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FEHÉRBOROK 

L.Simon „Bölömbika” Irsai Olivér 380 Ft/dl   2850 Ft/ü 

A kezdő borfogyasztók számára is könnyen érthető. Behízelgő illata, enyhén muskotályos jellegű 

zamata, könnyedsége, amely az erjedés során visszatartott maradék szén-dioxiddal párosul 

érthető ennek a bornak egyre növekvő népszerűsége. 

Nyakas Irsai Olivér 550 Ft/dl    4125 Ft/ü 

A zsenge zöldfehér szín mellett muskotályos, szőlővirágos intenzív illat, kortyban könnyű ízek, 

finom savérzet, kevés maradékcukor. 

Nyakas Chardonnay 550 Ft/dl   4125 Ft/ü 

Ásványos chardonnay, a meszes talajú Öreg Templom-völgyből. A válogatott fürtökből préselt 

must hűtött tartályokban erjedt, majd rövid érlelés után került palackokba. A korty arányos, telt 

gyümölcsök mellett finom savérzet és hosszú sósság kíséri. 

Molnár Paulus Gold Generosa Mór 450 Ft/dl   3375 Ft/ü 

Az Ezerjóhoz hűen ropogós savgerinc és a Traminira jellemző gyümölcsös lecsengésű íz világ. Már 

a pohárba töltés közben felfigyelünk egy izgalmas új illatsokaságra, ami a képzeletünkben várt íz 

kísér. 

Pannonhalmi Rajnai Rizling 600 Ft/dl   4500 Ft/ü 

A szőlő beszállítását a bogyózás-zúzás követte, majd a cefrét kíméletesen préseltük. A nyert 

mustot ülepítés után 12-18° C-on erjesztettük. A palackozásig acéltartályban érett. Előételekhez, 

salátákhoz, spárgával készült köretekhez, tengeri halakhoz, nyáresti beszélgetésekhez. 

Szászi Badacsonyi Olaszrizling 650 Ft/dl   4875 Ft/ü 

Badacsonyi olaszrizling vulkanikus dűlőkből, organikus művelésből. Az alacsony nyomáson préselt 

must spontán, tartályban erjedt szárazra, majd használt nagy hordókban érett a palackozásig. 

Illatban citrusok, rezeda és fehér virágok, a kortyban feszes savérzet és hosszú utóíz. 

Kreinbacher Somlói Furmint 590 Ft/dl   4425 Ft/ü 

Igazi organikus somlói furmint a gömbölyű kortyban finom részletek, vibráló savérzet, igazi 

„somlai boros” tüzes lecsengés. Kerekre érett, nagyon jó formában van. 

Petrény „December” Kései szüret Édes-Eger 780 Ft/dl   3900 Ft/ü 

Méltó a nevéhez: késői szüretelésű hárs, komplex illat és ízvilággal. Fügével, citromhéj és 

hársfatea illatával. Ízben a barack és mézes sütemény mellett a csillagánizs, az aszalványok is jelen 

vanna a karamell mellett. Szép, hosszú lecsengéssel búcsúzik. 

Dancsó Töppedt Ezerfürtű 

Péter Tokaj Zéta-Édes töppedt  1200 Ft/dl   9000 Ft/ü 

Zéta a modern, friss és élénk késői szüretes kis édes kiváló példája. Illatos, éterien tiszta, kerek 

arányaival vakon hárslevelűnek tippelném. Lehengerlő, felezett őszibarackos, sárgadinnyés illat és 

íz. 
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ROSÉ BOROK 

Juhász Rozé Cuvée 380 Ft/dl   2850 Ft/ü 

Minőségi, száraz rosébor a Juhász testvérek pincészetéből, kizárólag Egri borvidékről származó 

gyümölcsökből. Ajánlott gyümölcsök, desszertek mellé kísérőnek, 9-10 ° C-os hőmérsékleten.  

Csóbor Kékfrankos Rozé – Agárd 380 Ft/dl 

Illata szamócás, málnás. A reduktív technológiával készült bor fiatalos lendületéről a ropogós 

savak és a gyümölcsös zamatok gondoskodnak. Alaposan lehűtve fogyasszuk, a meleg nyári 

délutánok és esték remek frissítője.  

Dúzsi Kékfrankos Rozé Szekszárd 490 Ft/dl   3675 Ft/ü 

A „Rozé Király” kiemelkedő bora, halvány rózsaszín, fűszeres, epres, jó savú rozé a Siómente 

gazdag, barna erdőtalajáról, a leányvári lankákról. Az évjáratnak és a spontán erjedésnek 

köszönhetően, a korty teltebb, krémesebb, hosszabb. 

 

VÖRÖSBOROK 

Heimann Kadarka Szekszárd 840 Ft/dl   6300 Ft/ü 

Fűszeres kadarka az Iván-Völgy és a Porkoláb-Völgy löszéről. Könnyed, frissítő, ribizli, egres és 

cseresznye, jó savgerinc, hosszú lecsengés. 

Csóbor Cabernet Franc – Agárd 380 Ft/dl    

Zamatos, telt vörösbor, amelynek szőlője Agárd határában termett. A fajtajelleges illatokat, ízeket 

barrique és hagyományos tölgyfahordós érlelés és bársonyos tanninok teszik még élvezetesebbé. 

16-18 °C-on ideális kísérője bélszín, hátszín és vadételeknek. 

L. Simon „Vörös Gém” Cabernet Sauvignon – Agárd 380 Ft/dl  2850 Ft/ü 

A környék adottsága révén nagyon szép gyümölcsös úgynevezett „burgundis” stílusú gyorsan érő 

vörösborokat lehet készíteni. Nem magas alkoholtartalom, kiegyensúlyozott savtartalom, 

lekerekedett tanninok jellemzik ezt a bort, a világ vörösborfogyasztói is e stílus felé kezdenek 

elmozdulni. Kellemes élményt ad fogyasztójának. 

Takler Kékfrankos Szekszárd  490 Ft/dl   3675 Ft/ü 

Lendületes szekszárdi kékfrankos, könnyed gyümölcsökre hangolva. A Decsi-hegy löszös talaján, 

javarészt idős tőkéken termett, majd acéltartályban erjedt és érett további egy évig. Primőrbor 

karakter, lilás szín, hűvös, meggyes kékfrankos illat, lédús korty élénk savval és finom tanninnal.  

Gere A. Villányi Portugiser 540 Ft/dl   4050 Ft/ü 

Élénk lilába hajló árnyalat és aromák, melyben cseresznye, meggy és némi fekete ribizli 

dominálják az illatképet. A pohárban jelentkező érett gyümölcsöket finoman hordós jegyek 
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gazdagítják. Kóstolva szép egyensúlyt mutat, finom savak kísérnek egy kellemes, zamatban gazdag 

kerek kortyot.  

Ipacs – Szabó Inni Jó Villány 840 Ft/dl   6300 Ft/ü 

Öreg, szórt telepítés vegyes szőlőfajtái egybe szüretelve, egyszerűen, az ősi hagyomány szerint 

elkészítve, a végső arcát a cabernet franc adja. 

Illatában a meghatározó az érett gyümölcsösség (fekete cseresznye, fekete ribizli), amely a 

kóstoláskor fűszeres jegyekkel (fahéj, kakaópor) teljesedik kerek egésszé. 

Thummerer Tréfli Eger – édes 840 Ft/dl   6300 Ft/ü 

Az édes vörösborok egyik ikonja Thummererék egri házasítása tartályban erjesztve, nagyhordóban 

érlelve. Édes gyümölcsillat, dzsúzos, mustos korty, a magas természetes maradékcukor 

tartalomnak köszönhetően a vörösboroknál megszokottnál alacsonyabb alkohol. 

Gere A. Kopar Villány 17.500 Ft/ü 

Gyümölcsös, könnyen szerethető cabernet franc, merlot és sauvignon házasítás. Már most jó 

ivású, szép bor, elegáns, cabernet franc hangsúlyos sok-sok finom fűszerrel, szederrel, piros 

áfonyával, kis hordóval. Részben acéltartályban, részben fakádban erjedt, majd új barrique-ban és 

nagy ászokhordóban érlelődött 16 hónapig. 

 

PEZSGŐK 

Paulus Extra Dry – Molnár Borház Mór 4500 Ft/ü 

100 % Királyleánykából, method charmant eljárással készült, krémes, könnyed pezsgő, élénk 

buborékokkal. 

Paulus Honey, Irsai Olivér Édes must Pezsgő – Molnár Borház Mór 3650 Ft/ü 

Asti eljárással készített pezsgő (ennél a módszernél nem készül csendes alapbor, az erjedés során 

a szén-dioxidnak addig hagynak menekülő utat, amíg az ita el nem éri a 9%-os alkoholfokot) Az 

illatot trópusi gyümölcsök vezetik, a korty hozza a stílustól elvárt traubis jelleget. Behűtve a nyár 

nagy kedvence. 

Paulus Generosa Extra Dry  0,2 1350 Ft/ü 

Törley Charmant Doux 0,2 900 Ft/ü 

 

HABZÓBOROK 

Törley alkoholmentes 0,75 2400 Ft/ü 

Laser – L. Simon habzóbor 400 Ft/dl 3000 Ft Ft /ü 


