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Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine
GÖNCÖL TOKAJI ASZÚ 2013 Tolcsva
Furmint, zéta, hárslevelű és sárgamusoktály házasításából. 25 évnél idősebb tőkék, színes, változatos
vulkáni talajok, 2 éves fahordós érlelés zempléni tölgyben. Izgalmas, vibráló illat mézzel, körtével, finom
fűszerekkel, hosszú korty, ötputtonyosnak megfelelő cukortartalom.
A blend of Furmint, Zéta, Hárslevelű and Sárgamuskotály. Older than 25-year-old vines, colourful, diverse soils and 2 years of barrel ageing in Zemplén oak. Incredible play of 122 grams of residual sugar
and a taut acid backbone.
Ein Verschnitt aus Furmint, Zéta, Lindenblättriger und gelber Muskateller. Mehr als 25jährige Weinstöcke,
färbige, abwechslungsreiche vulkanische Böden, 2jährige Reifung im Zempléner Eichenfass.

5990 Ft/0,5 l
GRÓF DEGENFELD 5 PUTTONYOS ASZÚ 2014/2016 Tokaj
Aszalt kajszibarack, méz és méhviasz, később dinnye és mangó. Nagyon szép sav-cukor egyensúly, 150
gramm természetes maradék cukor, a két éves hordós érlelés finom fűszerei és hosszú, vibráló korty.
Kortárs, modern aszúbor.
Dried apricot, honey and beeswax, with melon and mango coming later. Very nice balance between
acidity and sugar, 150 grams of residual sugar, the delicious spices of the two years of barrel ageing
and a long, vibrant palate. A contemporary, modern aszú wine.
Getrocknete Marille, Honig und Bienenwachs, später Melone und Mango. Sehr schöne Säure-ZuckerBalance, langer, flimmernder Schluck. Zeitgenössischer, moderner Aszú-Wein.

9990 Ft/0,75 l
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Fehérborok / White Wines / Weissweine
LÉGLI BLANC 2019 Balatonboglár

GERE CABERNET SAUVIGNON BARRIQUE 2014/2015 Villány

A savra szüretelt, reduktívan iskolázott rizling alapú házasítás tartályban érett palackozásig. A kezdetben zárkózott illatot fehér virágok és citrusok vezetik, a kortyban lédús zöldalma savaival, könnyű szerkezettel és fanyar lecsengésssel, amit 5 gramm maradék cukor kerekít.

Vastag, mély színű, izgalmasan fás, fekete erdei gyümölcsökkel, paprikával és borssal kényeztető klas�szikus villányi vörösbor.

The initially restrained nose is led by white flowers and citrus fruit. The acids of juicy green apple on the
palate with light structure and a sour touch on the finish are rounded out by 5 grams of residual sugar.

A real classic from the renewed winery that has been refreshed both in terms of packaging and quality.
A dense, deep-coloured, excitingly oaky classic Villány red wine that spoils us with black forest fruit,
paprika and pepper notes.

Der Duft wird von weißen Blumen und Zitrusfrüchten geführt, im Schluck mit Säuren von saftigem
Grünapfel, mit leichter Struktur und herbem Abklang, sowie mit 5 Gramm Restzucker.

Verwöhnender, molliger, klassischer Rotwein aus Villány mit tiefer Farbe, spannenden Holznoten, mit
schwarzen Waldfrüchten, Paprika und Pfeffer.

2890 Ft/0,75 l

7900 Ft/0,75 l

GERE OLASZRIZLING 2019 Villány

SAUSKA CUVÉE 7 SIKLÓS 2016/2017 Villány

Nem egy klasszikus villányi tétel, szalmasárga, élénk, mégis testes, almával, citrusokkal, sárgabarackkal.
Hosszan megmaradó gyümölcsérzet, keserű mandulás íz.

A klasszikus képlet maradt 2016-ban is: a villányi Cuvée 7 cabernet sauvignon alapú, míg a merlot csak
fűszerként jelenik meg benne. Aromagazdag, tiszta gyümölcsösség, modern villányi stílus.

It’s not a classic Villány wine, it’s straw yellow, lively yet full-bodied with apple, citrus fruit and apricot.
Lingering fruitiness, bitter almond flavours.

The classic formula remained in 2016 as well: Villány Cuvée 7 has a Cabernet Sauvignon backbone,
while the Merlot only appears for its spice. Aroma-rich with pure fruitiness, in a modern Villány style.

Keine klassische Auslese aus Villány, belebend, trotzdem vollmundig, mit strohgelber Farbe, Apfel,
Zitrusfrüchten und Aprikose. Lang dauerndes Fruchtgefühl, ein bitterer Geschmack mit Mandel.

Die klassische Formel ist auch in 2016 geblieben: der Cuvée 7 aus Villány besteht aus Cabernet Sauvignon, der Merlot erscheint nur als Gewürz. Aromareicher Wein mit reiner Fruchtigkeit, im modernen
Villányer Stil.

400 Ft/0,1 l

2890 Ft/0,75 l

12 900 Ft/0,75 l

NYAKAS IRSAI OLIVÉR 2019 Tök

GERE KOPAR 2016/2017 Villány

A népszerű Irsai új évjárata. Zsenge zöld szín, sárgás-ezüstös reflexekkel, szőlővirág- és bodzaillat, a
szellős kortyban citrusok és közel 4 gramm maradék cukor.

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.

The new vintage of the popular Irsai. Fresh green colour with yellow-silver tints, grape flower and
elderflower aromas, followed by citrus fruit on the airy palate and 4 grams of residual sugar.
Neuer Jahrgang des bekannten Irsai. Zarte, grüne Farbe , mit grünlichen-silbrigen Reflexen, ein Duft
von Traubenblüte und Holunder, im luftigen Schluck Zitrusfrüchte und beinahe 4 Gramm Restzucker.

3490 Ft/0,75 l

A fruity, easy to love Cabernet Franc, Merlot and Sauvignon blend. A beautiful wine that already has
good drinkability, with emphasis on the elegant Cabernet Franc, with lots of delicious spices, blackberry,
lingonberry and a touch of oak.
Bereits jetzt ein gut bekömmlicher, schöner Wein, eleganter Cabernet Franc mit zahlreichen bestimmenden feinen Gewürzen, mit Brombeere, roter Heidelbeere und wenig Fassnoten.

15 900 Ft/0,75 l
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SAUSKA CABERNET SAUVIGNON 2016/2017 Villány

KONYÁRI CHARDONNAY 2018/2019 Balatonlelle

Könnyű villányi cabernet, a Makár, Ördögárok és Kopár dűlőkről. Élénk vibráló szín, feketeribizli, áfonya
és bors illat, a kortyban szép fával, sima és kerek lefutással.

100%-ban chardonnayból, hiszen a pince minden illatos szőlőfajtája a Fecskébe került. Intenzív virágos,
gyümölcsös, szőlős illatú, hosszú, vidám korttyal, a chardonnay nagyon virgonc, eleven arcával.

A light Villány Cabernet from the Makár, Ördögárok and Kopár vineyards. A lively, vibrant colour,
blackcurrant, blueberry and pepper on the nose with nice oak on the palate. Smooth and round finish.

In this vintage it was made 100% from Chardonnay grapes since all the winery’s aromatic varieties were
put into the Fecske, yet it still has intensely floral, fruity and grapey aromas. Long, vivacious palate with
Chardonnay’s very exuberant and lively side. A generous wine.

Leichter Cabernet aus Villány, aus den Weingärten Makár, Ördögárok und Kopár. Grelle, flimmernde
Farbe, der Duft von schwarzer Johannisbeere, Heidelbeere und Pfeffer, im Schluck mit schönem Holz,
sowie mit einem glatten und runden Abklang.

5590 Ft/0,75 l

100% Chardonnay. Ein intensiver Duft mit Blumen, Früchten, Trauben, mit einem langen, lustigen
Schluck, sowie mit sehr krabbligem und lebendigem Gesicht von Chardonnay.

500 Ft/0,1 l

3490 Ft/0,75 l

GERE TAMÁS MERLOT 2015 Villány

PANNONHALMI TRICOLLIS FEHÉR 2018/2019 Pannonhalma

Válogatás a pincészet legjobb boraiból. Színében, illatában és ízében egyaránt koncentrált bor. Aszalt
gyümölcsökre emlékeztető illata, érett és finom tannintartalma kiemelkedő élményt nyújt.

Három dűlő, illetve három fajta (olaszrizling, rajnai rizling és fűszeres tramini) karakterét ötvözi. Illatban szőlővirágos, rózsavizes jegyekkel. Kortyban zsenge, finoman pezsgő savérzettel, gazdag és lédús
ízközéppel, hosszú savakkal.

Selection from the winery’s best wines A wine with an intense colour, aroma and flavour. An aroma reminiscent of dried fruits and the mature and refined tannin content offer an outstanding taste experience.
In seiner intenziv Duftnote trägt er sorten von Beerenfrüchten. Schöne Säure und Alkohol ist im Gleichgewicht, fein vermischt mit dem Duft der gebranntes Holzes.

6590 Ft/0,75 l

Olaszrizling, Riesling and Gewurtztraminer. Grape flower, rose water on the nose, alongside the white
flowers, reseda, peach and orange peel aromas. Fresh, slightly sparkling acid feel on the palate with
rich and juicy flavours.
Italienischer Riesling, Rhein-Riesling und würziger Traminer. Im Duft die Noten von Traubenblüte und Rosenwasser. Im Schluck zartes, fein sprudelndes Säuregefühl, reichhaltige und saftige Aromen, lange Säuren.

3490 Ft/0,75 l
GERE TAMÁS VILLÁNYI FRANC 2015 Villány
Válogatás a pincészet legjobb boraiból. Sötét színű, finom tanninstruktúrájú bor, intenzív fűszerességgel.
Selection from the winery’s best wines. Dark-cooured wine with a fine tannin structure and intensivespicy
aroma.
Seine Aroma wird von Waldbeerfrüchten und schwarzen Beerenfrüchten geprägt, fein vermischt mit
dem Duft des Pfl aumen. Schönes starke Tannin, fülliger Körper, und ein wenig Schoko und Kakaogeschmack zeichnen diesen Rotwein aus.

6590 Ft/0,75 l

SZŐKE MUSCAT OTTONEL (FÉLÉDES) 2018/2019 Mátra
Gyöngyöstarjáni területekről szüretelt illatos muskotály, hűtött tartályban erjesztve, rövid érlelés után,
a pincénél palackba töltve. Illat alapján hamar felismerhető, karakteres, szőlővirágos, muskotályos,
kortyban az illatot lekövető ízekkel, 30 gramm maradékcukorral, tüzes lecsengéssel.
An aromatic Muscat Ottonel. It’s easily recognisable from the typical grapey, floral, Muscat nose, with
the flavours following the palate, with 30 grams of residual sugar and a fiery finish.
Aufgrund des Duftes leicht erkennbar, charaktervoll, mit Traubenblüten, Muskatellernoten, im Schluck
mit dem Duft folgenden Aromen und feurigem Abklang.

500 Ft/0,1 l

3490 Ft/0,75 l

ETYEKI KÚRIA SAUVIGNON BLANC 2018/2019 Etyek

SAUSKA CUVÉE 13 2017/2018 Villány

Zöld illatokkal, friss savval, citrussal, fehérborssal, lime és menta illattal. Kortyban jó hosszúság, trópusi gyümölcsök, zsenge jegyek, végül meszes sósság. A hűtött présből, a must acéltartályokba került,
ahol irányítottan erjedt szárazra.

Francia fajták a siklósi és villányi dombokról: cabernet franc, sauvignon, syrah és merlot. Fűszeres, intenzív, a francia hordós érlelés jegyeivel, vaníliával és kis tölggyel.

Green aromas, fresh acids, citrus fruit, white pepper, lime and mint aromas. Good length on the palate
with tropical fruit, fresh notes and limestone saltiness on the finish.

French varieties from the Siklós and Villány hills: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah and
Merlot. A spicy, intense wine with notes of ageing in French barrel, vanilla and a touch of oak.

Ein Duft mit grünen Früchten, frischer Säure, Zitrusfrüchten, weißem Pfeffer, Limette und Minze. Im
Schluck gute Länge, tropische Früchte, zarte Noten, am Ende kalkige Salzigkeit.

Französische Sorten von den Hügeln in Siklós und Villány: Cabernet Franc, Sauvignon, Syrah und Merlot. Würziger, intensiver Wein mit Noten der Reifung im französischen Fass, sowie mit Vanille und wenig
Eiche.

3990 Ft/0,75 l

4590 Ft/0,75 l

GILVESY RAJNAI RIZLING 2017/2018 Badacsony

TAKLER SYRAH 2018/2019 Szekszárd

A hegy szoknyáján, az élkeleti fekvésű Váradi dűlőben, elaprózódott bazalton 8 változatban (klón) terem a rizling. A fiatal tőkék termését több lépcsőben válogatták, majd 4 külön tételben készítették el a
bort, mielőtt a végső házasítás megszületett. Két tartály élesztővel, kettő spontán erjedt, majd finomseprőn érett a házasításig. Illatos bor, vibráló savak, finom, vulkáni borhoz illő ásványosság.

A három Takler egyik új liblingje ez a fűszeres boráról híres francia fajta. Érett bor meleg évjáratból,
tartályban erjesztve, nyolc hónapon át barrique-ban érlelve. Lilás szín, bors, szantál és olíva illat, fűszeres-gyümölcsös korty érett tanninnal.

The crop of theyoung vines was selected in several steps, and four separate wineswere made before
the final blend was created. An aromatic wine with vibrant acidity and delicious volcanic minerality.

The three Taklers’ new favourite is this French variety known for its spicy wine. A ripe wine from a
warm vintage, fermented in tanks and aged in barrique for eight months. Purplish colour, pepper,
sandalwood and olive aromas, and a spicy-fruity palate with ripe tannins.

Zwei Behälter mit Hefe, zwei spontan gegoren, dann bis zum Verschnitt auf Feintrub gereift. Duftiger
Wein, flimmernde Säuren, sich zum vulkanischen Wein passende Mineralität.

Reifer Wein aus einem warmen Jahrgang. Lila Farbe, ein Duft von Pfeffer, Sandelholz und Olive, würzigfruchtiger Schluck mit reifem Tannin.

4390 Ft/0,75 l

4990 Ft/0,75 l

SAUSKA FURMINT 2018/2019 Tokaj

PANNONHALMI HEMINA VÖRÖS 2018 Pannonhalma

Extrém korai, augusztus végi szüretből, több dűlőből válogatva. A végeredmény jól iható, könnyű, a
furmint barátságos jegyeire fókuszál, lendületes savakkal, jó tartalommal, hosszú ízzel. A tartályban
erjedt must négy hónapig érett finomseprőn.

Hemina egy olyan évjáratból, ami Pannonhalmán a vörös szőlőknek kedvezett igazán. Az új arculat
egyik legkedvesebb címkéjével, a palackban változatlan tartalommal, három dűlőből válogatott bordói fajtákkal, jó arányokkal, értő kezekből.

It comes from an extremely early harvest at the end of August, selected from several vineyards. The
result is a light wine with good drinkability that focuses on Furmint’s friendly notes, with zesty acids,
good substance and long flavours. The tank fermented must was aged for four months on fine lees.

Hemina from a vintage that truly favoured red wine grapes in Pannonhalma. With one of the nicest
labels of the new design image, unchanged content in the bottle, with Bordeaux varieties that were
selected from three vineyards, with good proportions, from knowledgeable hands.

e

Gut bekömmlich, leicht, er fokussiert auf die freundlichen Noten des Furmint, mit lebendigen Säuren,
gutem Inhalt und einem langen Geschmack.

Mit neuem Gesicht, mit unverändertem Inhalt, mit aus drei Weingärten selektierten Bordeaux-Sorten,
mit guten Verhältnissen, mit hohen Fachkenntnissen hergestellt.

e

4990 Ft/0,75 l

5590 Ft/0,75 l
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Rozék / Rosé Wines / Roséweine
TAKLER TRIÓ 2017/2018 Szekszárd

LAPOSA ROSÉ 2019 Badacsony

20 éves a három Takler és a Bortársaság egykori együttműködés bora, a Trió. Klasszikus szekszárdi
házasítás a Decsi-szőlőhegyről, telt és tüzes, a kékfrankos és a sauvignon fűszereivel, a merlot gyümölcseivel. Egy éven át érett 500 literes használt hordóban.

Laposa Zsófi üde rozéja, kékfrankos és pinot noir fajtákból. Lazac színű, szamóca és eper illatú. A lendületes kortyban élénk savak és gazdag ízek.

Trió, the collaborative wine of the three Taklers and Bortársaság, is 20 years old. It’s a classic Szekszárd
blend from Decsi Hill that’s full and fiery, with the spice of Kékfrankos and Cabernet Sauvignon and the
fruit of Merlot. It was aged for a year in used 500-litre barrels.
Klassischer Verschnitt aus Szekszárd vom Weinberg in Decs, voll und feurig, mit Gewürzen von
Blaufränkisch und Cabernet Sauvignon, sowie mit Früchten von Merlot.

Zsófi Laposa’s fresh rosé made from the Kékfrankos and Pinot Noir varieties. Salmon colour, wild
strawberry and strawberry aromas. Lively acidity and rich flavours on the zesty palate.
Erfrischender Roséwein von Zsófi Laposa aus den Sorten Blaufränkisch und Pinot Noir. Lachsfarbe mit
einem Duft von Erdbeere. Im belebenden Schluck frische Säuren und reichhaltige Aromen.

3190 Ft/0,75 l

3990 Ft/0,75 l
THUMMERER TRÉFLI CUVÉE (ÉDES) 2016/2017 Eger

GERE TAMÁS ROSÉ 2019 Villány

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.

Friss, gyümölcsös sötét rozé, amely mesteri házasítása a kékoportónak és a kékfrankosnak. Kellemes zamatát a kékfrankos biztosítja.

One of the icons among sweet red wines, Thummerer’s Eger blend was fermented in tanks and aged
in large barrels. Sweet fruity nose, juicy with fresh must notes on the palate. It has lower alcohol than is
usual for red wine, due to the high residual sugar content.
Süßer Fruchtduft, saftiger Schluck mit Most, dank dem hohen natürlichen Restzuckergehalt niedrigerer
Alkohol als bei den Rotweinen gewöhnlich.

650 Ft/0,1 l

It is a deep rosé wine, with excellent fruitness and freshness. Its bouquet is obtained from Kékfrankos and
it refl ects the masterly combination of Kékoportó and Kékfrankos.
In einem Glass gefüllt, seine Duftnote ist würzig, und zeigt einer Kavalkade von Punch und Marsmallow,
und die Beeren machen ihn zu einem aufregenden Spiel. Ein Schluck des milden cremigen verlängert.

450 Ft/0,1 l

3190 Ft/0,75 l

4590 Ft/0,75 l

HEIMANN MERLOT 2017/2018 Szekszárd

ETYEKI KÚRIA ROSÉ 2019 Etyek

A válogatott szőlő tartályban erjedt héjon, majd nagy ászokban és használt öthektós hordókban érett
1 éven át. A szőlő első felénél a savakra koncentráltak, a végeredmény így lett rétegzett és elegáns.

Etyeki pinot noir lazac színűre áztatva, tiszta illatokkal, szamócával, málnával, finom savakkal. Válogatott
szőlő, gyors feldolgozás, majd előre lehűtött tartályokban, szelektált élesztőkkel kezd erjedni.

Selected grapes was fermented on the skins in tanks, the wine was aged for a year in large ászok barrels
and in used five-hectolitre barrels. With the first half of grapesconcentrating on retaining the acidity.

Etyek Pinot Noir macerated to a salmon colour, with pure aromas, wild strawberry, raspberry and
delicious acidity. Selected grapes, quick processing, then following the gentle pressing, the must
started fermenting in pre-cooled tanks with selected yeast.

Die selektierte Traube hat mit Einweichung gegoren, dann wurde der Heuerwein im großen Lagerfass
und in gebrauchten 5 hl großen Fässern 1 Jahre gereift. Bei der ersten Hälfte wurde auf die Säuren
konzentriert, das Ergebnis wurde so ein schichtiger und eleganter Wein.

650 Ft/0,1 l

4590 Ft/0,75 l

Pinot Noir aus Etyek für Lachsfarbe eingeweicht, mit reinen Düften, Erdbeere, Himbeere und feinen
Säuren. Selektierte Traube, schnelle Bearbeitung, dann beginnt die Gärung in vorher abgekühlten
Behältern, mit selektierten Hefen.

450 Ft/0,1 l

3190 Ft/0,75 l
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Vörösborok / Red Wines / Rotweine
KONYÁRI ROSÉ 2019 Balatonboglár
Üde, csillogó rozé a balatonlellei pincéből merlot gerincen, kékfrankos és két cabernet házasításával.
Elegáns gyümölcsillata tiszta, nem tolakodó. Íze szamócás, ropogós cseresznyével, piros ribizlivel.
A fresh, gleaming rosé, based on a Merlot backbone, with the blend completed by Kékfrankos and
the two Cabernets. Elegant fruit nose that is pure and not exaggerated. Wild strawberry flavour with
cherry and redcurrant.
Frischer, glänzender Roséwein aus dem Keller in Balatonlelle, ein Verschnitt aus Blaufränkisch und zwei
Cabernet, mit Merlot als Grundwein. Sein eleganter Fruchtduft ist rein, nicht zudringlich. In seinem
Geschmack erscheinen Erdbeere, knusprige Kirsche und rote Johannisbeere.

3190 Ft/0,75 l

GERE TAMÁS PORTUGIESER 2019 Villány
Primőr borként fogyasztják ezt a Villányra jellemző borfajtát. A sötét rubinvörös villányi portugieser bor
lágy, bársonyos és igen fi nom gyümölcsillatokkal rendelkezik.
This isgenerali consumed as one of the fi rst-fruit wines in Villány. It is a deep ruby wine and is as soft as
velvet with very delicious fragrance of the fruit.
Der Wein ist sauber und intensiv violette Farbe. Die bezaubernde Duft ist frisch und jugendlich. Zum
angenehmen Geschmack gesellt sich ein harmonisches Aroma von roten Beerenfrüchten und feines
Tannin.

450 Ft/0,1 l

3190 Ft/0,75 l

DÚZSI KÉKFRANKOS ROZÉ 2019 Szekszárd

GERE TAMÁS KÉKFRANKOS 2017/2018 Villány

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.

Villány legférfi asabb bora, elegáns illatokkal, gazdag, fi nom savakkal és cserzőanyag tartalommal.

A pale pink, spicy rosé with good drinkability from Siómente’s rich, brown forest soil, from the slopes
of Leányvár. Owing to the vintage and the spontaneous fermentation, the palate is rounder, creamier
and longer.
Würziger Roséwein mit blasser rosaroter Farbe, mit Erdbeere und guten Säuren vom reichhaltigen,
braunen Waldboden der Siómente, von den Hügeln des Kellerdorfes Leányvár. Der Schluck ist mollig,
cremig und lang.

This is a very manly wine with elegant fl avours of the Villány region and is rich in acids and tannin.
Der Blaufränkisch ist elegant, trocken, feine Säure und Gerbstoffgehalt. Ein säuerreicher Rotwein mit feinem Tannin, der Tannin den Gaumen samtweich streicheln.

450 Ft/0,1 l

3190 Ft/0,75 l

3490 Ft/0,75 l
SAUSKA ROSÉ 2019 Villány

GÜNZER LEZSER VÖRÖS 2019 Villány

Változott a stílus, kevesebb illatos gyümölcs, több finom réteg. Elegánsra hangolva. Színben a megszokottnál visszafogottabb, ezüstös csillogással, csipkebogyós, pirosribizlis illattal és ízzel.

Günzer Zoltán és Norman népszerű fehérborának vörös testvére. Kadarka, oportó és bordeaux-i fajták
könnyedebb stílusra házasítva. Kis barrique a fa, nagy hordó az érleltség, tartály a gyümölcsösség
érdekében. Vidám, hosszú, kedves vörösbor.

The style has changed, with less aromatic fruit and more subtle layers than before. Already in its colour,
it is a couple of shades more restrained than usual with a silvery shine, then rosehip and redcurrant on
the nose and palate.
Der Stil hat sich geändert: weniger duftende Frucht, mehr feine Schichte. Bereits in der Farbe erscheinen
wenigere Nuancen als gewöhnlich, mit silbrigem Glanz, sowie mit einem Duft und Geschmack von
Hagebutte und roter Johannisbeere.

550 Ft/0,1 l

3890 Ft/0,75 l

The red sibling of Zoltán and Norman Günzer’s popular white wine. Kadarka, Oportó (Portugieser) and
Bordeaux varieties blended to create a lighter style. A touch of barrique for the oak, large barrel for
mature notes and tank for the fruitiness. A vivacious, long, nice red wine.
Ein Verschnitt von Kadarka, Portugieser und Bordaeuxer Sorten im leichteren Stil. Lustiger, langer und
netter Rotwein.

3490 Ft/0,75 l

