
Pálinkák / Spirits / Schnapse

Agárdi szilva

lágy, kedves, nem tolakodó szilvás jegyekkel, marcipános-gyümölcsös illat. Ízében megjelenik a szilva könnyed ízvilága, 
bár a lágyság itt is dominál, azért elég karakteres. // From the middle of the summer the brandies from matured apple, 

plump, pear, muscat grape and apricot of the Brandy Distillery of agárd appear in renewed appearance. 

1610 Ft/4 cl

Agárdi alma

illata vajas, vaníliás, fűszeres, szegfűszeggel és fahéjjal. a fűszerek mögött határozottan megjelenik a gyümölcs. 
Ízben elképesztően telt és vastag. // aged apple pálinka from the miraculum series. aged in new oak barrels. vanilla 

and coffee flavours.

1610 Ft/4 cl

Agárdi Feketecseresznye

mély, étcsokoládés jegyek, finom marcipánosság, édeskés ízhatás, telített gyümölcsélmény. vastag, karakteres, 
sokrétű íz és illatkavalkád. // Deep, dark chocolate notes, delicious marzipan, sweetish flavours, full fruit experience. 

Dense, distinctive, layered flavours and aromas.

1610 Ft/4 cl

Agárdi kajsziBarack

a barackos zamatok félúton vannak a baracklekvár és a szörp között. az érett kajszibarack illata keveredik a baracklek-
város jegyekkel. // these fruit brandies can give back the typical tastes and rich aromas of the traditional Hungarian 

fruits in their purity.

1820 Ft/4 cl



HungAriA extra Dry  5190 Ft/0,75 l
HungAriA extra Dry  1980 Ft/0,2 l
gere Frici gyöngyözőBor 2016   4990 Ft/0,75 l

Bortolomiol senior extra Dry   2990 Ft/0,2 l

nyAkAs aligvárom 2016/2017  590 Ft/0,1 l   3990 Ft/0,75 l 
konyári cHarDonnay 2016/2017  620 Ft/0,1 l   4190 Ft/0,75 l
nyAkAs irsai olivér 2017  670 Ft/0,1 l  4490 Ft/0,75 l
lAposA Friss olaszrizling 2016/2017  660 Ft/0,1 l  4620 Ft/0,75 l 
BélA és BAndi Pinot gris 2016/2017  790 Ft/0,1 l  5530 Ft/0,75 l
nyAkAs sauvignon Blanc 2016/2017  690 Ft/0,1 l   4990 Ft/0,75 l
st. AndreA naPBor 2016  930 Ft/0,1 l  6300 Ft/0,75 l

konyári rosé 2016/2017  590 Ft/0,1 l  3980 Ft/0,75 l
BélA és BAndi rosé 2016/2017  650 Ft/0,1 l  4430 Ft/0,75 l
etyeki kúriA rosé 2016/2017  660 Ft/0,1 l  4520 Ft/0,75 l
gere-Weninger rosé 2016/2017  630 Ft/0,1 l  4380 Ft/0,75 l

Bock Portugieser 2016  790 Ft/0,1 l   5530 Ft/0,75 l
szelesHát k2 kékFrankos 2016  840 Ft/0,1 l   5890 Ft/0,75 l
HeimAnn sxrD 2016  840 Ft/0,1 l  5890 Ft/0,75 l
szelesHát merlot 2015  940 Ft/0,1 l   6400 Ft/0,75 l
kiss gáBor rouge 364 2016  990 Ft/0,1 l  6730 Ft/0,75 l
st. AndreA Pinot noir 2015  1110 Ft/0,1 l  7580 Ft/0,75 l
HeimAnn Bikavér 2014/2015  1460 Ft/0,1 l   9970 Ft/0,75 l
konyári loliense 2015  1490 Ft/0,1 l  10.150 Ft/0,75 l
gere koPar 2011/2013   18.190 Ft/0,75 l

göncöl FéléDes Furmint 2016 590 Ft/0,1 l 3980 Ft/0,75 l
royAl tokAji aszú 5 Puttonyos 2009  14.800 Ft/0,5 l

Agárdi szilva   1610 Ft/4 cl 
Agárdi alma   1610 Ft/4 cl  
Agárdi Feketecseresznye   1610 Ft/4 cl 
Agárdi kajsziBarack   1820 Ft/4 cl 

göncöl FéléDes Furmint 2016 tolcsva

100% bio-művelésű szőlőből készíti a Degenfeld szőlőbirtok borásza, zsurki sándor. könnyed, fehér 
gyümölcsös, virágos illat, barackos, érett almás íz. közepes test, hosszú, finoman édes korty.

the winemaker of the Degenfeld estate, sándor zsurki, makes this semi-sweet Furmint from 100% 
organically cultivated grapes. light, white-fleshed fruit, floral aromas, then peach and ripe apple on 

the palate. medium-bodied, long, subtly sweet palate.

Der halbsüße Furmint der göncöl-serie wird vom Winzer des Weingutes Degenfeld, von sándor zsurki 
aus traube mit 100% Bioerziehung hergestellt. leichter, blumiger Duft mit weißen Früchten und ein 

geschmack von reifem apfel. mittlerer körper und ein langer, fein süßer schluck.

590 Ft/0,1 l    3980 Ft/0,75 l

royAl tokAji 5 Puttonyos aszú 2009 tokaj

aranysárga, töppedt szőlőre, mazsolára, mézre emlékeztető illatú, gazdagon gyümölcsös, fügés-sző-
lős, barackos aszú. szép botrytis-jegyek, izgalmas savak, friss és tartalmas megjelenés.

With a golden yellow colour and aromas that conjure up shrivelled grapes and raisins, this is a richly 
fruity aszú wine with fig, grape and peach. nice botrytis notes, exciting acidity, fresh and substantial 

appearance.

aszuwein mit golgelber Farbe, mit einem an geschrumpfte trockenbeeren, rosine und Honig erin-
nernden Duft, sowie mit zahlreichen Früchten, Feige-traube und Pfirsich schöne Botrytis-noten, span-

nende säuren, frische und reichhaltige erscheinung.

14.800 Ft/0,5 l

Feind Birtok FeHér 2016
 

490 Ft/0,1 l

Feind Birtok rosé 2016

 490 Ft/0,1 l

Feind Birtok vörös 2014

 490 Ft/0,1 l

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine

Folyó borok / Wines by glass / Weine vom Fass

PEZSGŐ
spArkling / scHAumig

ProSEcco

FEhérEk
WHite / Weiss

roZék
rosé / roséWein

VöröSEk
red / rot

DESSZErt
sWeet / süss

Pálinkák
spirits / scHnApse



Pezsgők & Prosecco / Sparkling Wines / Schaumweine

HungAriA extra Dry etyek

a jól ismert kék címke barátságosan integet felénk, és igaza van. Bátran levehetjük a polcról, hiszen a 
friss citrusok és a kevéske cukormennyiség behízelgővé teszik. jól lehűtve pazar ünneplő ital.

the familiar sky blue label beckons us and quite rightfully so. We can take it off the shelf without hesita-
tion as the fresh citrus notes and the slight amount of residual sugar make it immediately appealing. 

served well-chilled, it’s a tremendous festive drink.

Das gut bekannte blaue etikett winkt uns freundlich, und es hat recht. Wie können ihn vom Weinregal 
ruhig kaufen, denn die frischen zitrusfrüchten und die wenige restmenge von zucker machen ihn 

schmeichlerisch. gut gekühlt ist er ein hervorragendes getränk zum Feiern.

1980 Ft/0,2 l    5190 Ft/0,75 l

konyári loliense vörös 2015 Balatonlelle

szeder, áfonya, tölgy és cseresznye tömött sorban. még fiatal, de már sokrétegű íz, vörös gyümölcsök, 
eukaliptusz és szantál. Bordeaux-i típusú házasítás merlot és két cabernet, mint minden évben, tartály-

ban erjesztve, majd másfél évig trust hordóban érlelve.

rich in fruity and spicy aromas of blackberry, blueberry, oak and cherry in a concentrated form. a still 
youthful but already layered palate with red fruit, eucalyptus and sandalwood. a Bordeaux-style blend 

of merlot and two cabernets, as every year.

ein verschnitt aus merlot und zwei cabernet, mit Bordeauxer stil, im Behälter gegoren, dann anderthalb 
jahre im trust-Fass gereift.

1490 Ft/0,1 l    10.150 Ft/0,75 l

Bortolomiol Prosecco senior extra Dry

extra Dry prosecco, azaz a hazájában legnépszerűbb édességű: kristálytiszta, egyenes vonalú és le-
hengerlően gyümölcsös. jéghidegen, minden napszakban örömet okoz.

extra Dry Prosecco, which is the most popular level of sweetness in the country: pristinely pure, linear 
and remarkably fruity. ice cold, brings joy to every part of the day.

extra Dry Prosecco, also mit der populärsten süße in seiner Heimat: kristallklar, linear und faszinierend 
fruchtig. er macht eiskalt in jeder tageszeit Freude. 

2990 Ft/0,2 l

gere Frici gyöngyözőBor 2016

virágos, citrusos, almás illatú, élénk, frissítő gyöngyöző bor. chardonnay és olaszrizling siklósi és villá-
nyi területekről szüretelve, acéltartályban erjesztve, hozzáadott szén-dioxiddal palackozva.

a lively, refreshing, lightly sparkling wine with floral, citrus and apple aromas. chardonnay and olasz-
rizling harvested from siklós and villány plots, fermented in steel tanks, bottled with added carbon 

dioxide.

erfrischender Perlwein mit einem Duft von Blumen und zitrusfrüchten. chardonnay und italienischer 
riesling von gebieten in siklós und villány gelesen, im stahltank gegoren und mit zugegebenem koh-

lendioxid in Flasche abgefüllt.

4990 Ft/0,75 l

gere koPar 2011/2013 villány

mély szín, fekete mag, lilás, fiatalos szél. telt, sokrétegű gyümölcsösség, málna, szeder, meggy. most 
még intenzív, idővel szépen besimuló hordós jegyek a gyümölcsök mellett, a korty gazdag és komplex, 

fűszeres.

Deep colour, black core, purplish, youthful rim. Full, layered fruitiness, raspberry, blackberry, sour 
cherry. Beside the fruit, there’s the still intense barrel notes that will nicely integrate with time. rich, 

complex, spicy palate. 

tiefe Farbe, schwarzer kern, lila, jugendliche rande. molliger Wein mit mehrschichtiger Fruchtigkeit, 
Himbeere, Brombeere und sauerkirsche. Der schluck ist reichhaltig, komplex und würzig.

18.190 Ft/0,75 l



nyAkAs aligvárom 2016/2017 tök

az etyek-budai borvidék egyik belépő házasítása, könnyed, vidám, karakteres. öt szőlőfajta a gyors re-
duktív feldolgozás és a meszes talaj találkozása: intenzív, behízelgő gyümölcsösség, széles aromaskála 

és majdnem 3 gramm természetes maradék cukor kereksége.

Five grape varieties defined by the chalky soil and reductive winemaking: intense, appealing fruitiness, 
broad aroma spectrum and the roundness of the 3g/l of residual sugar.

Das treffen von fünf rebsorten, der reduktiven Bearbeitung und des kalkigen Bodens: intensive, 
schmeichlerische Fruchtigkeit, breite aromaskala und die runde von fast 3 gramm natürlichem rest-

zucker.

590 Ft/0,1 l    3990 Ft/0,75 l

konyári cHarDonnay 2016/2017 Balatonlelle

100% chardonnay Balatonlelléről. vidám illat, élénk, ízes, és a szó legszorosabb értelmében könnyed. 
szépen érett szőlő, reduktív iskolázás, fűszeres, édes lecsengés. lendületes balatoni fehérbor.

100% chardonnay from Balatonlelle. vibrant nose, lively, flavoursome and as light as it can be. nicely 
ripened grapes, reductive winemaking, spicy with a sweetish finish. a zesty Balaton white.

100% chardonnay aus Balatonlelle. lustiger Duft, belebend, aromatisch und im höchsten sinne des 
Wortes leicht. schön gereifte trauben, reduktive Herstellung und ein würziger, süsser abklang. Bele-

bender Weisswein vom Balaton.

620 Ft/0,1 l    4190 Ft/0,75 l

kiss gáBor rouge 364 2016 villány

cabernet sauvignon, franc és merlot házasítás. Bíbor színnel, komplex, gyümölcsös illattal. Íze is tiszta 
gyümölcs, behízelgő, kedves, közepes testtel, épp a megfelelő, ropogós savakkal. élénk, telt, közepes 

testű, tökéletes egyensúlyban.

cabernet sauvignon, cabernet Franc and merlot blend with a purple colour and complex, fruity aromas. 
the palate is also full of fruit, with appealing, nice medium body and exactly the right amount of acidity.

ein verschnitt aus cabernet sauvignon, Franc und merlot. Purpurfarbe und ein komplexer, fruchtiger 
Duft. sein geschmack ist auch voller Frucht, mit schmeichlerischem, nettem, mittlerem körper, und 

gerade entsprechenden, knusprigen säuren.

990 Ft/0,1 l    6730 Ft/0,75 l

nyAkAs irsai olivér 2017 tök

zöldfűszeres, szőlős, friss illat, feszes korty, a budai hegyek frissítő meszessége. könnyű, citrusos, zöld-
citromos.

green herbs and grapes on the fresh nose and taut palate, from the refreshing limestone of the Buda 
hills. light, citrusy and limey.

Frischer Duft mit grünen gewürzen und trauben, erfrischende, kalkige noten der Budaer Berge. 
leichter Wein mit zitrusfrüchten und grüner zitrone.

670 Ft/0,1 l    4490 Ft/0,75 l

st. AndreA csakegyszóval Pinot noir 2015 eger

közepesen telt pinot szín, komoly komplexitás illatban és ízben egyaránt: cseresznye, érett meggy, 
édeskömény, fahéj, fenyő, babérlevél. a korty telt, de feszes savai hosszan érezhetők, lendületesek. 

lecsengésében a köves-földes aromák dominálnak sok érett gyümölccsel és fűszerekkel.

medium-full colour, complex nose and palate: cherry, sour cherry, fennel and bay leaf. zesty acids, with 
stony-earthy aromas dominating on the finish.

mittelmäßig volle Pinot-Farbe, ernste komplexität sowohl im Duft als auch im geschmack: kirsche, 
reife sauerkirsche, süßer kümmel, zimt, tanne, loorbeerblatt. in seinem abklang dominieren steinige-

erdige aromen, mit zahlreichen reifen Früchten und gewürzen.

1110 Ft/0,1 l    7580 Ft/0,75 l

Fehérborok / White Wines / Weissweine

HeimAnn Bikavér 2014/2015 szekszárd

kékfrankos az alap, amelyet kadarka, merlot és franc színeznek és 7% sagrantino tesz különlegessé. 
a 18 hónapos érlelés eredményeként harmonikus, vibráló bikavér, kristálytiszta, hosszú gyümölcsízzel.

the base is kékfrankos, which is coloured by kadarka, merlot and Franc and made special by the 7% 
of sagrantino. owing to the 18 months of ageing, it became a harmonious, vibrant Bikavér with lots of 

flavours, pristine purity and a long fruity palate. 

Der grundwein ist Blaufränkisch, der von kadarka, merlot und Franc gefärbt und von 7% sagrantino 
außergewöhnlich gemacht wird. als ergebnis der 18 monatigen reifung wurde er zu einem harmoni-

schen, flimmernden stierblut (Bikavér) sowie mit einem kristallklaren, langen Fruchtgeschmack.

1460 Ft/0,1 l    9970 Ft/0,75 l



lAposA Friss olaszrizling 2016/2017 Badacsony

nevéhez méltóan nagyon friss badacsonyi olaszrizling élénk, intenzív illattal, könnyű, frissítő korttyal. 
Fiatalos, intenzív, citrusos-virágos könnyű balatoni fehérbor kis rozmaringgal, mandulával.

living up to its name – a very fresh Badacsony olaszrizling with a lively, intense nose, and a light, re-
freshing palate. a youthful, intense, citrusy, floral, light Balaton white wine with a touch of rosemary and 

almond.

seines namens würdig ein sehr frischer italienischer riesling aus Badacsony mit starkem, intensivem 
Duft und einem leichten, erfrischenden schluck. jugendlicher, intensiver, leichter Weißwein vom Bala-

ton, mit zitrusfrüchten und Blumen, mit wenig rosmarin und mandel.

660 Ft/0,1 l   4620 Ft/0,75 l

szelesHát k2 kékFrankos 2016 szekszárd

100% kékfrankos a nyéki hegy szeleshát fennsíkjáról. irányított erjesztés körfejtéssel, 1,5 év hordós 
érlelés a pince használt tölgyhordóiban. Fűszeres, ropogós, meggyes kékfrankos az érlelésre használt 

225 literes hordók tölgyességével.

100% kékfrankos from nyéki Hill’s szeleshát plateau. controlled fermentation with pumping over, and 
one and a half years of barrel ageing in the winery’s used oak barrels. spicy, crispy kékfrankos with sour 

cherry, with the oakiness of the 225-litre barrels.

100% Blaufränkisch. Würzig, knusprig, mit sauerkirsche und eichennoten der zur reifung benutzten 
225 l großen Fässern.

840 Ft/0,1 l    5890 Ft/0,75 l

BélA és BAndi Pinot gris 2016/2017 Balatonfüred-csopak

ragyogó ezüstszín, lehengerlő illat fehér virágokkal, fehér húsú gyümölcsökkel. élénk, egyenes, zama-
tos, florális jegyekkel, hosszú, száraz lecsengés. a lehető legkisebb beavatkozással elkészítve.

Bright silver colour, stunning nose with white flowers and white-fleshed fruit. lively, linear, flavoursome, 
floral notes, and a long, dry finish. the crop of old vines from the gella that surrounds Balatonszőlős, 

made with the minimum intervention.   

glänzende silbrige Farbe mit einem faszinierenden Duft von weißen Blumen und Früchten mit hellem 
Fruchtfleisch. Belebender, linearer Wein mit blumigen noten und einem langen, trockenen abklang.

790 Ft/0,1 l    5530 Ft/0,75 l

HeimAnn sxrD 2016 szekszárd

Fűszeres, gyümölcsös illat, ízben könnyed, jó ivású kerek. vidám, kellemes bor, kis vörösboros fanyar-
sággal az utóízben. merlot, cabernet franc, kékfrankos és sagrantino, betonkádban erjesztve, nagy 

fakádban fél éven át érlelve, hogy vidám gyümölcseit megtartsa.

spicy, fruity nose that is followed by mellow flavours with good drinkability. merlot, cabernet Franc, 
kékfrankos and sagrantino fermented in concrete vats, aged in large wooden vats for half a year in 

order to keep its vibrant fruit.

gut bekömmlicher, runder Wein mit würzigem, fruchtigem Duft und leichtem geschmack. merlot, 
cabernet Franc, Blaufränkisch und sagrantino.

840 Ft/0,1 l    5890 Ft/0,75 l

nyAkAs sauvignon Blanc 2016/2017 tök

a budajenői körte-völgy meszes talaján termő egészséges, érett szőlő, rövid tartályos érlelést követő-
en palackozva. Harsány illat, zöldpaprika és bürök. széles aromatika ásványoktól a bodzavirágon át az 

egresig és citrusfélékig. ropogós, vidám, hosszú.

the healthy, ripe grapes grown on the limestone soil of the körte-völgy in Budajenő, bottled following 
a brief period of tank ageing. vivid colour, green pepper and hemlock. a wide spectrum of aromas 

from minerals through elderflower to gooseberry and citrus. crispy, vibrant and long.

nach kurzer tankreifung in Flasche abgefüllt. schriller Duft, grüne Paprika und schierling. Breite aromen-
skala, von mineralien an, über Holunderblüte bis zu stachelbeere und zitrusfrüchten. knusprig, lustig.

690 Ft/0,1 l    4990 Ft/0,75 l

szelesHát merlot 2015 szekszárd

nyéki-hegy, szeleshát dűlő, löszös, vörösagyagos talaj. 100% merlot 225 literes médium pörkölésű 
új és használt hordóban érlelve egy éven át. sötét rubinszín, fűszeres, fekete gyümölcsös illat, meleg, 

behízelgő, csupagyümölcs korty. 2009-et idéző összetett, hosszú és nagyon jóízű merlot.

100% merlot. Dark ruby colour, spicy aromas with black fruit, and a warm, appealing, seriously fruity 
palate. a complex, long and very tasty merlot that is reminiscent of the 2009 vintage.

100% merlot. Dunkle, rubinrote Farbe, würziger Duft mit schwarzer Frucht, ein warmer, schmeichleri-
scher schluck voller Frucht. an 2009 erinnernder, komplexer, langer und sehr köstlicher merlot. 

940 Ft/0,1 l    6400 Ft/0,75 l



st. AndreA naPBor 2016 eger

világos citromszín, közepes intenzitással. Friss citrusfélék, fehér húsú őszibarack, fehér szirmú virágok 
illata. száraz, üdítő korty, hosszú, határozott, friss savak. Ízében citrusfélék, barack, a végén pici kese-

rűmandula. 

medium intensity, pale lemon colour. Fresh citrus, white-fleshed peach, flowers with white petals on 
the nose. Dry, refreshing palate, long and pronounced with fresh acids. citrus fruit, peach on the palate. 

Helle zitronengelbe Farbe mit mittlerer intensität. Frische zitrusfrüchte, Pfirsich mit hellem Fruchtfleisch, 
Blumenduft mit weißen Blütenblättern. trockener, erfrischender schluck, lange, ausgeprägte und 

frische säuren. in seinem geschmack zitrusfrüchte, Pfirsich, am ende wenig bittere mandel. 

930 Ft/0,1 l    6300 Ft/0,75 l

etyeki kúriA rosé 2016/2017 etyek

Pinot noir és kékfrankos házasításából született friss rozé. szőlő és friss bogyós gyümölcsök illata, eper 
és ribizli. ropogós, elegáns savakkal, hosszú lecsengéssel. izgalmas, sok ízű, finoman száraz.

a fresh rosé made from a blend of Pinot noir and kékfrankos. grapes and fresh berry fruit on the nose, 
strawberry and redcurrant. crispy with elegant acidity and a long finish. an exciting, multi-flavoured, 

subtly dry wine.

Frischer roséwein aus dem verschnitt von Pinot noir und Blaufränkisch. Der Duft von traube und fri-
schen Beerenfrüchten, erdbeere und johannisbeere. knuspriger Wein mit eleganten säuren und lan-

gem abklang. spannend, vielfältig und fein trocken.

660 Ft/0,1 l    4520 Ft/0,75 l

konyári rosé 2016/2017 Balatonboglár

kirobbanó gyümölcsillattal nyit és ez a barackvirágos, málnás, ribizlis lendület a kortyban is folytatódik. 
merlot, kékfrankos és egy kis malbec, cabernet franc, syrah fűszernek. lédús, zamatos, frissítő.

it opens with an explosively fruity nose and this peach flower, raspberry, redcurrant zest continues 
on the palate. merlot, kékfrankos and a touch of malbec, cabernet Franc and syrah for spice. juicy, 

flavoursome, refreshing.

er öffnet mit explodierendem Fruchtduft und die lebendigkeit von aprikosenblüte, Himbeere, johan-
nisbeere setzt sich auch im schluck fort. merlot, Blaufränkisch und wenig malbec, cabernet Franc und 

syrah als gewürze. saftig, aromatisch, erfrischend.

590 Ft/0,1 l   3980 Ft/0,75 l

gere & Weninger rosé 2016/2017 villány

színe, illata és íze is friss szamócát idéz, tiszta gyümölcs, friss, üdítő, jóivású. korai szüret, rövid héjon 
áztatás és a kirobbanó gyümölcsök érdekében hűtött tartályos erjesztés, rövid, alig néhány hetes ér-

leléssel.

its colour, aromas and palate are all reminiscent of wild strawberry. Pure fruit, crispy, refreshing, good drink-
ability. early harvest, brief maceration and temperature controlled fermentation for the explosive fruit.

sowohl die Farbe als auch der Duft und geschmack erinnern an frische erdbeere, Frisch, knusprig, 
voller Frucht und gut bekömmlich. Frühlese, kurze einweichung und im interesse der explodierenden 

Früchte eine gärung im gekühlten Behälter, sowie eine reifung kaum einiger Wochen.

630 Ft/0,1 l    4380 Ft/0,75 l

BélA és BAndi rozé 2016/2017 Balatonszőlős

Halvány pinkes rozé szín, édeskés, gyümölcsös illat érett földieperrel, kis vattacukorral. a szamóca íz-
ben is meghatározó jegy, amelyet a merlot további gyümölcsei és a kékfrankos fűszerei kereteznek.

Pale, pinkish rosé colour, sweetish and fruity aromas with ripe strawberry and a touch of candyfloss. 
strawberry is also a pronounced note on the palate which is spiced up by the merlot’s fruit and the 

kékfrankos’ spice.

Blasse rosé-Farbe mit pink, süßlicher, fruchtiger Duft mit reifer erdbeere und wenig zuckerwatte. Die 
erdbeere ist auch im geschmack bestimmend, die von weiteren Früchten von merlot und gewürzen 

von Blaufränkisch ergänzt wird.

650 Ft/0,1 l    4430 Ft/0,75 l

rozék / rosé Wines / roséweine

Vörösborok / red Wines / rotweine

Bock Portagéza Portugieser 2016 villány

Porta géza – így hívták az egykori dunai svábok a portugiesert, azaz az oportót villányban. lilás, lédús, 
szilvával, szederrel, kis bőrös jeggyel. méltó emléket állít a borvidék egykor meghatározó fajtájának.

Porta géza – that’s what the Danube swabians used to call Portugieser, that is oportó in villány. a pur-
plish coloured, juicy wine with blackberry and a touch of a leather note. it gives a worthy recollection of 

the variety that once defined the wine region.

Porta géza - so wurde der Portugieser, d.h. der oporto in villány von den ehemaligen Donauschwa-
ben genannt. saftiger Wein mit lila Farbe, Pflaume, Brombeere und wenig leder. er ist würdige erinne-

rung der dereinst bestimmenden sorte der Weingegend.

790 Ft/0,1 l    5530 Ft/0,75 l


