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Patricius GiorGio frizzanTe (fÉlszáraz) 2017 Tokaj

Új palack, vagány csavarzár, egyedi címke - ez a Patricius új gyöngyözőbora a GiorGio! nem csak 
a külseje a bel tartalma is vonzó, melynek alapja furmint és sárga muskotály, szép gyöngyözéssel és 
elegáns szén- dioxiddal kiegészítve. elbűvölő gyümölcsös, virágos illat, lendületes savak és az apró  

buborékok teszik komplex élménnyé ezt a könnyedre hangolt gyöngyözőbort.

a very new design with very new character from Patricius- this is Giorgio! not just the looking, also 
the noseand palate is charming. it is based on furmint and Yellow muscat grapes with smooth, shy 
bubbles. fruity, flowery aromas, crisp acidity and fine bubbles are creating a perfect balance in this 

easy-drinking frizzante wine.

2900 ft/0,75 l

Patricius ToKaji furminT (száraz) 2016 Tokaj

a reduktív technológiának köszönhetően a fajtára jellemző gyümölcsösség szépen érvényesül a 
borban, melyet erőteljes ásványosság és elegáns, de határozott savak tesznek teljessé és hosszúvá. jól 

iható, könnyed, mégis tartalmas tokaji bor.

This wine boasts a distinctive fruity varietal character, complemented with a perfumed nose due to 
furmint grape. The palate combines nice minerality and elegant, vibrant acidity to deliver the same 
fruitiness as the nose with peach and a touch of almond and make a well-balanced and easy-to-drink 

terroir white wine.

390 ft/0,1 l    2900 ft/0,75 l

Patricius ToKaji sárGa musKoTálY (száraz) 2016 Tokaj

elbűvölő gyümölcsös, virágos illat, a vulkanikus talajból eredő finom ásványosság és elegáns savak 
teszik komplex élménnyé ezt a bort. Hosszú baráti beszélgetések frissítő bora.

enchanting elegant fruitiness, floral and herbs on the nose, the taste is characterized by minerality of 
the volcanic soil and crispy acidity. Perfect choice to refresh yourself on summer evenings.

390 ft/0,1 l    2900 ft/0,75 l

A ház borai / Wines of the House / Weine des Hauses



Patricius ToKaji KÉsői szüreT KaTinKa (Édes) 2016 Tokaj

Borunk referencia pont a Tokaji Borvidék késői szüretelésű borai között. a késő őszi szüret során vá-
logatott fürtök egyaránt tartalmaztak egészséges, túlérett és  botritiszes szőlőszemeket. a bor alapját 
illatban és ízben a furmint és a sárgamuskotály határozott fajtajegyei adják meg. ásványosság, lendü-

letes egyensúly jellemzi hihetetlen hosszú lecsengéssel és krémességgel.

a reference point among the late harvest wines of the Tokaj Wine region. selected bunches containing 
healthy, over-ripened and partly botrytized berries which were picked during the late – autumn harvest.  
The characteristic varietal notes of furmint and Yellow muscat form the foundation of this wine, braced 
by minerality and zippy acidity for great balance and topped off with an incredibly long finish and 

creaminess.

1100 ft/0,1 l    3800 ft/0,375 l

Patricius ToKaji aszÚ 5 PuTTonYos 2013 Tokaj

finom őszibarack, kajszibarack és virágillat kíséri a bort. az élénk savak és az édesség egyensúlyt 
teremt a szájban. az íz hosszú, lágy lecsengése elegánsan zárja le a bort. a kék sajtok megnyithatják e 

bor mély aromáit és teljessé tehetik a harmóniát.

fine nose of peach, apricot and flowers. Vibrating acidity and kind sweetness on the palate are forming 
a balance. a long, smooth taste is giving an elegant finish.

15 900 ft/0,5 l

Molnár olaszrizlinG 2017 mátra

elegancia, simaság, könnyedség és csiszoltság – ez az igazi pannóniai – olasznak mondott – magyar 
rizling sajátja. az első pohár után az ember máris kívánja a következőt!

elegance, smoothness, lightness and refinement – this is the real Pannonian character of Hungarian 
‘rizling’, even if it’s called ‘italian’ (olasz). after the first glass, one just wants to have another.

eleganz, Glatte, leichtigkeit und Geschliffenheit – das ist die eigenartigkeit des echten ungarischen 
riesling, der als italienischer gesagt wird. nach dem ersten Glas möchte man das folgende trinken!

460 ft/0,1 l    3400 ft/0,75 l

Fehérborok / White Wines / Weissweine



Benedek CserszeGi fűszeres 2016/2017 mátra

intenzíven illatos, virágos, sárgahúsú gyümölcsökkel. játékos, gazdag szőlőíz, összetett savak, hosszú, 
fűszeres zamatok. a kézi szüret után a hűtött cefre, kíméletesen préselve, hidegen került erjesztésre.

intensely aromatic, floral wine with yellow-fleshed fruit. Playful, rich grapey flavour, complex acidity, 
long, spicy flavours. following the hand harvest, the cooled mash was pressed gently, then fermented 

at a cool temperature.

intensiv duftend, blumig, früchte mit gelbem fruchtfleisch. spielerischer, reichhaltiger Traubenge-
schmack, komplexe säuren, lange, würzige aromen. Handgelesene Trauben, dann gekühlte maische, 

schonende Kelterung und kalte Gärung.

460 ft/0,1 l    3400 ft/0,75 l

Gál tiBor TiTi eGri CsillaG 2017 eger

finom virágos, illatos kezdet után jó savú, izgalmas és sokízű korty. idén meghatározók benne az illato-
sabb szőlők, mint a leányka, olaszrizling, cserszegi, zenit, tramini és hárs, a savait, a feszességet pedig a 

viognier, sauvignon blanc, pinot blanc és szürkebarát teszik hozzá a jóleső, lédús kortyhoz.

The floral, aromatic start is followed by good acidity on the exciting and multi-flavoured palate. leány-
ka, olaszrizling, Cserszegi, zenit, Tramini, Hárs, Viognier, sauvignon Blanc, Pinot Blanc and Pinot Gris. 

der fein blumige, duftende Beginn wird von einem spannenden schluck mit guten säuren und vielen 
aromen gefolgt. mädchentraube, italienischer riesling, Cserszegi, zenit, Traminer und lindenblättriger, 

Viognier, sauvignon Blanc, Pinot Blanc und Pinot Gris.

490 ft/0,1 l    3600 ft/0,75 l

szőke irsai oliVÉr 2017 mátra

finom, könnyed, illatos. semmi tolakodás, friss szőlő, virág, sárgadinnye, cukorkásság. Könnyű „mátrai” 
korty, szép gyümölcsök.

delicious, light and aromatic. nothing pushy in it, fresh grapes, flowers, melon and sweets. a light 
‘mátra’ palate with nice fruit.

fein, leicht, duftend. Keine zudringlichkeit, frische Trauben, Blume, zuckermelone, Bonbon-noten. 
leichter schluck vom mátra, schöne früchte.

490 ft/0,1 l    3600 ft/0,75 l



thuMMerer KirálYleánYKa 2016/2017 eger

Halvány zöldessárga szín, enyhén muskotályos friss szőlővirág illat, üde, karcsú, lendületes bor, szép 
savháttérrel. noszvajon, a mesés nevű Kőkötő-dűlőből szüretelt egészséges, szépen beérett fürtök, 

reduktív iskolázással.

Pale greenish yellow, slightly muscat-like, fresh grape flower nose. a crispy, lean, zesty wine with a nice 
acidic backbone. Healthy, nicely ripened bunches grown in noszvaj’s Kőkötő vineyard, made reductively.

Blasse, grünlich-gelbe farbe, ein frischer duft von Traubenblüte und wenig muskateller. Knuspriger, 
dünner, belebender Wein mit schönen säuren im Hintergrund. Gesunde, schön gereifte Trauben, mit 

reduktiver schulung.

490 ft/0,1 l    3600 ft/0,75 l

Villa tolnay rajnai rizlinG TaVasz 2017 Badacsony

a Tavasz sorozat tagja, azaz friss, reduktív, ásványos rajnai Badacsonyból, barna erdőtalajról és bazalt-
kőről. Hűtött tartály a kirobbanó barackos gyümölcsökért, feszes savgerinc kellemes vulkáni sóssággal. 

Hosszú, vibráló korty.

a member of the Tavasz (i.e. spring) series – a fresh, reductive, mineral riesling from Badacsony Hill, from 
brown forest soil and basalt rock. it was put into temperature-controlled tanks to keep the explosive 

peachy fruitiness. Taut acid spine with pleasant volcanic saltiness. long and vibrant palate.

Gekühlter Behälter für die explodierenden früchte mit Pfirsich-noten, festes säuregrat mit angenehmer, 
vulkanischer salzigkeit. langer, flimmernder schluck.

590 ft/0,1 l    3900 ft/0,75 l

Günzer CHardonnaY 2014/2015 Villány

diósviszlóról a napos, déli lejtésű Csikorgó dűlőről szüretelt chardonnay, tartályban, beoltva erjesztve 
és fele részben 225 literes új hordóban, fele részben tartályban érlelve 2 éven át. Vidám gyümölcsillat, 

barack, alma és kis vanília. Hosszú korty vibráló savgerinccel és déli gyümölcsökkel.

Chardonnay harvested from the sunny, south-facing Csikorgó vineyard, with controlled fermentation 
in the tank, and half of it aged in new 225-litre barrels, and the other half in tanks for two years. Vivacious 

fruity nose, peach, apple and a touch of vanilla. a long palate with vibrant acidity and southern fruit.

in diósviszló, vom südhang des sonnigen Weingartens Csikorgó gelesener Chardonnay. lustiger frucht-
duft, Pfirsich, apfel und wenig Vanille. langer schluck mit flimmerndem säuregrat und südfrüchten.

590 ft/0,1 l    3900 ft/0,75 l



st. andrea naPBor 2017 eger

Pinot blanc, zengő, chardonnay és leányka. Kajszi, körte, érintésnyi délies vonal, a kortyban is a gyümöl-
csök vezetnek, a savakon szép, húsos test, csipetnyi ásványosság. 

it was Pinot Blanc, zengő, Chardonnay and leányka that was put into temperature controlled tanks, so 
that after only three months of ageing. White-fleshed fruit provided by the warm year, apricot, pear, a 

touch of tropical fruit.

Pinot Blanc, zengő, Chardonnay und mädchentraube im gekühlten stahltank gegoren, dann nach 
3 monatiger reifung in flasche abgefüllt. marunke, Birne, ein Hauch südliche noten, im schluck domi-

nieren auch die früchte.

650 ft/0,1 l    4800 ft/0,75 l

PannonhalMi sauViGnon BlanC 2017 Pannonhalma

zöld füvek, fűszerek elegáns illata, kis csalán, vágott fű. intenzív savtartalom a korai fehér húsú gyümöl-
csök felé terelik az ízvilágot: zöld héjú alma, egres, kis grapefruit. friss tavaszi, nyári karakter, vidám korty.

Green herbs and spices on the elegant nose, with a touch of nettle and cut grass. The intense acidity 
leads the flavours towards the early white-fleshed fruits: green-skinned apple, gooseberry, a touch of 

grapefruit. fresh spring cum summer character, vivacious palate.

eleganter duft von grünem Gras und Gewürzen, wenig nessel, gemähtes Gras. der intensive 
säuregehalt richtet die Geschmackwelt nach frühen obstsorten mit hellem fruchtfleisch: Grünapfel, 

stachelbeere, wenig Grapefruit. frischer frühling- und sommercharakter, lustiger schluck.

650 ft/0,1 l    4800 ft/0,75 l

csernyik nYiTánY rosÉ 2017 mátra

áradó szamóca illat a vezető illatjegye a Kékfrankosból készült nyitány rozénak, amelyet némi 
őszibarackra és cukorkára emlékeztető villanások árnyalnak tovább. Telt, piros bogyós gyümölcsökben 

gazdag ízvilág, friss savakkal és kis széndioxiddal.

The leading aroma note of the nyitány rosé made from Kékfrankos is explosive strawberry, which is 
further enhanced on the nose by some hints of peach and candy. full palate rich in red berry fruit, with 

fresh acidity and a touch of carbon dioxide.

flutender duft von erdbeere. die volle Geschmackwelt ist reichhaltig an roten Beerenfrüchten, mit 
frischen säuren und wenig Kohlendioxid.

490 ft/0,1 l    3600 ft/0,75 l

Rozék / Rosé Wines / Roséweine



dúzsi KÉKfranKos rozÉ 2017 szekszárd

Halvány rozészín, friss gyümölcsillat, tökéletes eper, semmi frutti. jó korty, zamatos eperrel és frissítő 
grapefruittal. finom kesernye, kékfrankos fűszerek és kis behízelgő édesség, ami nagyon jól áll a 

hosszú korty végén.

Pale rosé colour, fresh fruit aromas, perfect strawberry and no tutti frutti. Great palate with flavoursome 
strawberry and refreshing grapefruit. delicious bitterness, Kékfrankos spice and a bit of appealing 

sweetness that suits it well at the end of the very long palate.

Guter schluck, mit aromatischer erdbeere und erfrischender Grapefruit. feine Bitterkeit, die Gewürzen 
von Blaufränkisch und wenig schmeichlerische süße, der am ende des langen schlucks sehr gut steht.

590 ft/0,1 l    3900 ft/0,75 l

PannonhalMi rosÉ 2017 Pannonhalma

Örök klasszikus: élénk rózsaszín, friss gyümölcsökre emlékeztető illatok és ízek. a pinot noir cseresznyéje, 
a merlot málnája, földiepre, mellettük izgalmas vérnarancs és a cabernet franc hosszú feszessége. laza, 

elegáns és tartalmas.

The eternal classic: lively pink colour, nose and palate reminiscent of fresh fruit. Pinot noir’s cherry, 
merlot’s raspberry and strawberry, plus exciting blood orange and the long tautness of Cabernet 

franc. laid-back and elegant.

an frische früchte erinnernde düfte und aromen. die Kirsche von Pinot noir, die Himbeere und erd-
beere von merlot, daneben spannende Blutorange und lange spannung von Cabernet franc.

590 ft/0,1 l    3900 ft/0,75 l

Bock rosÉ CuVÉe 2017 Villány

Tutti-fruttis, hosszan gyümölcsös, édes lecsengésű rozébor Villányból, portugieser, kékfrankos és 
cabernet fajták mustjából, irányított erjesztéssel készítve. Közepes színintenzitás, lazacos, rózsaszín ár-

nyalat, ízében a szamóca, amelyet kellemes savasság kísér.

a rosé from Villány that’s lingeringly fruity with tutti frutti notes and a sweetish finish, made from the 
must of Portugieser, Kékfrankos and the Cabernet varieties via controlled fermentation. medium colour 

intensity, salmon, pale pink colour, wild strawberry on the palate accompanied by pleasant acidity.

lang fruchtiger Wein mit Tutti-frutti und einem süßen abklang. aus dem most von Portugieser, Blaufrän-
kisch und Cabernet-sorten. in seinem Geschmack erdbeere, die von angenehmen säuren begleitet wird.

590 ft/0,1 l    3900 ft/0,75 l



sauska rosÉ 2017 Villány

Cabernet sauvignon, merlot, kékfrankos, syrah, pinot noir és cabernet franc. Élénk rózsaszín, illatában 
hibiszkusz és rózsalevél, friss kortyában májusi cseresznye, görögdinnye, szegfűszeg és málna.

a Cabernet sauvignon, merlot, Kékfrankos, syrah, Pinot noir and Cabernet franc blend. lively pink 
colour, hibiscus and rose leaf on the nose, may cherry, water melon, clove and raspberry on the palate. 

ein Verschnitt aus Cabernet sauvignon, merlot, Blaufränkisch, Pinot noir und Cabernet franc. Grelle 
rosarote farbe, in seinem duft Hibiskus und  rosablatt, in seinem frischen schluck maikirsche, melone, 

Gewürznelke und Himbeere. draller, netter, klarer und gut bekömmlicher Wein.

650 ft/0,1 l    4800 ft/0,75 l

Günzer PorTuGieser 2017 Villány

lédús, fűszeres illatú, vidám portugieser szilvával, kis otelló szőlős jeggyel. a dobogó dűlő, a jammertal, 
a Csillagvölgy és a Bocor oportója tartályban erjedt és acélban érett 2 hónapon át. jó ízű, tartalmas, 

széles, a fajta vibráló fűszerességével és könnyed eleganciájával.

a vivacious Portugieser with juicy and spicy aromas, with plum and a bit of an otello-like grape note. 
The oporto fermented in tanks and aged in stainless steel for two months. flavoursome, substantial, 

broad with the vibrant spiciness and light elegance of the variety.

saftiger, lustiger Portugieser mit würzigem duft, Pflaume. aromatischer, reichhaltiger, breiter Wein mit 
flimmernder Würzigkeit und leichter eleganz der sorte.

490 ft/0,1 l    3600 ft/0,75 l

heiMann KÉKfranKos 2016 szekszárd

Tartályban erjedt, hordóban érett cseresznye-meggy illatú, közepes testű, gyümölcsös kékfrankos. jó 
arányok, könnyen érthető és nagyon szerethető korty, a hét hónapos nagyhordós érlelés finom fájával.

medium-bodied with fruity cherry and sour cherry Kékfrankos aromas, fermented in tanks and aged 
in barrels. Well proportioned with loveable palate with the subtle oak of the seven months of ageing 

in large barrels. 

im Behälter gegorener und im fass gereifter fruchtiger Blaufränkisch mit einem duft von Kirsche-
sauerkirsche und mit mittlerem Körper. Gute Verhältnisse, leicht verständlicher und sehr entzückender 

schluck, mit feinem Holz der sieben monatigen reifung im großen fass.

490 ft/0,1 l    3600 ft/0,75 l

Vörösborok / Red Wines / Rotweine



Molnár CaBerneT franC 2015 mátra

sötétbíbor színű fajtajelleges, sokrétű, bársonyos bor, élénk savtartalommal. illatában a piros bogyós 
gyümölcsök jelennek meg, fűszeresség és hosszú utóíz jellemzi. a tölgyfahordós érlelés különleges 

ízekkel „öltözteti” fel a bort.

Purple colored complex, velvety wine, with a lively acid content. it scents like red berries, characterised with 
spiciness and a long aftertaste. mellowing in oak barrels enriches the taste of wine with special savours.

sortencharakteristischer, komplex, samtartiger Wein mit dunklen Purpurfarbe und lebendige sauerin-
halt. reicht nach rote Beerenfrüchte, es kennzeichnet mit Würzigkeit und langer nachgeschmack. die 

reifung im eichenholzfässer bereichert den Wein mit speziellen aromen.

490 ft/0,1 l    3600 ft/0,75 l

thuMMerer TrÉfli CuVÉe (Édes) 2015 eger

népszerű édes vörös, hét fajta házasításából. Tartályban erjedt, majd két évig érett nagyhordókban. 
Gazdag gyümölcsös illat, hömpölygő, viszkózus korty. alacsony alkoholtartalom, 45 gramm természe-

tes maradék cukor, hosszú utóíz.

a popular sweet red from a blend of seven varieties. it was fermented in tanks and then aged for two 
years in large barrels. rich fruity nose followed by a smooth, viscous palate. lowish alcohol, 45 grams 

of residual sugar, long aftertaste.

ein Verschnitt aus sieben sorten, reichhaltiger fruchtduft, fließender, viskoser schluck. niedriger 
alkoholgehalt, 45 Gramm natürlicher restzucker, langer nachgeschmack.

690 ft/0,1 l    4900 ft/0,75 l

Günzer CaBerneT franC 2015 Villány

Ördögárok, Csillagvölgy, jammerthal és dobogó: ilyen dűlőkből csak jó bor készülhet, pláne a ki-
egyensúlyozott 2015-ös évjáratban. a fajta és az érlelésre használt hordó fűszerei, menta, eukaliptusz, 

szantál, bors és paprika, mellettük szedres, meggyes jegyek. Hosszú korty, finom fanyarság.

The spice of the variety and the barrels used for ageing, mint, eucalyptus, sandalwood, pepper and 
paprika, alongside the blackberry, sour cherry notes. long palate, delicious sourness.

die Gewürzen der sorte und des zur reifung genutzten fasses, minze, eukalyptus, sandelholz, Pfeffer 
und Paprika, daneben die noten von Brombeeren und sauerkirsche.

690 ft/0,1 l    4900 ft/0,75 l



Balla feKeTeleánYKa 2015/2016 erdély-arad

ménesi bor erdélyből, helyi fajtából, jó hordóban iskolázva. Gyümölcsös, zamatos, magával ragadó 
mély színnel és vidám gyümölcsillattal. szeder, áfonya, kis szilva és hordófűszerek. meleg hegyoldal, 

gránitos, dioritos talaj.

from the ménes wine region in Transylvania, made from a local variety, in good barrels. fruity, 
flavoursome, engaging, deep colour and vibrantly fruity nose. Blackberry, blueberry, a touch of plum 

and barrel spices. Warm hillside, granite, diorite soil.

fruchtig, aromatisch, mit verführerischer, tiefer farbe und lustigem fruchtduft. Brombeere, Heidel-
beere, wenig Pflaume und fassgewürze. Warme Bergseite, Granit- und diorit-Boden.

850 ft/0,1 l    5900 ft/0,75 l

Günzer KadarKa 2015 Villány

„Öt apró fürtöt kényeztettünk tőkénként”– mondja róla Günzer zoltán. Telt, fűszeres, túlérett illat, vastag, 
gazdag korty. fűszerei is mélyebbek, gyümölcsei feketébbek, cassisszal, szederrel, erdei gyümölcsökkel. 

 “We spoilt five tiny clusters per vine,” explains zoltán Günzer. full, spicy, overripe aromas, thick and 
rich palate. The spices are deeper too, the fruits are blacker with cassis, blackberry, forest fruits. long 

finish, subtle oak.

„fünf kleine Trauben haben wir pro Weinstock verwöhnt.”- sagt darüber zoltán Günzer. Voller, würziger, 
überreifener duft, und ein dicker, reichhaltiger schluck. seine Gewürze sind auch tiefer, seine früchte 

schwarzer, mit Cassis, Brombeeren und Waldfrüchten. langer abklang, feines Holz.

850 ft/0,1 l    5900 ft/0,75 l

st. andrea CsaKeGYszóVal PinoT noir 2015/2016 eger

illatban, ízben egyaránt elegáns, szép gyümölcsösséggel, meggy, cseresznye, édeskömény, fahéj 
színességével. a korty zamatos, feszes. Ízében a köves-földes jegyek fölött sok érett gyümölcs és fűszer. 

a vulkáni egri termőhelyet kifejező klasszikus pinot.

elegant nose and palate with nice fruitiness, the colourfulness of sour cherry, cherry, fennel and 
cinnamon. flavoursome and taut on the palate. Beyond the stony-earthy notes, there are lots of ripe 

fruits and spices. a classic Pinot that expresses eger’s volcanic place of growth.

sowohl im duft als auch im Geschmack elegant, mit schönen fruchtnoten, sauerkirsche, Kirsche, 
süßem Kümmel und Vielfältigkeit von zimt.

890 ft/0,1 l    6200 ft/0,75 l



st. andrea áldás (eGri BiKaVÉr) 2015/2016 eger

Kékfrankos alapú bikavér a hűvös egri tufáról kirobbanó gyümölcsökkel, főleg piros bogyósokkal és 
elegáns fűszerekkel. Érett, de nem túlérett jegyek, fő hangsúllyal a gyümölcsökön. szép balanszos a 

korty, tökéletes érettség, kerek, izgalmas és hosszú.

a Kékfrankos-based Bikavér from the cool eger tuff with explosive – mainly red berry – fruits and elegant 
spices. Perfect ripeness, round, exciting and long palate. 

stierblut (Bikavér) mit Blaufränkisch-Grundwein, mit explodierenden früchten und eleganten Gewür-
zen. reife, aber nicht überreife noten, mit Hauptfokus auf die früchte.

950 ft/0,1 l    6900 ft/0,75 l

sauska CaBerneT sauViGnon 2015/2016 Villány

sötétlila, mély színű, és illatú sauvignon Villányból. Kávé, szeder, fekete ribizli illata, finom fa, keleti 
fűszerek. a korty hosszú, száraz, élénk. fekete ribizli, az érlelésre használt francia hordókból származó 

finoman fás jegyek. sok íz, hosszú lecsengés, van benne potenciál.

dark purple, deep coloured and aromatic sauvignon from Villány. Coffee, blackberry, blackcurrant on 
the nose, subtle oak, eastern spices. The palate is long, dry and lively. lot of flavours, long finish, great 

potential.

dunkellila, tiefe farbe. ein duft von Kaffee, Brombeere, schwarzer johannisbeere, feines Holz und östli-
che Gewürze. der schluck ist lang und lebendig. Viele aromen, langer abklang, es gibt darin Potential.

950 ft/0,1 l    6900 ft/0,75 l



törley CHarmanT doux

950 ft/0,2 l    2900 ft/0,75 l

törley Gála seC

2900 ft/0,75 l

törley alKoHolmenTes doux

2900 ft/0,75 l

hunGaria exTra drY

1100 ft/0,2 l    4900 ft/0,75 l

hunGaria irsai oliVÉr doux

4900 ft/0,75 l

Patricius BruT CuVÉe

5900 ft/0,75 l

kreinBacher BruT ClassiC

6200 ft/0,75 l

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine


