




Zöldfehér szín, muskotályos, virágos rétre emlé-
keztető intenzív illat jellemzi. Zamataiban a fris-
sen szedett szőlő jegyei mutatkoznak.

The sort Irsai Olivér is a Hungaricum. Clear yel-
low with green reflexes. A muscat with  an in-
tensive nose reminding of blooming fields. The 
gulp shows notes of freshly picked grapes.

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

Rózsavíz, muskotály és bodza illat. Üde és ele-
gáns 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 on the finish.

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



Nevéhez méltóan nagyon friss badacsonyi olasz-
rizling élénk, intenzív illattal, könnyű, frissí-
tő korttyal. Fiatalos, intenzív, citrusos-virágos 
könnyű balatoni fehérbor kis rozmaringgal, 
mandulával. 

Well worthy of his name this badacsonyi olasz-
rizling (welschrisling) is very fresh with a lively, 
intense fragrance, light and refreshing on the 
palate. Youthful, characteristic, citrus-floral 
light white wine from Balaton, with a hint of ro-
semary and almond.

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

Jó ivású, könnyed és gyümölcsös reduktív eljá-
rással 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

A gazdag, alapvetően hársas, mézes, vadvirágos 
illatok után, a korty játékos:  fehérhúsú gyümöl-
csök, elegáns savak és egy csipetnyi mineralitás 
is érezhető benne. 

Primarily exhibits scents of linden, honey and 
fresh wildflowers. On the palate the wine is cha-
racterized as playful with soft, white fruits, fine 
acids, a remarkable elegance and a hint of mi-
neral notes.

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



Illatában friss, virágos jegyek jelennek meg 
citrusos árnyalattal és csipetnyi „ásványosság-
gal”. Ropogós, jól iható, friss, zamatos reduktív 
tétel. 

In the nose, fresh floral notes appear in citrus 
shades and a hint of minerality. Crunchy, drin-
kable, fresh, juicy reductive wine.

pohár | glass (1 dl): 970 Ft
palack | bottle (0,75 l): 7275 Ft

Az egyik legősibb és egyben a legnagyobb po-
tenciállal, legsokoldalúbb stílusban megmutat-
ható szőlőfajtánk a hárslevelű. Legnépszerűbb 
félédes formáját eredetvédetté is nyilvánították 
Debrői Hárslevelű néven. Nem véletlenül. 

One of the oldest Hungarian grape varieties, ca-
pable of a multitude of styles, is the Hárslevelű 
grape. The most popular semi-sweet form, Deb-
rő Hárslevelű, has been declared origin-protec-
ted – and for good reason!

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 élénk-
ségét a közepes savérzet és az intenzív, az illatra 
rímelő aromavilág alkotja. Mentás fűszeresség 
egészíti ki a kompozíciót. Lecsengése gyümölcs-
hangsúlyos, 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 flavour rhyming 
with the fragrance. Mint spiciness complements 
the composition. Its finish is fruity, long-tasting.

pohár | glass (1 dl): 850 Ft
palack | bottle (0,75 l): 6375 Ft



Kedves illatában a bodzavirág jegyei érezhetők 
először. Friss gyümölcsösség és a muskotályos 
szőlő szépen egészíti ki a virágos aromákat. A 
telt kortyot élénk savérzet és jó sav-cukor egyen-
súly jellemzi. 

In its pleasant aroma fresh elderflowers can be 
discovered, which is followed by the harmony of 
fresh fruits and muscat grape notes. Thanks to 
its nice residual sugar and acidity balance the 
wine is characterized by a nice, round sip.

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

Természetes bor, organikusan művelt birtokról. 
Fajtajelleges és terroir jegyek finom egyensúlya 
érezhető  e nem mindennapi olaszrizlingben.

A natural wine from an organically cultivated 
estate. A refined balance of variety character 
and hints of terroir can be discovered in this ext-
raordinary olaszrizling (wleschrisling)

pohár | glass (1 dl): 1080 Ft
palack | bottle (0,75 l): 8100 Ft

Dűlőszelektált chardonnay, melynek gyümöl-
csösen üde ízvilágát csodálatosan egészíti ki a 
nagy borok elegáns fűszere a barrique érlelés. 
Élénk savtartalmú, karakteres illatú bor, amit az 
új barrique hordók kellemes vaníliaaromái még 
jobban kiemelnek és további ízekkel gazdagíta-
nak. 
Vineyard selected Chardonnay, the fresh fru-
ity taste of which is wonderfully complemented 
by elegant flavour of great wines, the barique 
maturing. It is a wine with characteristic frag-
rance and lively acid content which the pleasant 
vanilla aromas of new barique barrels highlight 
even further enriching it with some additional fl-
avours.

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



Illatában a furmint gyümölcsös és a hárs virágos 
jegyei dominálnak.Finom, nem tolakodó tokaji 
ásványosság, elegáns, jól iható házasítás.

In its bouquet the fruitiness of Furmint and 
the floral notes of linden domineer. A delica-
te and non-intrusive minerality – an elegant an 
well-drinkable blend.

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

Koncentrált illatában a méhviasz és a trópu-
si gyümölcsök az irányadóak. Szinte végtelen 
ízében izgalmasan keveredik a ropogós zöldal-
ma, az érett vilmoskörte, a kakukkfűvel és a zsá-
lyával.  

The fine, concentrated aroma is driven by ho-
neycomb and tropical fruits. The palate is served 
by a never-ending taste with crispy green apple, 
ripe William’s pear, thyme and sage.

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

Élénk illatában, kezdetben trópusi gyümölcsök 
jellegzetes aromái fedezhetők fel, hársfavirág és 
akácfavirág jegyekkel társulva. Komplex íz, me-
lyet jó savérzet egészít ki. Lecsengésében citru-
sos, zamatos grapefruit és lime ízeit érezhetjük.

In its pleasantly intense perfumed scent, notes 
of tropical fruits, linden and acacia blossom can 
be discovered. Vibrant flavour complemented 
with fine fizziness and nice acidity. On the finish 
exciting notes of ripe grapefruit and lime are 
more present.

pohár | glass (1 dl): 1180 Ft
palack | bottle (0,75 l): 8850 Ft



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

A fashionable, zesty and fine rose wine with pink 
color and intensive  strawberry and raspberry fl-
avours.

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

Illatában elegáns egzotikus gyümölcsös jegyek 
dominálnak. Ízét tekintve citrusos gyümölcsök: 
grapefruit, mangó, pomelo bontakoznak ki fi-
nom savszerkezettel. 

In the nose elegant exotic fruity fragrances do-
minate. On the  palate the taste of citrus fruits, 
grapefruit, mango, pomelo with a fine structure 
of acidity unfold.

pohár | glass (1 dl): 740 Ft
palack | bottle (0,75 l): 5550 Ft

Fiatal bor, halványsárga szín, lassan nyíló, pro-
poliszos, szőlős illat. A szájban komoly szerke-
zet, erős, ásványos karakter. 

Youthful, pale yellow colour, slowly opening aro-
ma with delicious bee glue and grapes. It emer-
ges perfectly in the mouth with a remarkable 
structure and minerality.

palack | bottle (0,75 l): 17 250 Ft



A piros bogyósok (korai cseresznye, ribizli, som) 
üde gyümölcsössége köszön vissza az intenzív 
illatban és ízben. Frissességét, lendületét a fe-
szes, markáns savak adják. 

In the nose and the taste red berries (cherry, red 
currant and dogberry) are reflected. Its fresh-
ness and momentum is due to the pronounced 
acidity.

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

Színében mély málna, ízében és illatában első-
sorban a meggyes aromák érvényesülnek.

Dark raspberry in colour, with intensive sour 
cherry flavours and cherry aromas. 

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

Szomjoltóan gyümölcsös, kedves, simulékony, 
dorombolós, behízelgő, bársonyos, mint egy 
simogatás, amely minden nap jólesik. Friss, 
tiszta, fajtajelleges pirospozsgás gyümölcsös-
sége (meggy, szilva, kökény) finom fanyarsága, 
lágyabb tannin tartalma miatt szeretjük. 

Fruity, sweet, smooth, pompous, flattering, vel-
vety like a stroking that is soothing every day. We 
love it for its fresh, clean ruddy fruitiness (sour 
cherry, plum, blackthorn) typical of its variety 
and for its harshness and subtle tannin content.

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



llatában az erdei gyümölcsök érett jegyei domi-
nálnak, melyet ízben a fahordós érlelés füstös-
sége tesz még komplexebbé. Lágy, közepesen 
testes bor, mely eleganciájával hódít. 

The nose is dominated by ripe forest fruits supp-
lemented 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): 600 Ft
palack | bottle (0,75 l): 4500 Ft

Szerintünk ilyen egy igazi szekszárdi vörösbor. 
Végtelenül kedves, elegáns és bájos, mint egy 
tündértánc. Jól iható, játékos és könnyed vörös-
bor. 

We believe it is the perfect example of an un-
disputed Szekszárd red wine. It is extremely 
dear, elegant and charming, like a fairy dance. It 
is a well drinkable and light red wine.

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

Egészen mély, rubin szín. Illata érett,  szilva, 
aszalt cseresznye, fekete ribizli és áfonyára em-
lékeztet. Gazdag ízében, csokoládé, fahéj és ren-
geteg fűszer. 

Dark ruby red colour with aroma of plums, dried 
cherries, blackcurrant and blueberries. A rich 
taste of chocolate, cinnamon and a lot of spices.

palack | bottle (0,75 l): 9750 Ft

Borunkban a feketeleánykára jellemző intenzív 
gyümölcsösség, meggyre, feketeribizlire, áfo-
nyára emlékzetető illatjegyek keverednek fűsze-
res karakterekkel. Ízében, lágy, kerek tanninok, 
kellemes savérzet teszi szerethetővé ezt a faj-
tát. 

In this wine an intensive fruitiness most typical 
of feketeleányka, fragrance notes of sour cher-
ry, black currant and blueberry whirl with a spi-
cy character. On the palate velvety tannins and 
elegant acidity make this wine adorable.

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



Friss, lendületes, vidám és gazdag tételről be-
szélhetünk. Kádban erjedt és tartályban érett. 
Mind ízében, mind pedig illatában kirobbanóan 
gyümölcsös jegyek fedezhetők fel. Száraz, köze-
pes lecsengésű, modern és intenzív bor.

We present a fresh, impulsive, joyful and rich 
item. Fermented in a tub and matured in a tank. 
Both in taste and aroma exuberant fruitiness can 
be discovered. A dry, medium finish, modern and 
intensive wine.

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

Mély és komplex illatvilág, érett fekete bogyó-
sok, valamint a vulkanikus dűlők adta ásványos 
jegyek is felfedezhetőek az aromatikában. A 
korty szépen leköveti az illatot. Közepes testtel, 
érett és puha tanninnal és egries savszerkezet-
tel rendelkező szép vörösbor. 

Deep and complex aromas, ripe red berries on 
the nose complemented with minerality given by 
vineyards with volcanic soil. Same fruits and mi-
nerals on the palate. A beautiful red wine with 
medium body, ripe and soft tannins and Eger 
style acids.

pohár | glass (1 dl): 1250 Ft
palack | bottle (0,75 l): 9375 Ft

Összetett, mély, érett, gyümölcsös illat, fekete-
szeder, cseresznye és málna. Ezt öleli körbe a 
bor fűszeressége, melyben a borsosság domi-
nál. Ízében a csokoládés tónusok, szép hosszú 
gyümölcsös utóízzel párolsulnak . Nagyon ele-
gáns és komplex merlot. 

A complex, deep, mature and fruity bouquet of 
blackberry, cherry and raspberry, embraced by 
a pleasant spiciness with the dominance of pep-
per. Tones of chocolate on the palate, followed 
by a long and fruity finish. A really elegant and 
complex Merlot.

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



Igazi malbec karakter, érett gyümölcsök, áfonya 
az illatban. A testes kortyban az erdei gyümöl-
csök mellett finom savak, tannin és hordófűsze-
rek jelennek meg. 

Deep Malbec colour. In the nose ripe fruits, blu-
berry scents. Long, round palate, full-bodied, 
with lot of forest fruits, nice acidity, silky tannins 
and spice aromas from the barrel aging.

palack | bottle (0,75 l): 10 500 Ft

Fűszerek, meleg árnyalatok az illatban. Ízében 
kandírozott gyümölcsök kis vaníliával, hordós je-
gyekkel, markánsabb fűszeresség a visszafogot-
tabb savakkal átellenben. 

Warm tones, rich spices in the aroma. Dried fru-
its with vanilla and fine oaks colour the taste. A 
delicate balance of spiciness over minerality.

palack | bottle (0,75 l): 18 750 Ft

Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc 
válogatott szőlőkből készül.  A bor szép, színes, 
izgalmas, összetett és harmonikus. A bor illa-
tában aszaltszilva és kökénylekvár érezhető. A 
szájban gyümölcsös ízek és az érlelésből adódó 
díszítő ízek jelentkeznek. Egy igazi markáns, ka-
rakteres szekszárdi bor. 

The wine is made from assorted grapes Caber-
net Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Beauti-
ful, colorful, exciting, complex and harmonious. 
On the nose prunes and blackthorn jam unfold. 
Fruity flavors on the palate and decorative fl-
avors resulting from maturing. It is a pronoun-
ced, characteristic Szekszárd wine. 

palack | bottle (0,75 l): 13 500 Ft



Hat kékszőlő fajta tartályban, édesre erjesztve. 
Közepes testű, zamatos vörösbor, maradék cu-
korból származó édes ízérzet. Intenzív illat, ala-
csony alkoholtartalom, finom savak. 

Six varieties of blue grapes fermented 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. Gyümöl-
csös, 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 plea-
santly fresh, with citrus showing. Fruity, honey 
flavours 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): 8500 Ft

Kevesebb cabernet sauvignon és több villányi 
franc került a merlot mellé a palackba a Kopár, 
Csillagvölgy, Konkoly és Ördögárok dűlőkből. Il-
latában és ízében is meghatározók az erdei fe-
kete gyümölcsök és a fahordó, e mindez hűvös 
eleganciával párosul. 

Less cabernet sauvignon and more  franc from 
Villány was added to the bottle beside the mer-
lot, from Kopár, Csillagvölgy, Konkoly and Ör-
dögárok vineyards. In its taste and aroma black 
forest fruits and wood barrels are determining, 
coupled with cool elegance.

palack | bottle (0,75 l): 18 750 Ft



Friss, üde, jó ivású, könnyű bor. Jelentősen töp-
pedt, részben aszúsodott fürtöket válogattak 
alapanyagnak. Könnyű, gyümölcsök, méz, virá-
gok és egy kis kajszibarack sejlik fel a közepe-
sen hosszú kortyban. 

A fresh, lively and light wine that is easy to drink. 
Made from a material of mainly raisined bunches 
of aszú grapes. Light and fruity, medium-long 
sips with honey, flowers and a touch of apricot.

pohár | glass (1 dl): 1650 Ft
palack | bottle (0,50 l): 8250 Ft

Illatában határozott gyümölcsösség, főleg sárga-
barack, ízében csipetnyi fűszeresség és citrus-
félék jellemzik. Kiegyensúlyozott édességét kel-
lemes savai szépen egészítik ki. Üde friss érzet 
párosul a hosszú lecsengéssel.

A characteristic aroma of fruits, mainly apri-
cotswith a pinch of spices and citruses on the 
palate. Its balanced fruitiness is beautifully sup-
ported by its pleasant acidity. A sense of refresh-
ment is coupled with a long finish.

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

Színe szalmasárga. Illata komplex, melyben az 
akácméz és az aszalt sárgabarack jegyek érvé-
nyesülnek. A szájban a friss, üdítő savakat követi 
az ízében is visszatérő aszalt sárgabarack és az 
akácméz erőteljes párosa, melyet érlelt, gyü-
mölcsös aromák tesznek teljessé. 

The wine has a straw yellow colour. Its scent is 
complex in which dried apricot and acacia honey 
notes prevail. Refreshing acids in the mouth are 
followed by the vigorous combination of dried 
apricots and acacia honey while the ripe, fruity 
aromas provide a sense of completeness. 

pohár | glass (1 dl): 1600 Ft
palack | bottle (0,50 l): 8000 Ft



DOCG prosecco a valdobbiadenei dombokról. Fi-
noman gyöngyöző, szép, apró buborékok. Ilata 
intenzív, fehér húsú gyümölcsökkel teli. Ízében 
nagyon hosszú, még fél óra múlva is érezhető a 
korty, mely telis-teli van lédús gyümölcsökkel, 
barackkal, citrusosokkal. 

DOCG prosecco from the hills of Valdobbiadene. 
It has subtly sparkling, lovely tiny bubbles. It has 
an intensive aroma full of white pulp fruit. It has 
an improbably long finish – its gulp can even be 
sensed half an hour later abundent with luscious 
fruit, peach and citruses.

palack | bottle (0,75 l): 9900 Ft

Nagyrészt tokaji furmintból álló méthode tra-
ditionnelle brut pezsgőjét negyedrészben a ha-
gyományos pezsgő-világfajta chardonnay és egy 
kevés hárslevelű egészíti ki. Ananásszal, man-
góval köszönt, szájban az elegáns ásványosság 
mellett birsalma, és menta tartja hosszan a kor-
tyot. Finom sav-cukor arány, nagyon jó zamat. 

The méthode traditionnelle brut champagne 
made mostly of Tokaj furmint is complemented 
with a quarter share of the traditional champag-
ne world variety chardonnay and a hint of hárs-
levelű. It greets you with pineapples and mango 
when in the mouth and elegant minerality, quin-
ce and mint keeps the finish long. Well-balanced 
acid and sugar proportion, excellent flavour.

palack | bottle (0,75 l): 9900 Ft

Fiatalos kül- és belcsíny. Provance-i rozékat idé-
ző illat és ízvilág, könnyű, üde és vidám! 

A youthful appearance and content. Aroma and 
taste evoking rozé wines from Provance – a light, 
fresh and cheerful choice!

palack | bottle (0,75 l):  8400 Ft



Szép, elegáns gyümölcsillat, beszédes musko-
tályossággal. Intenzív gyümölcsös, tiszta íz, na-
gyon szépen hozza a szőlő és édes fűszeres vo-
nulatot. Finom likőrözésével és hosszú utóízével 
együtt igazán szép édes pezsgő.

Lovely, elegantly fruity aroma with a voluble 
muscaty sense. Intense, fruity and clear taste, in 
which grapes and sweet spices are nicely high-
lighted. With its refined liquering and long finish 
it is a joyfully nice sweet champagne.

palack | bottle (0,75 l): 6000 Ft

Szép világos szín, intenzív gyöngyözés. Illatában 
és ízében is vezető jegy a friss szőlő, mellette 
egy nagyon halvány fűszeres vonulat figyelhető 
meg. 

Lovely, bright hue and intense fizz. Its aroma 
and taste are both dominated by fresh grapes, 
humbly accompanied by a hint of spiciness. 

palack | bottle (0,75 l): 6000 Ft

Megnyerő, friss, üde, kimondottan gyümölcsös 
száraz pezsgő. Ízben az elegancia és a frisses-
ség együttesen jelentkezik.

Captivating, fresh, remarkably fruity, dry spar-
kling wine. Its taste is both elegant and fresh.

palack | bottle (0,75 l): 6000 Ft



Édes és kevés alkoholtartalmú, friss, csillogó 
gyöngyöző buborékok. A 100% fehér Moscato 
szőlőből készült elegáns és gazdag csokor az 
együtt töltött pillanatokról mesél, például a ba-
rátokkal és a családdal töltött délutánokról. Vi-
rágos, gyümölcsök és lágyszárú, zsálya, fehér 
barack, akác és finom méz jegyekkel.

Sweet and low in alcohol, this fresh, sparkling 
pearl. Made from 100% white Moscato grapes, 
its elegant and rich bouquet tells of moments 
spent together, such as afternoons enjoyed with 
friends and family. Floral, fruity and herbaceous 
with notes of sage, white peach, acacia and deli-
cate honey. 

palack | bottle (0,75 l): 8250 Ft

Piemont napsütötte dombjai között termett a 
szőlő, amelyet ehhez a pezsgőhöz használnak 
fel. A jól ismert Martini márkanév garancia a mi-
nőségre, amellett, hogy az ital a legmagasabb, 
D.O.C.G. eredetvédelmet is birtokolja.

The grapes for this champagne come from the 
sunshiny hills of Piedmont region of Italy. The 
well known Martini brand serves as guarantee 
of quality together with the top wine provenance 
of D.O.C.G. 

palack | bottle (0,75 l): 8250 Ft

Ropogós, klasszikus champagne. Remek egyen-
súlyban a gyümölcs és az élesztős jelleg. Pinot 
noir, pinot meunier és chardonnay házasítás, 
100 különböző, 30 %-ban reserve, borokból, a 
konzisztencia biztosítása érdekében. 

A crispy and classic champagne with the fruit 
and the yeast character in great balance. A Pinot 
Noir, Pinot Meunier and Chardonnay blend from 
100 different wine varieties, out of which 30% are 
reserve wines from earlier vintages, in order to 
provide consistency.

palack | bottle (0,75 l): 34 500 Ft






