
 

GOURMET FRÖCCSÖK / GOURMET SPRITZERS 
 A jó fröccs jó borból készül, ezért kiválasztottunk néhány természethű bort és a megfelelő arányban 

 kevertük szódával. A kisebbeknek alkoholmentes szőlő és alma fröccs.  

 

Good spritzer is made from quality wine, so we have chosen few artisan wines and mixed 

them with soda. We offer non-alcoholic grape and apple spritzer for kids.  
 

Fehér / White 

 

 I. OSCAR (Maurer Oszkár Kövidinka 0.1l + szóda/soda water 0.2l + jég/ice) 890 
 - lágy, könnyed, grapefruit magvas utóíz, a klasszikus “rizling fröccs” kedvelőknek/light, smooth grapefruity aftertaste 

 

 II. OSCAR (Maurer Oszkár Bakator 0.15l + szóda/soda water 0.15l + jég/ice) 1390 
 - krémes szerkezetű, déligyümölcsös illatok, körtebefőttes ízvilág/creamy texture and Mediterranean fruits 

 

 SOMLAI (Somlói Apátsági Olaszrizling 0.1l + szóda/soda water 0.2l + jég/ice) 1140 
-   könnyed, virágos, almás illat, ízében herbáliák, barackos lecsengéssel/ light, flowers and apple with peach aftertaste 

 

Rosé 

 

 GÉZA “KIRÁLY” (Légli Géza Rosé 0.15l + szóda/soda water 0.15l + jég/ice) 890  
 - tutti-frutti illatvilág, málnás-epres cukorka ízek/tutti frutti smell with taste of redberries 

 

 RÓKAKOMA (Heimann Fuxli 0.1l + szóda/soda water 0.2l + jég/ice) 890 
 - friss, kissé fanyar ribizlis illat, meggy és roppanó cseresznye íze szájban/fresh redcurrant smell with cherry taste 

 

Vörös / Red 

 

 MARCELLO (Bukolyi Marcell Málna-Kökény gyümölcsbor 0.1l + szóda/soda 0.2l + jég/ice) 990 
- friss gyümölcsízek, kevés maradék cukor teszi kedvesebbé, szinte elfelejted, hogy alkoholos/ 

- fresh fruity taste, low residual sugar makes it easier 

 

Alkoholmentes / Non-alcoholic 

 

 FEHÉRFRANKÓ (Pósta Sauvignon Blanc természetes szőlőlé/natural grape juice 0.2l +  

    szóda/soda water  0.2l + jég/ice) 790 

 KÉKFRANKÓ      (Pósta Kékfrankos bio szőlőlé/organic grape juice 0.2l + szóda/ 

                                         soda water 0.2l + jég/ice) 790 

 ALMAFRÖCCS    (Almalé/apple juice 0.2l + szóda/soda water 0.2l+ jég/ice) 690 
 

 

 

 

 

 

Áraink forintban értendők, a számla végösszegéhez 13% szervizdíjat számítunk fel / 

All prices are in HUF. 13% service charge will be added to the bill. 

 


