460 Ft
palack | bottle (0,75 l): 3450 Ft

Illatában elegáns, egzotikus és gyümölcsös jegyek dominálnak. Ízét tekintve citrusos gyümölcsök: grapefruit, mangó, pomelo bontakoznak
ki, finom savszerkezettel.
In the nose elegant exotic fruity fragrances is dominating. On the palate the taste of citrus fruits,
grapefruit, mango, pomelo with fine structure of
acidity.

pohár | glass (1 dl): 620 Ft
palack | bottle (0,75 l): 4650 Ft

A piros bogyósok (korai cseresznye, ribizli, som)
üde gyümölcsössége köszön vissza az intenzív
illatban és ízben. Frissességét, lendületét a feszes, markáns savak adják.
The nose and the taste is dominated by red berries (cherry, red currant and dogberry). A dynamic
well balanced fresh rosé wine with good acidity.

pohár | glass (1 dl): 600 Ft
palack | bottle (0,75 l): 4500 Ft

Szomjoltóan gyümölcsös, kedves, simulékony,
dorombolós, behízelgő, bársonyos, mint egy
simogatás, amely minden nap jólesik. Friss,
tiszta, fajtajelleges pirospozsgás gyümölcsössége (meggy, szilva, kökény) finom fanyarsága,
lágyabb tannin tartalma miatt szeretjük.
Fruity, sweet, smooth, pompous, flattering, velvety like a stroking that is good feel every day.
We love it for its fresh, clean, varietal-like ruddy
fruitiness (sour cherry, plum, blackthorn) due to
its subtle tannin content.

pohár | glass (1 dl): 600 Ft
palack | bottle (0,75 l): 4500 Ft

Színében mély málna, ízében és illatában elsősorban a meggyes aromák érvényesülnek.

Dark raspberry in colour, with intensive sour
cherry flavors and vibrant acidity.

pohár | glass (1 dl): 620 Ft
palack | bottle (0,75 l): 4560 Ft

Lenyűgöző gyümölcsös illat, ízében főleg a piros
bogyós gyümölcsök dominálnak. A korty finom,
elegáns és közepesen hosszú.
An impressive fruity nose, with sour cherry and
red berry flavors. The gulp is delicious, elegant
and medium in length.

pohár | glass (1 dl): 620 Ft
palack | bottle (0,75 l): 4650 Ft

llatában az erdei gyümölcsök érett jegyei dominálnak, melyet ízben a fahordós érlelés füstössége tesz még komplexebbé. Lágy, közepesen
testes bor, mely eleganciájával hódít.
The nose is dominated by ripe forest fruits supplemented by the smoky notes of oak barrels on
the palate. This is a pleasant, mid-weight wine,
notable for its elegance.

pohár | glass (1 dl): 800 Ft
palack | bottle (0,75 l): 6000 Ft

Finom, üde pinot-os karakter, piros bogyós
gyümölcsök, csipke és finom savak jellemzik a
bort.

Nice and fresh pinot noir character, with red berries, like rose-hips and fine acidity.

pohár | glass (1 dl): 890 Ft
palack | bottle (0,75 l): 6675 Ft

A feketeáfonya, a feketeribizli, a hűvös menta és
a frissen őrölt bors is megjelenik az illatában,
aztán kortyban egy újabb árnyalatot tesz hozzá
a bőrösség, nem tolakodóan, pont annyit, hogy
egzotikusabbá váljon.
Blueberry, blackcurrant, cool mint and freshly
ground pepper appear in its bouquet, a non-intrusive leather quality adds a new element in the
taste, just sufficient to make it more exotic.

pohár | glass (1 dl): 900 Ft
palack | bottle (0,75 l): 6750 Ft

Borunkban a feketeleánykára jellemző intenzív
gyümölcsösség, meggyre, feketeribizlire, áfonyára emlékzetető illatjegyek keverednek fűszeres karakterekkel. Ízében, lágy, kerek tanninok,
kellemes savérzet teszi szerethetővé ezt a fajtát.
The wine has a subtle, soft and fruity nose.
Smooth on the palate with flavours of blackcurrant and ripe plums combined with elegant acidity and velvety tannins.

pohár | glass (1 dl): 1050 Ft
palack | bottle (0,75 l): 7875 Ft

Egészen mély, rubin szín. Illata érett, szilva,
aszalt cseresznye, fekete ribizli és áfonyára emlékeztet. Gazdag ízében, csokoládé, fahéj és rengeteg fűszer.
Dark ruby red colour with aroma of plums, dried
cherries, blackcurrant and blueberries. Taste of
chocolate, cinnamon, a little bit jamy with a lot
of spices.

pohár | glass (1 dl): 1050 Ft
palack | bottle (0,75 l): 7875 Ft

Összetett, mély, érett, gyümölcsös illat, feketeszeder, cseresznye és málna. Ezt öleli körbe a
bor fűszeressége, melyben a borsosság dominál. Ízében a csokoládés tónusok, szép hosszú
gyümölcsös utóízzel párolsulnak . Nagyon elegáns és komplex merlot.
A complex, deep, mature and fruity bouquet of
blackberry, cherry and raspberry, embraced by
a pleasant spiciness with the dominance of pepper. Tones of chocolate on the palate, followed by
a long and fruity aftertaste. A really elegant and
complex Merlot.

pohár | glass (1 dl): 1050 Ft
palack | bottle (0,75 l): 7875 Ft

Friss, lendületes, vidám és gazdag tételről beszélhetünk. Kádban erjedt és tartályban érett.
Mind ízében, mind pedig illatában kirobbanóan
gyümölcsös jegyek fedezhetők fel. Száraz, közepes lecsengésű, modern és intenzív bor.
The classical fermentation process in open containers was followed by 6 months aging in stainless steel tanks.The traditional oak treatment to
the wine has added it a lite oaky taste. This wine
represents the unique characteristics of the Cabernet Franc, with a youthful freshness, intensive fruity components, with a balanced dry finish.

pohár | glass (1 dl): 1100 Ft
palack | bottle (0,75 l): 8250 Ft

Illatában a feketebogyós gyümölcsöket átszövi
a vulkanikus-avaros jegyek sokasága. Feketeszeder, fekete ribizli, fenyőgyanta, avar, chili, és
csokoládé is felsejlik az aromatikájában. A korty
selymes, szépen érett karaktert mutat.
Black berries on the nose complemented by
volcanic – forest litter notes. Mulberry, blackcurrent, pine – resin, forest litter, chilli and chocolate on the palate. Velvety sip, nicely riped character.

pohár | glass (1 dl): 1200 Ft
palack | bottle (0,75 l): 9000 Ft

Igazi syrah karakter, ibolya, fekete olíva és bors
az illatban. A közepes testű kortyban az erdei
gyümölcsök mellett élénk savak, tannin és hordófűszerek.
Long, round palate, medium-bodied, deep Syrah
colour. Pure pepper spice, olive, redcurrant, violet and leatheriness that suits it very well.

palack | bottle (0,75 l): 11 250 Ft

Cabernet sauvignon, merlot és cabernet franc
válogatott alapanyagából készült e bor, mely színes, izgalmas, összetett és harmonikus. Az illatában aszaltszilva és kökénylekvár érezhető. A
szájban gyümölcsös ízek és az érlelésből adódó
díszítő jegyek jelentkeznek. Egy igazi markáns,
karakteres szekszárdi bor.
The wine is made from assorted grapes Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Beautiful, colorful, exciting, complex and harmonious.
On the nose prunes and blackthorn jam manifested. Fruity flavors on the plate and decorative flavors resulting from maturing. It is a very
strong, characteristic Szekszárd wine.

palack | bottle (0,75 l): 12 000 Ft

Fűszerek, meleg árnyalatok az illatban. Ízében
kandírozott gyümölcsök kis vaníliával, hordós jegyekkel, markánsabb fűszeresség a visszafogottabb savakkal átellenben.
Warm tones, rich oriental spices in the aroma.
Dried fruits with vanilla and fine oaks dominate the taste. A delicate balance of spiciness over
minerality.

palack | bottle (0,75 l): 15 000 Ft

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, mely átlagosan 16-18 hónapig érlelelődik 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 aged in barrique for 16-18 months
as average.

palack | bottle (0,75 l): 16 500 Ft

Hat kékszőlő fajta tartályban, édesre erjesztve.
Közepes testű, zamatos vörösbor, maradék cukorból származó édes ízérzet. Intenzív illat, alacsony alkoholtartalom, finom savak.
Six varieties of blue grapes fermented to sweet.
Medium body, juicy red wine, sweet taste from
residual sugar. Intense fragrance, low alcohol
content, fine acids.

pohár | glass (1 dl): 900 Ft
palack | bottle (0,75 l): 6750 Ft

Illata finom, elegáns, fűszeres és kellemesen
friss, melyben a citrusok dominálnak. Gyümölcsös, mézes ízek egy csipetnyi őszibarackkal
fűszerezve. Könnyed elegancia és lekerekedett
savak jellemzik. Gyönyörű az egyensúlya, hosszú
a lecsengése.
Its aroma is delicate, elegant, spicy and pleasantly fresh, with citrus dominating. Fruity, honey flavored with a hint of peach. It is characterized by light elegance and rounded acids. Its
balance is beautiful with a long finish.

palack | bottle (0,50 l): 7500 Ft

Friss, üde, jó ivású, könnyű bor. Jelentősen töppedt, részben aszúsodott fürtöket válogattak
alapanyagnak. Könnyű, gyümölcsök, méz, virágok és egy kis kajszibarack sejlik fel a közepesen hosszú kortyban.
A fresh, lively and light wine that is easy to drink.
Made from a material of mainly raisined bunches
of aszú grapes of Furmint, Sárgamuskotály and
some Hárslevelű. Light and fruity sips with honey, flowers and a touch of apricot.

palack | bottle (0,50 l): 8250 Ft

Illatában határozott gyümölcsösség, főleg sárgabarack, ízében csipetnyi fűszeresség és citrusfélék jellemzik. Kiegyensúlyozott édességét kellemes savai szépen egészítik ki. Üde friss érzet
párosul a hosszú lecsengéssel.
A delightful aroma of honey and peaches, delicate and graceful on the palate with traces of citrus
fruit and spice. Very elegant and perfectly balanced with a refreshing crisp long finish.

palack | bottle (0,50 l): 24 000 Ft

