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PEZSGÉS / SPARKLING
0,125l

Etyek-Buda
Buborék 1 620
SZENTESI
Riesling, Chardonnay

Kizárólag az éttermeink 
számára készítette Szentesi 
József. Tradicionális pezgőkre 
jellemző krémes habzás, érett 
alma és barack aromák.

Exclusively made for our 
restaurants in traditional way. 
Ripe apple and peach aromas, 
creamy bubbles. 

Somló
Brut Nature  2 140
KREINBACHER
Furmint, Chardonnay

A legszárazabb stílus 
kedvelőinek ajánljuk ezt a 
nyerspezsgőt. Fehér virágok, 
körte, citrusok és tószt aromák 
egyensúlyozzák a fanyar 
somlói karaktert.

White flowers, pear, citrus 
and toast aromas, balanced 
with tart character of Somló. 
Recommended to driest style 
lovers.



FEHÉR / WHITE
0,125l

Badacsony
Pinot Gris, 2017 1 480
SZÁSZI
Organic
Pinot Gris

Ásványos, feszes, elegáns. 
Élénk savakkal és pörkölt 
magvak aromáival  
a lecsengésben.

Mineral, tight, elegant.  
Vivid acids and aromatic 
aromas of roasted seeds in  
the aftertaste.

Balatonfüred-Csopak
Száka, 2015 1 760
FIGULA
Olaszrizling

Gazdag és intenzív illatában 
érett gyümölcsök, zöldfűszerek 
kavalkádja. Hosszú, tartalmas 
és harmónikus.

Rich and intense aroma  
of ripe fruits and green 
herbs. Long, complex and 
harmonious.

Eger
Chardonnay, 2014 2 140
VÁMOS ATTILA
Organic
Chardonnay

Koncentrált, áradó illatában 
vanília, déli gyümölcsök 
és pirított magvak, hosszú 
lecsengés. Nagy bor.

Concentrated, flooding scent of 
vanilla, mediterranean fruits 
and roasted seeds, long finish. 
Great wine.

Tokaj
Birtokbor, 2016 1 980
DEMETER ZOLTÁN
Organic
Furmint

Kristáytiszta illatában friss, 
érett nyári alma, vadvirágok. 
Erő és lendület, ami hosszan 
kitart.

Crystal clear scent of fresh ripe 
summer apple, wild flowers. 
Power and dynamism, which 
lasts for a long time.



Tokaj
Dry Tokaj, 2017 1 580
BODROG BORMŰHELY
Organic
Furmint, Hárslevelű

Ropogós és lédus körte, frissítő 
citrusok, könnyed és laza 
stílusban.

Crisp and juicy pear, 
refreshing citrus, in light  
and cool style.

Muzsla, SLOVAKIA
Sauvignon Blanc, 2016/2017 1 760
BOTT FRIGYES
Organic
Sauvignon Blanc

Szép egyensúly, ásványos 
karakter, borsos és citrusos 
frisseség.

Well balanced, mineral 
character, peppery and  
citrus freshness.

Szerémség, SERBIA 
Szerémi Zöld, 2015 1 840
MAURER OSZKÁR
Organic
Szerémi Zöld

Elfeledett fajta újjászületése. 
Erőteljes zöld fűszeres aromák 
keverednek benne a hordós 
érlelés jegyeivel.

Revival of a forgotten variety.  
Powerful, green spicy aromas 
mixed with the barrel 
maturation marks.

Burgenland, AUSTRIA
Grüner Veltliner, 2017 1 580
MEINKLANG
Biodynamic
Grüner Veltliner

Frissítő zöld alma és szőlő 
aromák, pikáns fűszerességgel 
párosulva.

Refreshing green apple and 
grape aromas coupled with 
spicy tones.

ROSÉ
0,125l

Balatonfüred-Csopak
Bella Róza, 2016 1 580
FIGULA
Cabernet Sauvignon

Különleges és kortalan. 
Fűszeres és gyümölcsös rétegek 
váltakoznak benne: zöldbors, 
meggy, fűszerpaprika, 
csipkebogyó.

Special and timeless. Spicy 
and fruity layers: green pepper, 
sour cherry, spicy paprika, 
rosehip.

Dél-Balaton
Rosé, 2017 1 400
LÉGLI GÉZA
Organic
Kékfrankos, Merlot

Üdítőleg hat a friss szamóca 
íz, amivel ez a rosé egy újabb 
pohár elfogyasztására csábít. 

Fresh strawberry flavor invites 
you to get one more glass.



VÖRÖS / RED
0,125l

Eger
Bikavér Superior, 2013 1 680
PÓK TAMÁS
Organic
Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, 
Kadarka

Harmónikus, érett és 
kiegyensúlyozott. Cseresznye 
és szeder, fanyar és füstös 
arommákkal.

Harmonious, mature and 
balanced. Cherries and 
blackberries mixed with  
smoky aromas.

Nagyaszó Cabernet Franc, 2012 2 140
VÁMOS ATTILA
Organic
Cabernet Franc

Vastag és komplex. Ibolya, 
vanília, étcsoki, szeder, áfonya 
és fekete ribizli aromák 
hosszan tartó játéka.

Broad and complex. Long-
lasting flavors of violets, 
vanilla, blackberries, and 
black currant.

Sopron
Syrah, 2016 1 780
WENINGER
Biodynamic
Syrah

Érdemes a pohárban kicsitt 
szellőztetni, hogy kijöjjenek 
belőle a fekete olivás, borsos 
aromák.

Recommended to aerate in  
the glass to get the aromas  
of black olives and pepper.

Szekszárd 
Kadarka, 2016/2017 1 640
HEIMANN
Kadarka

Könnyű és vidám, gyümölcsök 
és fűszerek szép összhangban.

Light and vivid, fruits and 
spices are in a good harmony.



Szekszárd 
Grádus, 2013 2 480
SEBESTYÉN CSABA
Merlot, Cabernet Franc, Sagrantino, Kékfrankos

Lédus gyümölcsökből főzött, 
friss házi lekvár, csipetnyi édes 
fűszerrel megbolondítva. Igazi 
szekszárdi karakter.

Fresh homemade jam cooked 
from ripe fruits with sweet 
spices. It’s a real character of 
Szekszárd.

Villány
Kékfrankos, 2013/2014 1 880
WASSMANN
Biodynamic
Kékfrankos

Friss savak, bársonyos tannin, 
meggy és szilva, virágok és 
fűszerek szép egyensúlyban.

Fresh acids, velvety tannin, 
sour cherry and plum, flowers 
and spices in a good balance.

KISÚJFALU, SLOVAKIA
Pinot Noir, 2015/2016 1 840
MÁTYÁS ANDRÁS
Organic
Pinot Noir

Sok-sok piros bogyós gyümölcs, 
lágy tannin, közepes test, élénk 
savak.

There are lots of red berries, 
soft tannins, medium body, 
vivid acids.

MÉNES, ROMANIA
Sziklabor Feketeleányka, 2015 2 080
BALLA GÉZA
Feketeleányka

Erdélyi őshonos fajta. 
Meggyes, ribizlis aromák 
keverednek herbális jegyekkel.

Transylvanian native variety. 
Sour cherry, blackcurrant 
aromas mixed with herbal 
notes.

ÉDES / SWEET
0,08l

Tokaj
Tokaj, 2016 1 920
PELLE PINCE
Organic
Furmint, Hárslevelű, Sárgamuskotály

Barack, kandírozott 
gyümölcsök, méz és 
olajos magvak. Kizárólag 
éttermeinknek palackozva.

Peach, candied fruits, honey 
and roasted seeds. Exclusively 
made for our restaurants.

Ahogy termett, 2012 2 520
TOKAJ NOBILIS
Organic
Furmint

Izgalmas és komplex aromák, 
aszalt barack, füge, dohány, 
dió és méz, végtelenül hosszú.

Exciting and complex aromas, 
dried peach, figs, tobacco, nuts 
and honey, endlessly long.


