A feltüntetett árak az áfát tartalmazzák.
The prices are inclusive of VAT.
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Árainkra 10% felszolgálási díjat számolunk fel.
Rates for 10% service charge.
Wir rechnen auf die oben genannten Preise 10% Bedienungsgeld auf.

Fehérborok / White Wines / Weissweine

FIGULA ZENIT & MORE 2020 Balatonfüred
A pince primőr fehérbora, feszes savú zenit mellett pinot gris, muskotály és
pár gramm maradékcukor kerekíti az élénk ízű kortyot. Korán szüretelték,
hűtött tartályban erjesztették, frissen palackozták.
The winery’s fresh new white wine is made from the taut-acidity Zenit, plus
Pinot Gris and Muskotály, the lively palate is rounded out by the few grams
of residual sugar. It was harvested early, fermented in temperature-controlled tanks and bottled fresh.
Primeur Weißwein des Kellers, neben Zenit mit festen Säuren wird der
aromatische Schluck von Pinot Gris, Muskateller und einigem Gramm
Restzucker gerundet.

700 Ft/0,1 l 4800 Ft/0,75 l

JÁSDI CSERSZEGI FŰSZERES 2019/2020 Csopak
Nevéhez méltó fűszeresség, finom csopaki ásványosság, friss szőlőaromák.
Könnyed nyári bor Jásdi Istvánék tóra néző birtokáról, tökéletes érettségben válogatva, acéltartályban erjesztve és érlelve.
With spiciness that is worthy of its name (Fűszeres means spicy in Hungarian), subtle Csopak minerality and fresh grape aromas. A light, summer
wine. Selected in perfect ripeness, then fermented and aged in steel tanks.
Seines Namens würdige Würzigkeit, feine Mineralität von Csopak, frische
Traubenaromen. Leichter Sommerwein vom Weingut von Jásdi’s mit Ausblick auf den Plattensee, in perfekter Reife selektiert, im Stahltank gegoren
und gereift.

700 Ft/0,1 l 4800 Ft/0,75 l

NYAKAS IRSAI OLIVÉR 2020 Tök

LAPOSA FRISS 2020 Badacsony

Látványra halvány zöldes árnyalattal indít, majd jönnek a kirobbanó illatok,
szőlő, citrusok, virágos rét, aztán követi az élénk, friss korty, leginkább a
szőlő érződik ki belőle és pár gramm maradékcukor kerekíti le a végét.

Tiszta és fiatalos rizling a Balaton északi partjáról. A sokrétű illatban citrusos jegyek, enyhe fűszeresség, üde savérzet, hosszú lecsengés. A hűtött
erjedés és rövid érlelés után került csavarzár alá.

It starts with a pale green colour, then the explosive aromas of grapes,
citrus fruit and flowery meadow arrive on the nose, followed by the fresh
palate, dominated by grape flavours, and the finish is rounded out by a few
of grams of residual sugar. The genuine, usual Nyakas Irsai.

A pure and youthful Olaszrizling from the northern shore of Balaton. Citrusy notes, a touch of spiciness on the layered nose, with refreshing acidity
and a long finish. Following the temperature-controlled fermentation and
brief ageing, the fresh Olaszrizling was put into screw-cap bottles.

Auf erstem Blick beginnt er mit grünlicher Nuance, dann kommen die explodierenden Düfte, Traube, Zitrusfrüchte, blumige Wiese, die von einem
lebendigen, frischen Schluck gefolgt werden.

Klarer und jugendlicher Riesling. Im vielfältigen Duft Zitrusfrüchte, wenig
Würzigkeit, frisches Säuregefühl, langer Abklang. Nach der gekühlten
Gärung und kurzer Reifung kam es zum Drehverschluss (Stelvin).

700 Ft/0,1 l 4800 Ft/0,75 l

700 Ft/0,1 l 4800 Ft/0,75 l

FIGULA OLASZRIZLING 2020 Balatonfüred

SZÁSZI ZEUSZ-OTTONEL MUSKOTÁLY 2019 Badacsony

Szeptember közepi szüret után acéltartályban erjedt és érlelődött.
Gyönyörű, tiszta illat, amely a friss, kedves virágos jegyekkel, illetve a barack és alma aromáival már első szippantásra a balatoni tájba röpít.

Organikus művelésű, feszes savú zeusz és illatos muskotály. Szőlővirágos
jegyek, kortyban kerek ízzel, érett gyümölcsökkel, feszes savérzet mellett
sűrű, finoman édes lecsengéssel.

After the mid-September harvest, it was fermented and aged in stainless
steel tanks. It has a beautiful and pure nose, which with its fresh, gentle,
floral notes, peach and apple aromas flies us to the Balaton landscape,
even on the first sniff.

The organically grown Zeusz, with its taut acidity, and the aromatic Muskotály spontaneously fermented after the traditional processing, then it was
bottled following brief tank ageing. Grape flower notes, round flavours on
the palate with ripe fruit, tense acidity, with a thick, slightly sweetish finish.

Wunderschöner, reiner Duft, der uns mit den frischen, netten Blumennoten, bzw. mit Aromen von Pfirsich und Apfel bereits beim ersten Geruch
in die wunderschöne Balaton-Region fliegen lässt.

Zeusz mit festen Säuren aus organischer Erziehung und duftender Muskateller. Die Noten von Traubenblüten, im Schluck mit rundem Geschmack,
neben festem Säuregefühl mit einem dichten, fein süßen Abklang.

700 Ft/0,1 l 4800 Ft/0,75 l

700 Ft/0,1 l 4800 Ft/0,75 l

IKON RAJNAI RIZLING 2020 Rádpuszta

SZŐKE MUSCAT OTTONEL (FÉLÉDES) 2019/2020 Mátra

Tíz gramm természetes maradék cukor és a feszes, ropogós szőlőíz tökéletes találkozása. Acéltartályban erjesztett, illetve tárolt, száraz fehér bor.
Karakteres illat, összetett, finom íz, üde, játékos savak.

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 maradék cukorral, tüzes lecsengéssel.

Perfect match between the 10 grams of residual sugar and the taut, crispy grape flavours. It’s a dry white wine fermented and kept in steel tanks.
Caramel on the nose, with a complex, delicious palate and playful acidity.

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.

Das perfekte Treffen von zehn Gramm natürlichem Restzucker und vom
starken, knusprigen Traubengeschmack. Im Stahltank gegorener, bzw.
gelagerter trockener Weißwein. Charakteristischer Duft, komplexer, feiner
Geschmack, frische und spielerische Säuren.

Aufgrund des Duftes leicht erkennbar, charaktervoll, mit Traubenblüten,
Muskatellernoten, im Schluck mit dem Duft folgenden Aromen und feurigem Abklang.

700 Ft/0,1 l 4800 Ft/0,75 l

700 Ft/0,1 l 4900 Ft/0,75 l

ETYEKI KÚRIA CHARDONNAY 2018/2019 Etyek

KÁLI BALÁZS TRAMINI 2019 Balaton-felvidék

Telt ízek mellett, a fajta tipikus jegyeivel, a borvidékre jellemző gazdag
savszerkezettel. Illatban citromhéj, toast, háttérben vajas keksz édeskés
illatával, kortyban telt ízek mellett a meszes talajról érkező, élénk savszerkezettel.

Száraz bor, a szőlő és az őszibarack gyümölcseinek finom édességével, a
fajta gazdag fűszerkészletével és komoly testtel, alkohollal. A tramini teltebb,
dúsabb megjelenése.

Alongside the full flavours, it comes with the variety’s characteristic notes
and the rich acidity that is typical of the wine region. Lemon peel and toast
on the nose with the sweet aromas of shortbread in the background.
Im Duft Zitronenschale, toasted-Noten, im Hintergrund mit süßlichem
Duft von Butterkeks, im Schluck neben vollen Aromen, mit lebendiger
Säurestruktur dank dem kalkigen Boden.

6700 Ft/0,75 l

A dry wine with the delicious sweetness of grapes and peaches, the rich
spice inventory of the variety, serous body and alcohol. The richer, more
opulent side of Tramini.
Trockener Wein mit feiner Süße von Traube und Pfirsich, mit reichhaltigen
Gewürzen der Sorte, sowie mit ernstem Körper und Alkohol. Die vollere,
dichtere Erscheinung des Traminers.

700 Ft/0,1 l 4900 Ft/0,75 l

KREINBACHER NAGY-SOMLÓI JUHFARK 2019 Somló

ST. ANDREA BOLDOGSÁGOS 2019/2020 Eger

Válogatott alapanyag, egész fürtökből préselve, 60%-a hűtött acéltartályokban, 40%-a pedig használt nagyhordókban erjedt és érett. Köves, enyhén
viaszos juhfark illat virágokkal, citrusokkal, kortyban fehérhúsú csonthéjasokkal, citrusos savérzettel és hosszan tartó sós lefutással.

Olaszrizling, pinot gris, hárs, furmint és sauvignon blanc. Kedves ásványosság, fehérvirágos, fehérteás, finoman viaszos illat, és őszibarackos, akácvirágos korty. Vibráló, komplex, kellemesen hordós, vulkáni bor.

Somló’s typical stony, slightly waxy Juhfark aromas with flowers and citrus
fruit, white-fleshed stone fruit and citrusy acidity on the palate, with a lingering salty finish.

A special blend of Olaszrizling, Pinot Gris, Hárslevelű, Furmint and Sauvignon Blanc. Gentle minerality, white flower and white tea aromas on the
subtly waxy nose, peach and acacia flower on the palate. Vibrant, complex,
fully barrel-made, volcanic wine.

Juhfark-Duft mit wenig Wachs, Blumen, Zitrusfrüchten, im Schluck mit
Steinfrüchten mit hellem Fruchtfleisch, einem Säuregefühl mit Zitrusfrüchten und einem lang dauernden, salzigen Abklang.

Ein Duft mit Bitterschokolade, Blutorange und mit östlichen Gewürzen. Im
Geschmack dominiert auch die Würzigkeit. Fruchtiger Wein mit großer
Energie.

700 Ft/0,1 l 4900 Ft/0,75 l

8700 Ft/0,75 l
Rozék / Rosé Wines / Roséweine

LAPOSA ILLATOS 2020 Badacsony

JÁSDI ROSÉ 2020 Csopak

Intenzív illatok, főleg hársvirág, bodza, méz és tavaszi vadvirágok. Rendkívül zamatos, élénk savakkal, hosszan tartó parfümös lecsengéssel.

Kékfrankos alap, a pince fiatal ültetvényeiről, kevés merlot-val kiegészítve.
Friss, lendületes, gyümölcsös, erdei pirosbogyósok, finom savak, száraz
korty.

Intense nose, mainly linden flower, elderflower, honey and spring meadow
wild flowers. It’s an extremely tasty wine with lively acids and a lingering
perfumed finish.
Intensive Düfte, besonders Lindenblüte, Holunder, Honig und Wildblumen des Frühlings. Besonders aromatischer Wein mit lebendigen Säuren
und einem lang dauernden, Abklang mit Parfümnoten.

700 Ft/0,1 l 4900 Ft/0,75 l

The Kékfrankos backbone from the winery’s young vines is complemented
by a touch of Merlot. Fresh, zesty, fruity with red berry forest fruit, delicious
acidity and a dry palate.
Der Grundwein ist Blaufränkisch, von den jungen Weinbaugebieten des
Kellers, mit wenig Merlot ergänzt. Frisch, belebend, fruchtig, mit roten Waldfrüchten, feinen Säuren und einem trockenen Schluck.

700 Ft/0,1 l 4900 Ft/0,75 l

TAKLER PINOT NOIR ROSÉ 2020 Szekszárd

FIGULA ROZÉ 2020 Balatonfüred

Az alapanyagot adó tőkéken valamivel több fürtöt hagynak, így a préselt
must kevésbé sűrű, inkább élénk és friss ízű. Hűtött tartályban erjedt, majd
rövid érlelés után frissen került palackba.

A pince primőr rozéja, mélyebb színű merlot és kékfrankos fajtából. Megjelenés és szerkezet alapján teltebb, súlyosabb rozé a megszokott primőr
kategóriánál. Sötét bogyós gyümölcsök, élénk savérzet, izgalmas korty.

They leave slightly more bunches on the vines that give the raw material
of this wine – this way the pressed must is less thick, livelier and with fresh
flavours. It was fermented in temperature-controlled tanks, then it was
bottled after brief ageing.

The winery’s fresh rosé is made from the deeper coloured Merlot and Kékfrankos varieties. Based on its appearance and structure, it’s a somewhat
heavier rosé than the usual new wine category. Deep berry fruits, lively
acidity and an exciting palate.

Auf den den Grundstoff gebenden Weinstöcken wird etwas mehr Traube
gelassen, so ist der gepresste Most weniger dicht, eher belebend, mit
frischem Geschmack.

Aus zwei Sorten, Merlot und Blaufränkisch hergestellt. Molliger, schwieriger Wein als die gewöhnliche Primeur-Kategorie. Dunkle Beerenfrüchte,
lebendiges Säuregefühl, spannender Schluck.

700 Ft/0,1 l 4900 Ft/0,75 l

700 Ft/0,1 l 4900 Ft/0,75 l
Vörösborok / Red Wines / Rotweine

SAUSKA ROSÉ 2020 Villány

KONYÁRI CABERNET SAUVIGNON 2018 Balatonlelle

Kékfrankos alap, mellette merlot, cabernet sauvignon és syrah. Kizárólag
tartályban erjesztve és érlelve, pár hónapig finomseprőn. Halvány rózsaszín, vibráló savak és rengeteg gyümölcs, barack, ribizli.

Gömbölyű, finom korty, a cabernet fűszeres, szedres, áfonyás illatával és
ízével. 225 és 500 literes másod- és harmadtöltésű tölgyben érett 10 hónapon át, és az érlelésre használt hordók elegáns tölgyessége szépen végig
kíséri hosszú ízét.

Merlot, Cabernet Sauvignon and Syrah in addition to the Kékfrankos core.
It was fermented and aged solely in tanks, spending a couple of months
on fine lees. It’s a pale pink-coloured wine with vibrant acidity, tons of fruit,
with peach and redcurrant.

Round, delicious palate with the Cabernet’s spicy, blackberry, blueberry
aromas and flavours. It was aged in 225- and 500-litre, second- and third-fill
barrels for 10 months and the elegant oak of barrel ageing follows the long
palate throughout.

Ausschliesslich im Behälter gegoren und gereift, einige Monate auf Feintrub. Blasse rosarote Farbe, flimmernde Säuren und zahlreiche Früchte,
Pfirsich und Johannisbeere.

Runder, feiner Schluck, mit würzigem Duft und Geschmack von Cabernet
mit Heidelbeere und Brombeere.

700 Ft/0,1 l 4900 Ft/0,75 l

700 Ft/0,1 l 4800 Ft/0,75 l

KONYÁRI FECSKE VÖRÖS 2019 Balatonlelle

IKON EVANGELISTA CABERNET FRANC 2017 Rádpuszta

80% kékfrankos, a többi malbec. A 2019-es Fecske most is 225 literes másod- és harmadtöltésű barrique hordókba repült, csakúgy mint korábban,
viszont elődeinél egy fokkal komolyabb, határozottabb vonású lett. Mély
illatú és zamatos.

Új Evangelista Konyári Boriék kedvenc évjáratából. Tartályban, négy hétig erjedt héjon, majd egy évig érett barrique hordókban. Meleg tónusú,
fűszeres, gazdag ízű.

80% Kékfrankos, the rest is Malbec. The 2019 Fecske (meaning the swallow
bird species) “flew” into 225-litre second- and third-fill barrique barrels.
Deeply aromatic and flavoursome.
80% Blaufränkisch, der andere Teil ist Malbec. Die Fecske (Schwalbe) von
2019 ist auch jetz in 225 l große Barrique-Fässer zweiter und dritter Füllung
geflogen. Tiefer Duft und viele Aromen.

700 Ft/0,1 l 4900 Ft/0,75 l

A new Evangelista from Bori Konyári’s favourite vintage. It was fermented
on the skins in tanks for four weeks, then aged for a year in barrique. A
warm-toned, spicy, richly flavoursome wine.
Er hat im Behälter vier Wochen mit Einweichung gegoren, dann wurde er
ein Jahr in Barrique-Fässern gereift. Würziger Wein mit warme Tönen und
reichhaltigen Aromen.

8700 Ft/0,75 l

KISS GÁBOR ROUGE 364 2019 Villány

HEIMANN MERLOT 2018 Szekszárd

„A gyümölcsre és a tartalomra egyszerre koncentráltam a világfajtáknál, és
egy kis érett kékfrankos is került bele, hogy ne csak tömény, lédús, sűrű
szövetű, de mellette vidám és lendületes is legyen.” Kiss Gábor

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.

„I concentrated both on the fruit and the substance at the same time with
the international varieties, and a touch of Kékfrankos was also put into it
so that it shouldn’t just be dense, juicy and thick, but also joyous and zesty.”
Gábor Kiss

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.

„Neben den Weltsorten ist auch Blaufränkisch darin geraten, damit im Wein
nicht nur die konzentrierte, dichte Struktur mit Juicenoten erscheinen kann,
sondern der Wein soll auch lustig und belebend sein.” Gábor Kiss

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.

700 Ft/0,1 l 4900 Ft/0,75 l

6500 Ft/0,75 l

HOMOLA KÉKFRANKOS 2017/2018 Tihany

THUMMERER TRÉFLI CUVÉE (ÉDES) 2017 Eger

Tihanyi kékfrankos a Lapi-dűlő tufás, vulkanikus talajáról. Az idős tőkékről
szüretelt kékfrankos hagyományosan, spontán erjedt kádban. Karakteres,
ízgazdag, erdei bogyós, élénk savú, közepes testű.

Noszvalyi és szomolyai turán és blauburger a klasszikus francia fajtákkal
házasítva. Ettől olyan sokízű, virágos, gyümölcsös és gazdagon édes kortyú. 2 év használt hordós érlelés, 45 gramm természetes maradékcukor,
moderált alkohol.

The Kékfrankos harvested from old vines was spontaneously fermented in
vats. A characteristic, flavour-rich, medium-bodied wine with forest berries
and lively acidity.
Blaufränkisch aus Tihany. Der von den alten Weinstöcken gelesener Blaufränkisch hat traditionell, spontan in Wanne gegoren. Charaktervoller, aromareicher Wein mit Waldbeerfrüchten, lebendigen Säuren und mittlerem
Körper.

Turán and Blauburger grapes from Noszvaly and Szomolya blended with
classic French varieties, which makes its palate multi-flavoured, floral, fruity
and richly sweet. It was aged for 2 years in used barrels, and has 45 grams
of residual sugar and restrained alcohol.
Blumiger, fruchtiger Wein mit vielen Aromen und einem reichhaltigen,
süßen Schluck. 45 Gramm natür-licher Restzucker, moderierter Alkohol.

6500 Ft/0,75 l

6500 Ft/0,75 l

SAUSKA CUVÉE 13 2018 Villány

BÖJT BIKAVÉR 2017/2018 Eger

A jónevű villányi Makár-, Konkoly-, Kopár- és Ördögárok dűlők termése,
nagyobb részben bordói fajtákkal és egy-egy helyivel. Mélyvörös szín,
málnás, szedres, érett szilvás illat, közepes test sok-sok gyümölccsel.

Kékfrankos, blauburger, cabernet sauvignon és zweigelt tartályban erjesztve és 500-as francia és magyar tölgyben érlelve egy éven át az ostorosi tufa
pince mélyén. Fűszeres, ásványos illat, meggyes, fekete ribizkés, szedres
korty. Izgalmas, széles savszerkezet, hosszú, kedves korty.

The crop of the well-known Villány vineyards mostly with Bordeaux varieties and some local heroes. Deep red colour, raspberry, blackberry, ripe
plum aromas on the nose, medium-bodied with lots of fruit and a long
palate.

Kékfrankos, Blauburger, Cabernet Sauvignon and Zweigelt. The spicy, mineral nose is followed by sour cherry, blackcurrant and blackberry on the
palate. Exciting, broad acid structure, long and lovely mouthfeel.

Tiefe rubinrote Farbe, ein Duft von Himbeere, Brombeere und reifer
Pflaume, mittlerer Körper mit zahlreichen Früchten und einem langen
Geschmack.

Würziger, mineralischer Duft, ein Schluck mit Sauerkirsche, schwarzer Johannisbeere und Brombeere. Spannende, breite Säurestruktur, langer, netter Schluck.

6500 Ft/0,75 l

7600 Ft/0,75 l

PANNONHALMI HEMINA VÖRÖS 2019 Pannonhalma

GERE CABERNET SAUVIGNON BARRIQUE 2016 Villány

70%-ban merlot és 30%-ban cabernet franc szőlőből. A pince csúcsborához képesti különbség az 1/5 rész tartályos érlelés, ami sokkal gyümölcsösebbé, dzsúzosabbá teszi. Puha tanninok, finom szerkezet, sok pirosbogyós, édes fűszerek.

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

70% Merlot and 30% Cabernet Franc. The only difference compared to the
cellar’s top wine is that one-fifth of it received tank ageing, which makes
it a lot fruitier and juicier, with very good drinkability. Soft tannins, subtle
structure, lots of red berries and sweet spices.
70% Merlot und 30% Cabernet Franc. Weiche Tannine, feine Struktur, zahlreiche rote Beerenfrüchte, süße Gewürzen.

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

9800 Ft/0,75 l

8300 Ft/0,75 l
Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine

GELLAVILLA MERLOT-KÉKFRANKOS 2017 Balatonfüred

OREMUS ÉDES SZAMORODNI 2015/2017 Tokaj

Organikus alapanyagból, a pince mellől, technológia nélkül, hagyományosan
elkészítve. Vibráló gyümölcsillat, fekete meggy, aszalt szilva. A korty kerek és
barátságos, a lecsengésben finoman tapadó tanninnal és ásványokkal.

Hárslevelű, furmint, sárgamuskotály, zéta, kövérszőlő és kabar házasítása.
Új zempléni tölgyben erjedt, 2-3 éves gönci és burgundi méretű hordóban
érett. Sárgadinnye, barack, finom ásványosság.

It was made in a traditional way without technology from the organic raw
material that was harvested from next to the cellar. Vibrant fruit nose, black
sour cherry and prune. The palate is round and friendly with deliciously
sticky tannins and minerality on the finish.

Hárslevelű, Furmint, Sárgamuskotály, Zéta, Kövérszőlő and Kabar, from a
November harvest. It was fermented in new Zemplén oak, aged in 2-3-yearold Gönc- and Burgundy-sized barrels for 15 months. 75 grams of residual
sugar, 7 grams of acidity, melon, peach and delicious minerality.

Aus organischem Grundstoff. Flimmernder Fruchtduft, schwarze Kirsche,
getrocknete Pflaume. Der Schluck ist rund und freundlich, im Abklang mit
fein anhaftendem Tannin und Mineralien.

Ein Verschnitt aus Lindenblättriger, Furmint, gelber Muskateller, Zéta,
Kövérszőlő und Kabar. Zuckermelone, Pfirsich und feine Mineralität.

8300 Ft/0,75 l

5600 Ft/0,5 l

OREMUS 3 PUTTONYOS ASZÚ 2013/2014 Tokaj
Könnyed őszibarack- és kajsziillat, ízben vibráló savérzet, jó arányok. A
préselés után, a gazdag must hosszan erjedt, majd két és fél éven át érett
kis méretű zempléni hordókban.
Light peach and apricot aromas, vibrant acidity on the palate, well proportioned. After pressing, the rich must was fermented for a long time, then it
was aged for two and a half years in small-sized Zemplén barrels.
Leichter Duft von Pfirsich und Mirabelle, im Geschmack flimmerndes Säuregefühl, gute Verhältnisse. Nach der Kelterung hat der reichhaltige Most
lang gegoren, dann wurde er zwei und halb Jahr in kleinen Zempléner
Fässern gereift.

8500 Ft/0,5 l

OREMUS 5 PUTTONYOS ASZÚ 2010/2013 Tokaj
Vastag, de minden részletében elegáns és vibráló aszú, mazsolás, akácvirágos, finom botritiszes jegyekkel. A kortyban 10 gramm sav és 148
gramm cukor kiváló egyensúlya.
A thick but elegant and vibrant aszú wine with raisin, acacia flower and
delicious botrytis notes. The perfect balance of the 10 grams of acidity
and the 148 grams of sugar on the palate.
Dicker, aber nicht in allen Details eleganter und flimmernder Aszuwein,
mit Noten von Rosine, Akazienblüte und feinem Botrytis. Im Schluck eine
ausgezeichnete Balance von 10 Gramm Säure und 148 Gramm Zucker.

13.800 Ft/0,5 l

