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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



st. andrea ÁlDÁs (egri BikaVér) 2016/2017 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 2016 Villány

sötétlila, mély színű, és illatú sauvignon Villányból. kávé, szeder, fekete ribizli illata, finom fa, keleti fű-
szerek. 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

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

patricius giorgio FrizzanTe (FélszÁraz) 2017 Tokaj

Új palack, vagány csavarzár, egyedi címke - ez a Patricius új gyöngyözőbora a giorgio! nem csak 
a külseje, a beltartalma 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) 2017 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



gedeon raJnai rizling 2016/2017 izsák

ragyogó, tükrös szalmasárga szín, érett fehérhúsú gyümölcs és virágillat, finom vegetális jegyekkel. 
szájban határozott, lendületes savak, ízében licsi, zöldalma és citrusok uralkodnak. Feszes struktúra. a 

bor életpályája elején jár, sok-sok tartaléka van.

Brilliant, glossy straw-coloured, the aroma of ripe white fruits and flowers with vegetal notes. strong, 
vigorous acids in the mouth, the taste is dominated by lychee, green apple and citrus. Tight structure. 

This wine is at the beginning of its career it has a lot of reserves.

strohgelbe Farbe, Duft von Früchten mit weißem Fleisch und Blumen, zarte vegetale zeichen. im mund 
kräftige, schwunghafte säure. in seinem geschmack herrschen litschi, grünapfel und zitrusfrüchte.

420 Ft/0,1 l    3200 Ft/0,75 l

balla FekeTeleÁnyka 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 2017 eger

könnyed, elegáns, modern bor. meghatározó része a Hangács- és a Paptag-dűlők termése, mellettük 
mindenhonnan egy kicsit válogattak gyuriék. izgalmas, csipkés, cseresznyés illat, vibráló, piros gyü-

mölcsös, ásványos és hosszú korty.

light, elegant and modern wine. The major part is thecrop of the Hangács and the Paptag vineyards, 
the rest was selectedfrom everywhere else. exciting, lacy, cherry aromas, vibrant red fruit,mineral and 

long palate.

Der größte Teil besteht aus der ernte der Weingärten Hangács und Paptag. ein spannender Duft von 
Hagebutte und kirsche, sowie ein flimmernder, mineralischer und langer schluck mit roten Früchten. 

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

patricius TokaJi késői szüreT kaTinka (éDes) 2017 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 2014 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

Fehérborok / White Wines / Weissweine



Molnár caBerneT Franc 2015/2016 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) 2015/2016 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.

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 
kiegyensúlyozott 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

Molnár olaszrizling 2017/2018 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

szőke irsai oliVér 2017/2018 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 2017/2018 eger

Halvány szín, zöldes reflexek, muskotályra emlékeztető szőlővirág illat. reduktív iskolázás, irányított 
erjesztés alacsony hőmérsékleten. szép savak, lendületes korty, vékony test.

Pale colour with greenish tints, grape flower nose that is reminiscent of muskotály. reductively made, 
controlled fermentation at a low temperature. nice acidity, zesty palate, light-bodied.

Blasse Farbe, grünliche reflexen, an muskateller erinnernder Duft von Traubenblüte. reduktive schu-
lung, gesteuerte gärung unter niedriger Temperatur. schöne säuren, belebender schluck, dünner 

körper.

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



günzer cHarDonnay 2015 Villány

Testes chardonnay Diósviszlóról, a meleg csikorgó dűlőből. Tartályban erjedt, majd fele-fele arányban, 
tartályban és újhordóban érett két évig. Barack, alma, menta, virágok, vanília és hordófűszerek. nagy, 

vaskos korty, fás, krémes szerkezet.

a full-bodied chardonnay from Diósviszló, from the warm csikorgó vineyard. it was fermented in tanks, 
then half of it was aged in tanks with the other half aged in new barrels for two years. Peach, apple, mint, 

flowers, vanilla and barrel spices. Big, dense palate and an oaky, creamy structure.

Vollmundiger chardonnay aus Diósviszló. Pfirsich, apfel, minze, Blumen, Vanille und gewürzen des 
Fasses. großer, dicker schluck und eine holzige, cremige struktur.

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

sebestyén cserszegi Fűszeres 2018 szekszárd

Vidám, üdítő cserszegi fűszeres, amelyből minden évben egy kis tétel készül a szekszárdi szüret első 
napjaiból.

a jovial, refreshing cserszegi Fűszeres, of which only a small batch is made on the first day of the 
szekszárd harvest.

lustiger, erfrischender cserszegi Fűszeres, woraus jedes Jahr eine kleine auslese an den ersten Tagen 
der Weinlese in szekszárd hergestellt wird.

570 Ft/0,1 l    4300 Ft/0,75 l

st. andrea naPBor 2017/2018 eger

Vulkáni talajról szüretelt fehér egri házasítás. a meleg év adta érett fehérhúsú gyümölcsök: kajszi, körte, 
érintésnyi délies vonal. a savakon szép, húsos test, csipetnyi ásványosság. közepesen hosszú lecsengés.

a fruity wine that was fermented in temperature-controlled tanks and aged in used barrels. The white-
fleshed fruit of the warm vintage: apricot, pear, a touch of a southern feel. nice acidity and meaty body 

with slight minerality. medium-length finish. 

Dieser fruchtige Wein wurde im gekühlten stahltank und gebrauchtem Fass gereift. marunke, Birne 
und ein Hauch südlicher stil. an den säuren schöner, dicker körper und wenig mineralität. mittellanger 

abklang.

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

sauska rosé 2017/2018 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 2017/2018 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. 
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 2016/2017 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



dúzsi kékFrankos rozé 2017/2018 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 2017/2018 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 2017/2018 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

pannonHalMi sauVignon Blanc 2017/2018 Pannonhalma

lassan nyíló illatában a zöld növények dominálnak, savai ezután a korai fehér húsú gyümölcsök felé 
terelik az ízvilágot, majd az egzotikus jegyek is megjelennek. zöld héjú alma, egres, végül érett ananász.

its slowly opening nose is dominated by green plant aromas, then its acidity leads the palate towards 
the early white-fleshed fruits, then exotic notes also slowly appear. green-skinned apple, gooseberry, 

ripe pineapple.

in seinem langsam öffnenden Duft dominieren grüne Pflanzen, seine säuren treiben die geschmackwelt 
in richtung der Früchte mit hellem Fruchtfleisch, danach erscheinen langsam auch die exotischen 

noten. grüner apfel, stachelbeere und zuletzt reifer ananas.

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

böjt egri csillag 2017/2018 eger

sauvignon blanc, olaszrizling, leányka és muskotály. ebből a sauvignon támad elsőre, de a végén a 
muskotály veszi át a vezető szerepet. Vidám virágillat, kristálytiszta bor. könnyű, mégis összetett.

a sauvignon Blanc, olaszrizling, leányka and muskotály blend from which the sauvignon attacks first, 
then the the leányka and the muskotály take the lead towards the finish. a subtly blended pure wine 

with a vivaciously floral nose. Fresh mineral notes, lime, citrus and flowers. 

sauvignon Blanc, italienischer riesling, mädchentraube und muskateller. Daraus erscheint zuerst 
der sauvignon, aber am ende übernimmt der muskateller die führende rolle. lustiger Blumenduft, 

kristallklarer Wein.

670 Ft/0,1 l    5000 Ft/0,75 l

csernyik nyiTÁny rosé 2017/2018 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


