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ÉTVÁGYGERJESZTŐK
APERITIFS/APERITIF
Campari
Martini

GIN
8 cl
8 cl

1200 Ft
1000 Ft

KESERŰK/BITTERS/MAGENBITTER
Jägermeister
Zwack Unicum
Zwack Unicum szilva
Plum/Pflaume

4 cl
4 cl
4 cl

1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft

PÁLINKÁK
FRUIT DISTILLATES/EDEL OBSTBRÄNDE

Áraink forintban értendőek, az áfát
tartalmazzák.
Prices are in HUF and include the VAT.
Unsere Preise sind in HUF und
beinhalten den MWS.
Az árainkhoz 10% felszolgálási díjat
számítunk fel.
All prices are subject to additional
10% service charge.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich
10% Bedienungsgeld.

hotelfamulus.hu
podiumetterem.hu

Pannonhalmi bodzapálinka
Elderberry/Holunder palinka

4 cl

1800 Ft

Pannonhalmi feketeribizli pálinka
Blackcurrant/Schwarze Johannisbeeren palinka

4 cl

1800 Ft

Pannonhalmi málnapálinka
Raspberry/Himbeere palinka

4 cl 2000 Ft

Panyolai Elixír almapálinka
Apple/Apfel palinka

4 cl

1800 Ft

Panyolai Elixír szilvapálinka
Plum/Pflaumen palinka

4 cl

1800 Ft

Panyolai Elixír kajszibarack pálinka
Apricot/Aprikosen palinka

4 cl 2000 Ft

Panyolai Elixír vilmoskörte pálinka
Williams pear/Williamsbirnen palinka

4 cl

1800 Ft

Panyolai Elixír birsalma pálinka
Quince/Quitte palinka

4 cl

1800 Ft

Calvados

4 cl

1800 Ft

VODKA
Finlandia
Beluga
Grey Goose

4 cl
4 cl
4 cl

1000 Ft
1800 Ft
1800 Ft

Copperhead Black Batch
Tanqueray No. 10
Hendrick’s Gin
Beefeater Gin

4
4
4
4

cl 2000 Ft
cl 1600 Ft
cl 1600 Ft
cl 1000 Ft

4
4
4
4

cl 1000 Ft
cl 1000 Ft
cl 2000 Ft
cl 1800 Ft

TEQUILA
El Jimador Silver
El Jimador Gold
Patron Anejo
Patron Silver

WHISKY/WHISKEY
SCOTCH SINGLE MALT

Johnnie Walker red label (skót)
Scotch/schottisch

4 cl

1000 Ft

Tullamore Dew (ír)
Irish/irisch

4 cl

1000 Ft

Bulleit Bourbon(Kentucky)

4 cl

1400 Ft

Jim Beam (Kentucky)

4 cl

1000 Ft

COGNAC
Rémy Martin V.S.O.P.
Hennessy V.S.
Courvoisier V.S.
Martell V.S.
Metaxa*****

4
4
4
4
4

cl 2000 Ft
cl 1600 Ft
cl 1400 Ft
cl 1400 Ft
cl 1000 Ft

RUM

Islay
Laphroaig Islay
Kilchoman Machir Bay

4 cl 2000 Ft
4 cl 2000 Ft

Highland
Glenmorangie
Scapa of Orkney, 16 YO

4 cl 2000 Ft
4 cl 2000 Ft

Speyside
Glenfiddich, 12 YO
Speyburn, 10 YO
Glenfarclas Heritage, 8 YO

4 cl
4 cl
4 cl

1800 Ft
1600 Ft
1400 Ft

EGYÉB
Nikka From The Barrel (japán)
Japanese/japanisch

4 cl 2000 Ft

Bushmills Black Bush (ír)
Irish/irisch

4 cl

1200 Ft

Chivas Regal, 12 YO (skót)
Scotch/schottisch

4 cl

1600 Ft

Jack Daniel’s (Tennessee)

4 cl

1200 Ft

Jameson (ír)
Irish/irisch

4 cl

1200 Ft

The Famous Grouse (skót)
Scotch/schottisch

4 cl

1000 Ft

Rum Malecon-Panama, 18 YO
4
Rum Diplomatico Exclusiva-Venezuela 4
Rum Dictador Kolumbia, 12 YO
4
Bacardi
4

cl
cl
cl
cl

2000
2000
2000
2000

Ft
Ft
Ft
Ft

LIKŐRÖK/LIQUEURS/LIKÖRE
Cointreau
Baileys
Southern Comfort
Berentzen alma/apple/Apfel

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

1400 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft

Soproni
Soproni

0,5 l
0,3 l

990 Ft
590 Ft

PALACKOZOTT SÖRÖK
BOTTLED BEER/BIER AUS DER FLASHE
Heineken

0,33 l 690 Ft

Krusovice barna
dark/dunkles

0,5 l

Edelweiss Hefetrüb (szűretlen)

0,5 l

790 Ft
990 Ft

Győri Apátúr sör
0,33 l 990 Ft
handmade beer/handgemachtes Bier
0,33 l 690 Ft

Heineken alkoholmentes
alcohol-free/alkoholfrei

PEZSGŐK
SPARKLING WINES/SCHAUMWEINE
Moët&Chandon Brut
Kreinbacher Extra Dry
Kreinbacher Rosé Brut
Bortolomiol Prosecco Miol
Extra Dry Treviso DOC

0,75 l 19 900 Ft
0,75 l
9900 Ft
0,75 l
9900 Ft
0,75 l

MAGYAR BOROK

FuzeTea barack, citrom
0,25 l 590 Ft
Fuze Tea peach, lemon/pfirsich, Zitrone

CSAPOLT SÖR
DRAUGHT BEER/BIER VOM FASS

4900 Ft

ÜDÍTŐITALOK
SOFT DRINKS/ERFRISCHUNGSGETRÄNKE
Cappy narancslé 100%
Orange juice 100%/Orangensaft 100%

0,25 l 590 Ft

Cappy őszibarack nektár 50%
Peach juice/Pfirsichsaft 50%

0,25 l 590 Ft

Cappy almalé
Apple juice/Apfelsaft

0,25 l 590 Ft

Cappy ananászlé
Pineapple juice/Ananassaft

0,25 l 590 Ft

Cappy feketeribizli-lé
Black currant juice
/Schwarze Johannisbeerensaft

0,25 l 590 Ft

590 Ft
590 Ft
590 Ft
590 Ft
590 Ft
590 Ft
790 Ft

Coca-cola
Coca-cola zero
Fanta narancs/orange
Kinley tonik
Kinley gyömbér/ginger/Ingwer
Sprite
Fever-Tree tonic

0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,20 l

Red Bull

0,25 l 790 Ft

Limonádé/lemonade/Limonade

0,5 l

850 Ft

ÁSVÁNYVIZEK
MINERAL WATER/MINERALWASSER
Natur Aqua dús/sparkling/prickelnd
Natur Aqua dús/sparkling/prickelnd

0,33 l 590 Ft
0,75 l 990 Ft

Natur Aqua szénsavmentes/still/still
Natur Aqua szénsavmentes/still/still

0,33 l 590 Ft
0,75 l 990 Ft

Szódavíz
Soda water/Sodawasser

0,5 l

400 Ft

HUNGARIAN WINES/UNGARISCHE WEINE

PANNONHALMI
IRSAI OLIVÉR
ÉLMÉNY”
”

PANNONHALMI
CHARDONNAY
„KEDVES”

FIGULA
OLASZRIZLING

Hangyál Pincészet
száraz/dry/trocken

Hangyál Pincészet
száraz/dry/trocken

Figula Pincészet
száraz/dry/trocken

0,75 l

3900 Ft

0,75 l

3450 Ft

0,75 l

4400 Ft

0,15 l

780 Ft

0,15 l

xxx Ft

0,15 l

xxx Ft

FEHÉRBOR/WHITE WINE/WEISSWEIN
A halványsárga bor illatában közepesen
intenzíven érezhetőek a bodza mellett a
fehér virágok és a citrusos jegyek. Ízben
kellemes, a frissítő savgerinc az illatnak
megfelelő citrusos, fűszeres aromákkal
harmonizál, amelyhez könnyed test párosul. Fajtájához híven üde, könnyű bor.

Pale golden in colour with a floral bouquet
of eldberry with hints os the white flowers
as well as citrus notes. Gentle acidity gives
Espresso		
490 Ft
definition and refreshment, combining a light
Cappuccino		
650 Ft
body with a balanced palate of spices and
Caffe Latte		
650 Ft
citrus aromas. It is a characteristicallycrisp
Latte Macchiato		
650 Ft
elegant light wine.

KÁVÉK/COFFEE/KAFFEE

In der Nase spürt man Holunder, weiße
Blüte und elegante Zitrusnoten bei diesem
zartgelben Weißwein. Am Gaumen ist er
sehr angenehm, die erfrischende Säuren
wiederspiegeln den Duft und harmonieren
bestens mit den würzigen Aromen, all das
gepaart mit einem ätherischen Körper.
Sortentypisch knusprig und leicht ist dieser
Wein.

Tea/tea/Tee		
490 Ft

FEHÉRBOR/WHITE WINE/WEISSWEIN
Széldomb-dűlőben termett szőlőből készült.
Az évjárat adta, hogy elkészüljön a Chardonnay fajtából egy válogatás, melyben
elegáns illat mellé markáns test párosul.
The vine was grown on Széldomb-hill. The
vintage provided us a quality, that was good
enough to make this Chardonnay selection.
The wine has pronounced body, paired with
an elegant fragrance.
Die Rebe wurde auf dem Széldomb-Hügel
angebaut. Der Jahrgang gab uns eine
Qualität, das war gut genug, um diese
Chardonnay Auswahl zu machen. Der Wein
hat einen ausgeprägten Körper, gepaart mit
einem eleganten Duft.

FEHÉRBOR/WHITE WINE/WEISSWEIN
100% olaszrizling balatonszőlősi és csopaki területekről, tartályban – komplexitása érdekében – felerészben spontán,
felerészben irányítottan erjesztve, hűtött
acéltartályban érlelve, hogy virágos, gyümölcsös frissességét maximálisan megőrizze. Fehérhúsú gyümölcsök, kellemes
ásványos-édeskés lecsengés és a kortyon
végigfutó friss savak. Könnyed, illatában és
ízében egyaránt friss, virágos, gyümölcsös.
A korty kellemesen ásványos-édeskés,
friss savakkal és a fehér húsú gyümölcsök
ízvilágával.
Its light, fragrance and flavor are both
fresh, floral and fruity. The sip is pleasantly
mineral-sweet, with fresh acids and the
flavor of white-fruited fruit.
Sein Licht, Duft und Geschmack sind
frisch, blumig und fruchtig. Der Schluck ist
angenehm mineralisch-süß, mit frischen
Säuren und dem Geschmack von weißfruchtigen Früchten.

MAGYAR BOROK

MAGYAR BOROK

HUNGARIAN WINES/UNGARISCHE WEINE

HUNGARIAN WINES/UNGARISCHE WEINE

VILLA TOLNAY
SAUVIGNON BLANC

LAPOSA
RIZLING2

KREINBACHER
NAGY-SOMLÓI
JUHFARK

KREINBACHER
NAGY-SOMLÓI
HÁRSLEVELŰ

KREINBACHER
ÖREG TŐKÉK BORA
SOMLÓ

BALATON-FELVIDÉKI
VIOGNIER
EXCELLENCE
SELECTION

Villa Tolnay Borház
száraz/dry/trocken

Laposa Borbirtok
száraz/dry/trocken

Kreinbacher Birtok
száraz/dry/trocken

Kreinbacher Birtok
száraz/dry/trocken

Kreinbacher Birtok
száraz/dry/trocken

Kázsmér Pincészet
száraz/dry/trocken

0,75 l

5900 Ft

0,75 l

6900 Ft

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,15 l

1180 Ft

0,15 l

1380 Ft

FEHÉRBOR/WHITE WINE/WEISSWEIN
Az új arculattal az egycsillagos” borok
”
vették át a Tavasz sorozat helyét. A pince választékában ezt a szintet 2018-ból a
Fekete-Bács sauvignon blanc-ja képviseli.
Spontán erjedt, tartályos és hordós tételek
házasítása, gazdag grépfrút, zeller és egres
illattal, citrusos, vibráló savakkal.
With the new design, the ‘one-star’ wines
have taken the place of the Tavasz (‘spring’)
series. In 2018, this category is represented
in the assortment by the Fekete-Bács
vineyard’s Sauvignon Blanc. It’s a blend of
spontaneously fermented tank wines and
barrel ones, with rich grapefruit, celery and
gooseberry on the nose, and citrusy, vibrant
acidity.
Sauvignon Blanc des Fekete-Bács. Er
hat spontan gegoren, ein Verschnitt von
Auslesen aus Behälter und Fass, mit einem
reichhaltigen Duft von Grapefruit, Sellerie
und Stachelbeere, sowie mit flimmernden
Säuren mit Zitrusfrüchten.
Az a másfél hektáros, szív alakú terület a Fekete-Bács oldalában,
”
ahonnan ezt a szőlőt szüreteljük, érzelmileg is nagyon fontos nekem.
Gyönyörű hely, teljes panorámával a Tapolcai-medencére. Sok időt
töltök itt a családdal, és nagy álmunk, hogy nyugdíjas éveinkre ideköltözünk majd. Ez az első egycsillagos borunk, ami már ötvözi a hordós
erjesztés és a reduktív tétel házasításának előnyeit.” (Nagy László)

FEHÉRBOR/WHITE WINE/WEISSWEIN
Rajnai Badacsonyból, idős tőkés, bazaltos
területről. A fajta fehér húsú csonthéjasai,
barack, menta és finom ásványosság. A
válogatott fürtökből préselt must hűtött
tartályban, irányítva erjedt szárazra.
A Riesling from Badacsony, from old vines
grown on a basalt plot, with the variety’s
white-fleshed stone fruit, peach, mint and
subtle minerality. The must pressed from
the selected bunches was fermented to
dryness in temperature-controlled tanks.
Rhein-Riesling
aus
Badacsony,
vom
basaltigen Gebiet mit alten Weinstöcken.
Steinfrüchte
der
Sorte
mit
hellem
Fruchtfleisch, Pfirsich, Minze und feine
Mineralität.

5700 Ft

FEHÉRBOR/WHITE WINE/WEISSWEIN
Válogatott, egész fürtben préselt juhfark,
60%-ban acéltartályban, 40%-ban 5002500 literes hordókban erjesztve és nyolc
hónapon át érlelve. Citrusos jegyek mellett
a Somlóra jellemző minerális illat és némi
menta hűvös karaktere. Kerek, a közepesnél testesebb, tele gyümölcsökkel és friss
savakkal. Érett gyümölcsök és körte az
utóízében, majd az illatában érezhető sósság is visszatér.
A selected, whole-bunch pressed Juhfark,
60% fermented in steel tanks, 40% fermented
in 500-2,500-litre barrels where it was
also aged for eight months. Citrusy notes
alongside the mineral aromas typical of
Somló and some cool minty character. A
round wine with medium-plus body that is
full of fruit and fresh acidity. Ripe fruit and
pear on the finish, with the saltiness of the
nose also returning after some time.
Runder Wein, mehr als mittelmäßig
vollmundig, voll mit Frucht und frischen
Säuren. Reife Früchte und Birne im
Nachgeschmack, dann kehrt in seinem Duft
auch gut fühlbare Salzigkeit zurück.

5700 Ft

FEHÉRBOR/WHITE WINE/WEISSWEIN
Élénk aromák, hársméz és fehérvirágok,
utánuk gyümölcsös jegyek. Könnyed, arányos szerkezet, lendületes savak és somlói ásványosság. Ízében a fajtajegyek és
a terroirra jellemző aromák összhangja,
némi méz és sósság, a lecsengésben hat
gramm természetes maradékcukor kereksége. Egészfürtösen préselt szőlő, 100%ban acéltartályban erjesztve és érlelve.
Lively aromas, linden honey and white
flowers, followed by fruit notes. Light,
balanced structure, zesty acids and Somló
minerality. The harmony of the varietal notes
and aromas characteristic of the terroir on
the palate, some honey and saltiness, with
the roundness of the six grams of residual
sugar on the finish. The grapes were pressed
in whole bunches, then 100% fermented and
aged in steel tanks.
In seinem Geschmack erscheinen Sortennoten und fürs Gebiet charakteristische
Aromen, wenig Honig und Salzigkeit,
sowie 6 Gramm natürlicher Restzucker.
Ganztraubenpressung, bzw. eine Gärung
und Reifung 100% im Stahltank.

6900 Ft

FEHÉRBOR/WHITE WINE/WEISSWEIN

6500 Ft

FEHÉRBOR/WHITE WINE/WEISSWEIN

Olaszrizling, furmint és kis hárs, a hegy bazalttörmelékes, tavi üledékes változatos
talajáról, Somló legkiválóbb területeiről.
Tölgyfa hordóban, spontán erjedt, majd
500 literes hordókban érett 9 hónapon át.
Lassan nyíló illat, fehér gyümölcsök, virágok, hosszú, csontszáraz korty, kis kövességgel.

Az eredeti barack, trópusi gyümölcs világot az érleléshez használt hordó vanília,
kókusz, gyömbér aromákkal gazdagította.
Az alkalmazott új érlelési technológia új
irány kibontakozását jelzi, háttérbe szorul
a füstös, tanninos íztónus. Tenger gyümölcseihez, fehér húsokhoz kiváló, ezen túl sok
gasztronómiai lehetőséget biztosít.

Olaszrizling, Furmint and a bit of Hárslevelű
from diverse basalt alluvial, lake sediment
soil, from Somló Hill’s most outstanding
parcels. It was fermented spontaneously in
oak barrels, aged in 500-litre barrels for 9
months. Slowly opening aromas, white fruit,
flowers. Long, bone dry palate with a touch
of stoniness.

The original peach, tropical fruit world was
matured by the aging barrel of vanilla,
coconut and ginger flavors. The new
maturing technology used indicates a
new direction, the smoky, tannin flavor is
suppressed. It is excellent for seafood and
white meats, offering too many gastronomic
options.

Italienischer Riesling, Furmint und wenig
Lindenblättriger vom abwechslungsreichen
Boden des Berges mit Basaltschutt und
Seesediment, aus den besten Gebieten
von Somló. Er hat im Eichenfass spontan
gegoren, dann wurde er im 500 l großen
Fass 9 Monate gereift. Langsam öffnender
Duft, weiße Früchte, Blumen, sowie ein
langer, knochentrockener Schluck mit wenig
Steinigkeit.

Die ursprüngliche Pfirsich-, tropische
Fruchtwelt wurde durch das Altern
des Fasses der Vanille-, Kokosnussund Ingweraromen gereift. Die neue
Reifetechnologie zeigt eine neue Richtung
an, der rauchige, Tannin-Geschmack
wird unterdrückt. Es ist ausgezeichnet für
Meeresfrüchte und Weißfleisch und bietet
zu viele gastronomische Optionen.

MAGYAR BOROK

MAGYAR BOROK

HUNGARIAN WINES/UNGARISCHE WEINE

HUNGARIAN WINES/UNGARISCHE WEINE

SZEPSY
TOKAJI FURMINT

GIZELLA
TOKAJI FURMINT

GRAND TOKAJ
FURMINT

FEIND MUSCAT
OTTONEL
– FÉLÉDES
MUSKOTÁLY

PANNONHALMI
ROSE ”MOSOLY”

VILLÁNYI
ROSÉ

Szepsy Pincészet
száraz/dry/trocken

Gizella Pince
száraz/dry/trocken

Grand Tokaj Pincészet
száraz/dry/trocken

Feind Pincészet
félédes/half sweet/halb süß

Hangyál Pincészet
száraz/dry/trocken

Gere Pincészet
száraz/dry/trocken

0,75 l

0,75 l

6500 Ft

0,75 l

3900 Ft

0,75 l

3900 Ft

0,75 l

3900 Ft

0,75 l

4200 Ft

0,15 l

1300 Ft

0,15 l

xxxx Ft

0,15 l

780 Ft

0,15 l

780 Ft

0,15 l

840 Ft

12 900 Ft

FEHÉRBOR/WHITE WINE/WEISSWEIN
A karakter az ötrétegű, nagyon köves
vulkánikus agyag talajból jön a borba,
ezért tömör a szerkezete, finomak, de
határozottak a savai, acélos gerincet adva.
Az ízvilágot is a mineralitás vezeti. Illatában
kis sült alma, barna cukor, kevés kajszi,
inkább körte.
The caracterictics of the 5 layered vulcanic
soil come across in the wine, giving it a
dense structure, the fine yet firm acidity
provides a great back bone. The flavours
are mineral driven. Baked apples, brown
sugar, hints of apricot and pear aromas are
present.
Das caracterictics der 5 überlagerte
den vulcanic Boden, der im Wein zufällig
gestoßen wurde und gab ihm eine dichte
Struktur, die Geldstrafe, dennoch liefert feste
Säure einen großen rückseitigen Knochen.
Die Aromen sind das gefahrene Mineral.
Gebackene Äpfel, brauner Zucker, Tips der
Aprikose und Birnenaromen sind anwesend.

FEHÉRBOR/WHITE WINE/WEISSWEIN
2018-ban nagyon korán és egyszerre érett
be a szőlő Szilágyi Laci legjobb dűlőin,
így végül minden furmint egy tartalmas,
gazdag borban kerül házasításra. Virágos,
feszes és sokízű, 4,5 gramm természetes
maradékcukor kedvességével, a nagyrészt
tartályos érlelés friss gyümölcsösségével
és a csak fűszerként használt Trust hordó
finom tölgyességével.
In 2018, the grapes ripened very early
and at the same time on Laci Szilágyi’s
best vineyards, and for this reason, all his
Furmints ended up in a substantial, rich
blend. It’s floral, taut and multi-flavoured
with the tenderness of the 4.5 grams of
residual sugar, the fresh fruitiness of the
tank fermentation (used for the most part)
and the subtle oakiness of the Trust barrels
used only for spice.
Blumig, fest, mit vielen Aromen, und mit 4,5
Gramm nettem, natürlichem Restzucker.
Reichhaltig und aromareich.

FEHÉRBOR/WHITE WINE/WEISSWEIN
Megjelenésében világos zöldessárga. Illatában tiszta, tartalmas, finom fűszeresség
jelenik meg. A borban található élénk savtartalom, a gyümölcsös, citrusos aromavilág szépen keveredik a Furmint szőlő fajtajegyeivel, melyet kiegészít a Tokaji Borvidék
dűlőinek ásványossága. Hosszú lecsengésű, mégis könnyed bor. Kiváló aperitif.
Its appearance is light greenish yellow. Its
aroma shows a clean, substantial, delicate
spiciness. The wine’s lively acidity and fruity,
citrusy aroma blend beautifully with the
varietal characteristics of the Furmint grape,
which is complemented by the minerality
of the vineyards of the Tokaj Wine Region. A
light wine with a long aftertaste. An excellent
aperitif.
Sein Aussehen ist hellgrünlich gelb. Sein
Aroma zeigt eine saubere, gehaltvolle, feine
Würze. Die lebhafte Säure und das fruchtige
Zitrusaroma des Weins harmonieren
wunderbar mit den Sorteneigenschaften der
Furmint-Traube, die durch die Mineralität
der Weinberge der Weinregion Tokaj ergänzt
wird. Ein leichter Wein mit langem Abgang.
Ein ausgezeichneter Aperitif.

FEHÉRBOR/WHITE WINE/WEISSWEIN
Egy remek muskotály! Illatában, ízében
nagyon tiszta, illatossága nem tolakodó.
A bor fő értéke, hogy a fajtajelleget
visszafogottan hozza. Gyümölcsössége
kellemes, utóíze kellően hosszú.
A marvellous Muscat! Very clean on both
nose and palate, its fragrance has not
declined. The principal virtue of this wine
is that its varietal character is restrained. A
pleasant fruitiness and a long finish.
Ein prächtiger Muskateller! Sehr rein im Duft
und Geschmack, nicht aufdringlicher Duft.
Hauptwert des Wines, er bringt zurückhaltend
die Sortentypizität. Angenehme Fruchtigkeit,
entsprechend langer Abgang.

ROSÉ BOR/ROSÉ WINE/ROSÉWEIN
Rosénkat téglavörös szín jellemzi. Savvilága
visszafogott, mégis frissességet kölcsönöz
a bornak. Ajánlhatjuk az olasz konyha
remekei mellé, vagy egyszerűen a késő
tavaszi illetve nyári szezonban egy pohár
üde borként.
Our Rosé is characterised by brick red colour
and a mild acid content which still gives
freshness to this wine. We recommend it to
the tasty dishes of the Italian cuisine or in
the late spring and early summer season as
a refreshing drink.
Für unseren Roséwein ist die ziegelrote
Farbe charakteristisch. Seine Säurewelt ist
distanziert, doch verleiht sie dem Wein eine
Frische. Wir können den zu den Köstlichkeiten
der italienischen Küche, oder einfach als ein
Glas taufrischer We.

ROSÉ BOR/ROSÉ WINE/ROSÉWEIN
Világos narancsos rózsaszínű, könnyű, friss
savtartalmú, száraz rosébor. Illatában és
ízében különböző piros bogyósgyümölcsöket, lágy fűszeres jegyeket fedezhetünk fel.
Pale apricot, elegant pink, a dry rosé with
crisp acids. It’s bouquet and flavour are
redolent of red berries and intriguing spices.
Ein
trockener
Roséwein
mit
einem
orange-rosa Farbton und einen leichten,
belebenden Säuregehalt. In seinem Bukett
und Geschmack kann man die Merkmale
verschiedener roter Beerenobstsorten und
milder Gewürze entdecken.

MAGYAR BOROK

MAGYAR BOROK

HUNGARIAN WINES/UNGARISCHE WEINE

HUNGARIAN WINES/UNGARISCHE WEINE

EGRI
MEDALION

PANNONHALMI
CABERNET FRANC

EGRI
BIKAVÉR

NAGYAPÁM
SZEKSZÁRDI
KADARKA

SZEKSZÁRDI
SYRAH

VILLÁNYI
CABERNET
SAUVIGNON

Sike Tamás Pincészet
félédes/half sweet/halb süß

Tar Pincészet
száraz/dry/trocken

Gál Tibor Pincészete
száraz/dry/trocken

Eszterbauer Borászat
száraz/dry/trocken

Takler Pincészet
száraz/dry/trocken

Gere Pincészet
száraz/dry/trocken

0,75 l

4200 Ft

0,75 l

3900 Ft

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,15 l

840 Ft

0,15 l

780 Ft

VÖRÖSBOR/RED WINE/ROTWEIN
A bor színe közepes intenzítású rubinvörös.
illata gyümölcsös, mégpedig a könnyebb
gyümölcsök közül találunk itt elsősorban
meggyet és málnát. Ízét tekintve borunk
félédes, savérzete szépen egészül ki a
tanninnal, s ketten megfelelő ellentétét
adják az alkoholnak.
Ruby red of medium colour intensity. Fruity
aroma, mainly of lighter friuts such as sour
cherries and raspberries. In terms of the
flavour, the wine is semi-sweet, the acid
sensation is well complemented by the
tannins, and these in turn appropiately
counterbalance the alcohol.
Die Farbe des Weines ist Rubinrot von
mittlerer Intensität. Fruchtiger Duft, vor allem
von den leichteren Früchten, in erster Linie
Sauerkirschen und Himbeeren. In Bezug auf
den Geschmack halbsüß, das Säuregefühl
wird schön mit dem Tannin ergänzt, beide
geben dem Alkohol den entsprechenden
Gegensatz.

VÖRÖSBOR/RED WINE/ROTWEIN
Sötét, rubinpiros színű bor. Illata tiszta és
kellemes, ízében a feketeribizli, kökény és
aszalt cseresznye érezhető. Cserzőanyaga
kellemes, a palackos érlelés még finomabbá teszi.
Dark, ruby wine. His bouquet is pure and
pleasant, in the taste one discovers black
currant, blackthorn, dried cherry. With
pleasent tanning agent, due to fermentation
in the bottle gets even finer.
Dunkler, ruvinroter Wein. Sein Bouquet ist rein
und angenehm, im Geschmackt entdeckt
man schwarze Johannisbeere, Schlehe,
Dörrkirsche. Mit angenehmen Gerbsoffen,
dank Flaschengärung wird noch feiner.

5900 Ft

VÖRÖSBOR/RED WINE/ROTWEIN
Áttetsző bíbor szín. Illatában gyümölcsök
mellett az étcsokoládé és a kékfrankosnak
köszönhető fűszerezettség. Ízében a fiatalos, lendületes cserzőanyagokat szépen
megtámogatja az olajos magvak, gyümölcsök, fűszerek ízkavalkádja. Közepesen
tüzes, rendezett bor. Lendületes, közepes
intenzivitású utóízzel és kellő potenciállal
rendelkező Bikavér.
The colour of the wine is clean, pure, purple.
One can discover traces of blackberry,
black cherry with notes of delicious bitter
chocolate and spice, due to the present of the
Kekfrankos grape. The wine is youthful with
fresh tannins containing hints of spice, fruit
and nuts. Medium full bodied with a notable
intensity, long finish and wonderful potential!
Ein transparenter, rubinfarbener Wein,
dessen Bukett neben einer zurückhaltenden
Fruchtigkeit
von
Brombeeren
und
Säuerkirschen auch von Schokolade und von
einer dem Blaufränkisch zu verdankenden
Würze charakterisiert ist. Am Gaumen wird
eine junge, lebendige Gerbsäure durch eine
Geschmackvielfalt von Nüssen, Früchten
und Gewürzen eingerahmt. Ein mittelfeuriger
Wein, der mit seinem lebendigen Abgang
über das Potential eines Bikavér verfügt.

5900 Ft

VÖRÖSBOR/RED WINE/ROTWEIN

5900 Ft

VÖRÖSBOR/RED WINE/ROTWEIN

Öreg tőkékről és új ültetvényekről származó, tisztán Kadarka szőlőből készült,
gyümölcsös és fűszeres bor. Illatában és
zamataiban fajtajelleges, kellemes savharmóniával rendelkező bor.

Rusztikus, férfias és elegáns bor hosszú
utóízzel. Meggyőző fajtajellege, túláradó íze
és aromája feketeszeder, aszalt szilva, csokoládé és dohány felé hajlik. Nagytestű és
koncentrált, lágy tanninokkal.

It’s a wine originating from old vine-stocks
and new plantations, it’s made from clearly
Kadarka vine, orchard and spicy. It’s true
to variety in it’s smell and aroma, it has an
enjoyable harmony of acides.

This is a rustic, manly and elegant wine with
a long aftertaste. It’s potent and exuberant
aromas and flavours lean toward blackberries, prune, chocolate and tobacco. It is a
full-bodied and concentrated wine with soft
tannins.

Es ist ein Wein, der von den alten
Weinstöcken entsteht und neue Plantagen,
hat es offenbar von der Kadarka Rebe, dem
Obstgarten und würzigem gebildet. Es ist
zur Vielzahl in ihm ist Geruch zutreffend und
Aroma, hat es eine erfreuliche Harmonie
von acides.

Ein robuster, eleganter Wein mit langem
Nachgeschmack. Sein Geschmack und seine Aromen sind absolut Sortenspezifisch
und erinnern Einen an Brombeeren, Dörrpflaume, Schokolade und Tabak. Der Wein
hat einen markanten Körper mit sanften
Tanninen.

6900 Ft

VÖRÖSBOR/RED WINE/ROTWEIN
Színe mélyrubin, enyhe narancsos szegél�lyel. Illatában jelentkezik a határozott fajtajelleg és a jellegzetes fűszeres illat, mely
most már szép palackbukéval is párosul.
Elegáns, közepesen testes, kellemes, finom
csersavakkal bíró vörösbor.
Like the rest of our wines with the presence
of tannins, this type ages in wooden
barrels for eighteen months. Dark color,
straightforward.
Die Farbe ist dunkles rubin mit einem
leichten, orange farbigen Rand. Im
Geruch kommen die charakteristische
Eigenschaften und die Würze, die jetzt auch
mit feinem Flaschenbukett gemischt ist. Ein
eleganter, nicht zu sehr vollmundiger Wein
mit feinen Tanninen.

MAGYAR BOROK

MAGYAR BOROK

HUNGARIAN WINES/UNGARISCHE WEINE

HUNGARIAN WINES/UNGARISCHE WEINE

VILLÁNYI
KOPAR CUVÉE

GRAND TOKAJ
TOKAJI ASZÚ
5 PUTTONYOS

TOKAJI
KÉSŐI SZÜRET
FURMINT

TOKAJI
5 PUTTONYOS
ASZÚ

Gere Pincészet
száraz/dry/trocken

Grand Tokaj Pincészet
édes/sweet/süß

Sárga Borház
édes/sweet/süß

Sárga Borház
édes/sweet/süß

0,75 l

0,25 l

0,5 l

4200 Ft

0,5 l

0,15 l

1260 Ft

13 900 Ft

VÖRÖSBOR/RED WINE/ROTWEIN
A bor mélysötét bíbor színnel rendelkezik, mely már látványban is
nagy koncentrációval kecsegtet. Illata nagyon mély, diszkréten fűszeres, az erdei gyümölcsök kavalkádja mellett gesztenye és olasz
cappuccino tónusokat is felmutat. Ízében koncentrált, testes, mely
az érett tanninoknak köszönhetően hosszú, édes ízérzettel párosul.
Fiatal kora ellenére kellemesen fogyasztható, beltartalmi értékei
alapján hosszan érlelhető bor.
The wine owns a deep purple colour which holds out big concentration even by the vision. In the nose it is very deep, unobtrusively spicy, besides the wide assortment of wild forest berries reveals
also hints of fresh-baked chestnut, cappuccino. The concentrated
palate is composed of smooth and warm flavours, with velvety, ripe
tannins. In spite of his young age it is very drinkable and ages very
well.
Der Wein verfügt über eine intensive rubin Farbe, der schon grosse
Konzentration verspricht. Im Geruch ist er sehr tief, diskret würzig.
Neben den verschiedenen Waldfrüchten sind auch Kastanie, italienische Capuccino aufzufinden. Im Geschmack ist er sehr konzentriert, mit einem vollen Körper. Dank der reifen Tannine hat er einen
langen, süssen Nachgeschmack. Der Wein ist noch jung aber schon
jetzt gut trinkbar. Gut lagerfähig.

6900 Ft

DESSZERT BOR/DESSERT WINE/DESSERTWEIN
Illatában nagyon komplex. Az aszúszemekből adódóan botrytis,
barack, narancshéj és grillázs, füge és egzotikus virágok
jellemzik, pici kaporral a végén. Kóstolva, ízében nagyon tiszta
gyümölcsösség, narancs, birs, körte és sárgabarack jegyekkel, de
megjelennek benne a fehércsokoládés, vaníliás ízek is. A savak
kereken és hosszan tartják a bort. A végén lime-os, grapefruitos
lecsengés és a hordós érlelésből adódó kávés, érett ízérzettel
hosszan tölti ki a szánkat. Nagy potenciállal rendelkező, hosszú
fejlődési szakasz előtt álló, igazi Tokaji nagybor.
It smells very complex. It is characterized by botrytis, peach, orange
peel and grillage, fig and exotic flowers, with a little dill at the end.
When tasted, the taste is very pure fruitiness, with hints of orange,
quince, pear and apricot, but white chocolate and vanilla flavors
also appear. At the end, it fills the mouth for a long time with a lime,
grapefruit aftertaste and a coffee-like, mature taste resulting from
barrel aging.
Es riecht sehr komplex. Es zeichnet sich durch Botrytis, Pfirsich,
Orangenschale und Grillage, Feige und exotische Blumen aus, mit
etwas Dill am Ende. Beim Probieren ist der Geschmack sehr rein
fruchtig, mit einem Hauch von Orange, Quitte, Birne und Aprikose,
aber auch Aromen von weißer Schokolade und Vanille erscheinen.
Am Ende füllt er den Mund lange mit einem Nachgeschmack von
Limone, Grapefruit und einem kaffeeähnlichen, reifen Geschmack,
der durch die Fassreifung entsteht.

9900 Ft

DESSZERT BOR/DESSERT WINE/DESSERTWEIN

DESSZERT BOR/DESSERT WINE/DESSERTWEIN

A hagyományos Tokaji késői, szamorodni
”
szüretből”. Nemesen rothadt szőlőből készült harmonikus, friss édes bor, melyet pár
hónapon keresztül fahordóban érleltünk.

Mélyarany szín aszalt gyümölcsös zamattal. Összetettségét a nagy cukortartalom
és a finom savak lassan engedik kibontakozni. Lassan nyíló bor, mely dekantálást
igényel.

The traditional Tokay is late, “szamorodni
harvest”. Harmonious, fresh sweet wine
made from nobled-rotten grapes, which we
aged in wooden barrels for a few months.
Der traditionelle Tokay ist spät, “szamorodni
Ernte”. Harmonischer, frischer Süßwein aus
edel verfaulten Trauben, die wir einige
Monate in Holzfässern reifen ließen.

Deep color with fruity flavor. The complexity
of the high sugar content and delicious acids are released slowly. Slowly opening wine,
which needs decantation.
Tiefe Farbe mit fruchtigem Geschmack. Die
Komplexität des hohen Zuckergehalts und
Leckere Säuren werden langsam freigesetzt.
Langsam Wein öffnen, was Dekantierung
erfordert.

NEMZETKÖZI BOROK

NEMZETKÖZI BOROK

INTERNATIONAL WINES/INTERNATIONALE WEINE

INTERNATIONAL WINES/INTERNATIONALE WEINE

LIVIO FELLUGA
SHARIS

CASTELLARE
DI CASTELLINA
CHIANTI
CLASSICO

GUADO
AL TASSO
IL BRUCIATO

CHATEAU
PEY LA TOUR
RESERVE 2015
BORDEAUX SUPERIEUR

KAIKEN
ESTATE MALBEC

MATUA
SAUVIGNON
BLANC

Friuli
száraz/dry/trocken

Toscana
száraz/dry/trocken

Toscana
száraz/dry/trocken

Bordeaux
száraz/dry/trocken

Mendoza
száraz/dry/trocken

Matua Marlborough
száraz/dry/trocken

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

6700 Ft

OLASZORSZÁG/ITALY/ITALIEN
Élénk savú bor, világossárga, arany árnyalattal. Illatában elsősorban intenzíven
a citrusos gyümölcsök dominálnak, amit
enyhe virágillat is kísér. Fehér húsú szárnyasok, halak, tejszínes tészták mellé kiváló
ajánlat.
Vibrant acidic wine with light yellow, golden
shades. Its aroma is primarily dominated by
citrus fruit, accompanied by a mild flower
bud. White meat fowl, fish, creamy pasta is
an excellent offer.
Leuchtender säuerlicher Wein mit hellgelben,
goldenen Schattierungen. Sein Aroma wird
überwiegend von Zitrusfrüchten dominiert,
begleitet von einer milden Blütenknospe.
Geflügel mit weißem Fleisch, Fisch, cremige
Pasta ist ein ausgezeichnetes Angebot.

8800 Ft

OLASZORSZÁG/ITALY/ITALIEN
Színe ragyogó rubinvörös. Illatában cseresznye, áfonya és szilva érződik. Magas
savtartalmú, közepesen testes, tiszta és
hosszú lecsengés jellemzi. Vörös húsokhoz,
érett sajtokhoz ajánljuk.
His color is brilliant ruby red. It smells like
cherries, blueberries and plums. It is characterized by high acidity, medium body,
clear and long tones. We recommend for
red meat and cheese.
Seine Farbe ist brilliant rubinrot. Es riecht
nach Kirschen, Blaubeeren und Pflaumen.
Es zeichnet sich durch hohe Säure, mittlere
Körper, klare und lange Töne aus. Für rotes
Fleisch, reife Käse empfehlen wir.

12 200 Ft

OLASZORSZÁG/ITALY/ITALIEN
Nevét a birtokhoz közeli Macchia del Bruciato erdőről kapta, ahol cinta senesi malacok élnek. Cabernet sauvignon, merlot,
syrah házasítás a különböző területekről,
Bolgheri klasszikus stílusát mutatja. Piros
bogyós gyümölcsök intenzív és komplex
aromái,édes fűszerek és frissen pörkölt
kávé. Telt, kerek korty, gazdag ízek, kivételes
egyensúly és érlelési potenciál.
It was named after the Macchia del
Bruciato forest that is situated near the
estate and is where the Cinta Senese pigs
live. A Cabernet Sauvignon, Merlot and
Syrah blend from different vineyards, which
shows the classic style of Bolgheri. Intense
and complex aromas of berry fruit, sweet
spices and freshly roasted coffee. Full, round
palate, rich flavours, exceptional balance
and ageing potential.
Ein Verschnitt aus Cabernet Sauvignon,
Merlot und Syrah. Intensive und komplexe
Aromen von roten Beerenfrüchten, süße
Gewürze und frisch gerösteter Kaffee.

7900 Ft

FRANCIAORSZÁG/FRANCE/FRANKREICH
A Reserve du Chateau a birtok legidősebb
ültetvényeiről származó szőlőből készülő,
merlot alapú bordeaux-i házasítás. Fekete cseresznye, füst, bőr, cédrus, fanyar
ásványosság. Közepes test, koncentrált
gyümölcsösség és tanninok, testes, kerek
és selymes frissítő lecsengéssel. Gazdag,
jóivású bor.
A Merlot-based Bordeaux blend made
from grapes that come from the oldest
plantation of the Reserve du Chateau estate.
Black cherry, smoke, leather, cedar, sour
minerality. Medium- bodied, concentrated
fruitiness and tannins, round and silky, with a
refreshing finish. Rich with good drinkability.
Schwarze Kirsche, Rauch, Leder. Zeder
und herbe Mineralität. Mittlerer Körper,
konzentrierte Fruchtigkeit und Tannine.
Reichhaltiger, gut bekömmlicher Wein.

4500 Ft

ARGENTÍNA/ARGENTINA/ARGENTINIEN
Az eddig megszeretett Reserve helyett Estate
nevet kapott ez az érett gyümölcsökkel,
szederrel, meggyel kényeztető, finoman
fás, élénken fűszeres illatú mendózai bor.
Ráadásul most csavarzárral zárták újvilági
mintára. Intenzív fekete gyümölcsös korty,
lágy tanninok, finom pörkölt kávés jegyek,
hosszú lecsengés. Ha bárhol, bármit inni
kell…
This Mendoza wine with ripe blackberry
and sour cherry on the spicy nose, with
gentle tannins and intense black fruit on the
palate, was given the estate’s name instead
of the earlier Reserve, and also a screw cap
based on the New World example. Anytime,
anywhere…
Ein Wein aus Mendoza mit reifen Früchten,
Brombeere, Sauerkirsche und mit einem fein
holzigen, stark würzigen Duft. Sanfte Tannine,
feine Noten von geröstetem Kaffee und ein
langer Abklang.

7900 Ft

ÚJ-ZÉLAND/NEW ZEELAND/NEUSEELAND
1974-ben a Matua készítette az ország első
sauvignon blancját, mára a Marlbrough
Sauvignon Blanc világszerte híressé vált
egyedi, friss ízéről. Csupa izgalom, fűszeres,
ropogós, trópusi ízekben gazdag, élénk és
hosszú bor.
Matua made the country’s first Sauvignon
Blanc in 1974 and by today Marlborough
Sauvignon Blanc has become famous for its
unique, fresh feel all around the world. Full of
excitement, spicy, crispy and rich in tropical
flavours. A lively and long wine.
Der erste Sauvignon Blanc des Landes wurde
in 1974 von Matua hergestellt, für heute ist
der Marlborough Sauvignon Blanc für seinen
individuellen, frischen Geschmack weltweit
berühmt geworden. Ein würziger, knuspriger,
an tropischen Aromen reicher, belebender
und langer Wein voller Aufregung.

A TALÁLKOZÁSOK SZÁLLODÁJA

