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TISZA BALNEUM HOTEL

Tisza Balneum Hotel
5350 Tiszafüred
Húszöles út 27.

Elérhetőségek:
www.balneum.hu

06 59 886-200
restaurant@balneum.hu

Az áraink magyar forintban értendőek, áfát és 8% szervizdíjat tartalmaznak.
Our prices are in HUF, include VAT and 8% service charge.

Die Preise sind in HUF zu verstehen und beinhalten die Mwst. und 8% Servicegebühr.

TÖRLEY CHARMANT DOUX

1200 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

1450 Ft/0,2 l    5500 Ft/0,75 l

HUNGARIA IRSAI OLIVÉR DOUX

5500 Ft/0,75 l

HUNGARIA ROSÉ EXTRA DRY

5500 Ft/0,75 l

PATRICIUS BRUT CUVÉE

5900 Ft/0,75 l

KREINBACHER BRUT CLASSIC

8900 Ft/0,75 l

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine



ST. ANDREA ÁLDÁS (EGRI BIKAVÉR) 2018 Eger

Finom bisztróbor a két Lőricz Gyuri egerszalóki műhelyéből. Kékfrankos, merlot, franc, turán, sauvignon 
és pinot noir bikavére nyitott kádban erjesztve, 12 hónapon át hordózva. Kirobbanó gyümölcsökkel nyit, 

érett, szép egyensúlyos korty. Finom fa, kis tufa.

Kékfrankos, Merlot, Cabernet Franc, Turán, Caberent Sauvignon and Pinot Noir fermented in open vats 
to make Bikavér, aged in barrels for 12 months. It opens with explosive fruits, with a nice and balanced 

palate. Subtle oak, a touch of tufa.

Blaufränkisch, Merlot, Franc, Turan, Sauvignon und Pinot Noir. Er öffnet mit explodierenden Früchten, 
dann folgt ein reifer, schön balancierter Schluck. Feines Holz, wenig Tuff.

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-
sze rek. 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.

Dunkellila, tiefe Farbe. Ein Duft von Kaffee, Brombeere, schwarzer Johannisbeere, feines Holz und 
östliche Gewürze. Der Schluck ist lang und lebendig. Viele Aromen, langer Abklang, es gibt darin 

Potential.

1000 Ft/0,1 l    7500 Ft/0,75 l

Fehérborok / White Wines / Weissweine

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

Vörösborok / Red Wines / Rotweine

Tokaji borok / Tokaj Wines / Tokajer Weine

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine

Pálinkák / Spirits / Schnapse

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine

Édes borok / Sweet Wines / Süsse Weine

Poharas borok / Wines by Glass / Weine vom Fass
Kimért borok / Wines by Glass / Weine vom Fass

Pezsgők / Champagnes / Sekte  - ha van közte champagne

Külföldi borok / Foreign Wines / Ausländische Weine

Itallap / Beverages / Getränkekarte

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

PATRICIUS GIORGIO FRIZZANTE (FÉLSZÁRAZ) 2018 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) 2016/2017 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) 2017/2018 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



BALLA FEKETELEÁNYKA 2017 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, Heidelbeere, 
wenig Pflaume und Fassgewürze. Warme Bergseite, Granit- und Diorit-Boden.

920 Ft/0,1 l    6900 Ft/0,75 l

ST. ANDREA CSAKEGYSZÓVAL PINOT NOIR 2018 Eger

Elegáns, komplex pinot, piros-bogyós gyümölcsök, málna, csipkebogyó, avar, kis kapor és fa összetett 
illatával és ízével. Jól iható, barátságos tétel nyitott kádban erjesztve, nagyhordóban majd palackban 

érlelve.

An elegant, complex Pinot Noir with a sophisticated nose and palate of red berry fruit, raspberry, rosehip, 
forest floor, plus a touch of dill and oak. A friendly wine with good drinkability that was fermented in 

open vats, aged in large barrels, then in the bottles.

Rote Beerenfrüchte, Himbeere, Hagebutte, Waldboden, mit komplexem Duft und Geschmack von 
wenig Dill und Holz. Gut bekömmliche, freundliche Auslese.

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 
válogatott fürtök egyaránt tartalmaztak egészséges, túlérett és  botritiszes szőlőszemeket. A bor 
alapját illatban és ízben a furmint és a sárgamuskotály határozott fajtajegyei adják meg. Ásványosság, 

lendületes 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

THUMMERER TRÉFLI CUVÉE (ÉDES) 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 természetes 

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.

790 Ft/0,1 l    5900 Ft/0,75 l



TAKLER CABERNET FRANC 2016/2017 Szekszárd

Érett cabernet franc, október végi szüretből, gyümölcsei megőrzése érdekében tartályban erjesztve és 
500 literes használt hordóban érlelve egy éven át. Lendületes, gazdag illat- és íz világú vörösbor közepes 

testtel, fekete ribizlis, fűszerpaprikás illattal és ízzel. Száraz, kerek korty, hosszú lecsengéssel.

A ripe Cabernet Franc, from an end of October harvest. A medium-bodied red wine with a vibrant, rich 
nose and palate, blackcurrant, ground paprika aromas and flavours. Dry, round palate with a long finish.

Belebender Rotwein mit reichhaltiger Duft- und Geschmackwelt, mit mittlerem Körper, mit 
Johannisbeere und Gewürzpaprika sowohl im Duft als auch im Geschmack. Trockener, runder Schluck 

mit einem langen Abklang.

700 Ft/0,1 l    5100 Ft/0,75 l

MOLNÁR OLASZRIZLING 2018/2019 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 2018/2019 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
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GEDEON RAJNAI RIZLING 2017/2018 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

GÜNZER PORTUGIESER 2018/2019 Villány

Kivételesen finom, az évjáratnak köszönhetően nagyon fajtajelleges oportó a Bocor, a Csillagvölgy és a 
Jammertal dűlőkből. Virágos illat, lilás szín, érett szilvás korty, sok-sok gyümölccsel a tartályos erjesztés 

és érlelésnek köszönhetően.

An exceptionally delicious and owing to the vintage, varietally pure Oportó from the Bocor, the 
Csillagvölgy and the Jammertal vineyards. Floral aromas, purplish colour, ripe plum palate with lots of 

fruit thanks to the fermentation and ageing in tank.

Besonders köstlicher Wein. Blumiger Duft, lila Farbe, reifer Schluck mit Pflaume, mit zahlreichen 
Früchten dank der Gärung und Reifung im Behälter.

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

HEIMANN KÉKFRANKOS 2017 Szekszárd

Zsenge kékfrankos fiatal tőkékről. Lassan nyíló, jellegzetes hűvös meggy és cseresznyelé illat, 
zöldfűszerrel és a kocsány vegetális jegyeivel. Közepes testű, légies kory, jó arányokkal, feszes tanninnal. 

A fresh and fruity Kékfrankos from young vines. Slowly opening, characteristic cool sour cherry and 
cherry juice aromas with green herbs and the vegetal notes of the stems.

Zarter Blaufränkisch von jungen Weinstöcken. Langsam öffnender, typisch kühler Duft von Sauerkirsche 
und Kirschsaft, mit grünen Gewürzen und vegetalen Noten des Stiels. Ätherischer Duft mit mittlerem 

Körper, guten Verhältnissen und festem Tannin.

560 Ft/0,1 l    4200 Ft/0,75 l



SEBESTYÉN CSERSZEGI FŰSZERES 2018/2019 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

SAUSKA ROSÉ 2018/2019 Villány

Változott a stílus, kevesebb illatos gyümölcs, több finom réteg. Elegánsra hangolva. Színben a 
megszokottnál visszafogottabb, ezüstös csillogással, csipkebogyós, pirosribizlis illattal és ízzel.

The style has changed, with less aromatic fruit and more subtle layers than before. Already in its colour, 
it is a couple of shades more restrained than usual with a silvery shine, then rosehip and redcurrant on 

the nose and palate.

Der Stil hat sich geändert: weniger duftende Frucht, mehr feine Schichte. Bereits in der Farbe erscheinen 
wenigere Nuancen als gewöhnlich, mit silbrigem Glanz, sowie mit einem Duft und Geschmack von 

Hagebutte und roter Johannisbeere.

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

BÖJT EGRI CSILLAG 2018 Eger

Ostoros, Kutyahegy, riolit tufa. A nagyja ebben az évjáratban sauvignon blanc, mellette olaszrizling, 
leányka és bár csipetnyi, mégis érezhető ottonel muskotály. Tartályban erjedt és érett, nagyon gazdag, 
nagyon dinamikus, sokízű Csillag bodzával, szőlős, mustos ízekkel, finom fehér virágokkal és barackkal.

The larger part in this vintage is Sauvignon Blanc, which is joined by Olaszrizling, Leányka and a tiny 
amount of the detectable Muscat Ottonel. A very rich, highly dynamic, multi-flavoured Csillag with 

elderflower, grapes, grape must flavours, subtle white flowers and peach.

Sehr reichhaltig, dynamisch, mit vielen Aromen. Ein Geschmack mit Holunder, Traube und Most, mit 
feinen weißen Blumen und Pfirsich. 

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

BOCK ROSÉ CUVÉE 2018/2019 Villány
portugieser, kékfrankos, pinot noir, cabernet franc, merlot, cabernet sauvignon, syrah

Lazacszínű lédús rozé, meleg villányi dűlőkből válogatva. Színmust került hűtött tartályba, ahol beoltva 
erjedt. Szamóca és málna illat, kellemes savak, közepes testű korty.

A salmon coloured, juicy rosé selected from the warm Villány vineyards. The must  were put into tanks 
where it underwent controlled fermentation. Wild strawberry and raspberry aromas, pleasant acidity, 

medium-bodied palate.

Portugieser, Blaufränkisch, Pinot Noir, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah. Ein Duft 
von Erdbeere und Himbeere, angenehme Säuren, ein Schluck mit mittlerem Körper.

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

ST. ANDREA NAPBOR 2019 Eger

Színes, mint az egri borvidék: egy világfajta, a chardonnay, és egy kárpát-medencei, az olaszrizling az 
alapja, ezt színesíti többek között zengő, pinot blanc, viognier, sauvignon blanc és tramini. Friss virágos 

jegyek, érettebb citrusok, csipetnyi ásványosság. Ropogós, jól iható, friss.

Colourful, just like the Eger wine region: Chardonnay, Olaszrizling Pinot Blanc, Viognier, Sauvignon 
Blanc and Tramini. Fresh, floral notes, riper citrus fruit, with a touch of minerality. It’s crispy and fresh 

with good drinkability.

Pinot Blanc, Viognier, Sauvignon Blanc und Traminer. Frische Blumennoten, reifere Zitrusfrüchte, ein 
Hauch Mineralität. Knusprig, gut bekömmlich und frisch.

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



DÚZSI KÉKFRANKOS ROZÉ 2018/2019 Szekszárd

Hozza megszokott formáját, halvány rózsaszín, fűszeres, epres, jó savú rozé a Siómente gazdag, barna 
erdőtalajáról. Az évjáratnak és a spontán erjedésnek köszönhetően, a korty teltebb, krémesebb, 

hosszabb.

A pale pink, spicy rosé with good drinkability from rich, brown forest soil, from the slopes of Leányvár. 
Owing to the vintage and the spontaneous fermentation, the palate is rounder, creamier and longer.

Würziger Roséwein mit blasser rosaroter Farbe, mit Erdbeere  und guten Säuren vom reichhaltigen, 
braunen Waldboden der Siómente, von den Hügeln des Kellerdorfes Leányvár. Der Schluck ist mollig, 

cremig und lang.

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

PANNONHALMI TRICOLLIS ROSÉ 2019 Pannonhalma

A rozéra szüretelt pinot noir friss karakterével, a merlot teltségével és a cabernet paprikás jegyeivel. 
Lédús korttyal, roppanós savakkal, érettszamóca- és meggyillattal. A korty végét pár gramm maradék 

cukor kerekíti.

It brings the fresh character of the Pinot Noir that was harvested especially to make rosé, the Merlot’s 
fullness and the Cabernet’s peppery notes. Juicy palate, fuller than usual body, explosive acidity, ripe 

strawberry and sour cherry aromas, with a few grams of residual sugar. 

Mit frischem Charakter des für Roséwein gelesenen Pinot Noir, mit Vollheit von Merlot und Paprikanoten 
von Cabernet. Saftiger Schluck, knusprige Säuren, sowie ein Duft von reifer Erdbeere und Sauerkirsche. 

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

ETYEKI KÚRIA CHARDONNAY 2018 Etyek

Testes chardonnay az etyeki Nagy-Látó és Öreg-hegy meszes talajáról. Tartályban erjedt, majd harmada 
hordóban érett egy évig. Illatában finoman toastos, vajas és citrusos. A széles kortyot lendületes savak 

tartják egyenesben. Telt, tartalmas és hosszú.

A full-bodied Chardonnay from the limestone soil of Etyek’s Nagy-Látó and Öreg-hegy vineyards. It was 
fermented in tanks, then one-third of it was aged in barrels for a year. Slightly toasty, buttery and citrusy 

nose. The wide palate is kept in balance by the zesty acids. Full, substantial and long.

In seinem Duft feine Toast-Noten, Butter und Zitrusfrüchten. Der breite Schluck wird von lebendigen 
Säuren linear gehalten. Mollig, reichhaltig und lang.

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

ETYEKI KÚRIA SAUVIGNON BLANC 2018 Etyek

Zöld illatokkal, friss savval, citrussal, fehérborssal, lime és menta illattal. Kortyban jó hosszúság, trópusi 
gyümölcsök, zsenge jegyek, végül meszes sósság. A hűtött présből, a must acéltartályokba került, ahol 

irányítottan erjedt szárazra.

Green aromas, fresh acids, citrus fruit, white pepper, lime and mint aromas. Good length on the palate 
with tropical fruit, fresh notes and limestone saltiness on the finish.

Ein Duft mit grünen Früchten, frischer Säure, Zitrusfrüchten, weißem Pfeffer, Limette und Minze. Im 
Schluck gute Länge, tropische Früchte, zarte Noten, am Ende kalkige Salzigkeit.

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

CSERNYIK NYITÁNY ROSÉ 2018/2019 Mátra

Áradó szamóca illat a vezető illatjegye a kékfrankosból készült rozénak, amelyet némi őszibarackra és 
cukorkára emlékeztető villanások árnyalnak tovább. Telt, piros bogyós gyümölcsökben gazdag ízvilág, 

friss savakkal és kis széndioxiddal. 4 gramm maradék cukor kerekíti.

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. Rounded out by 4 grams per litre of residual sugar.

Flutender Duft von Erdbeere. Die volle Geschmackwelt ist reichhaltig an roten Beerenfrüchten, mit 
frischen Säuren und wenig Kohlendioxid. Er wird von 4 Gramm Restzucker gerundet.

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

Fehérborok / White Wines / Weissweine

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

Vörösborok / Red Wines / Rotweine

Tokaji borok / Tokaj Wines / Tokajer Weine

Pezsgők / Sparkling Wines / Schaumweine

Pálinkák / Spirits / Schnapse

Desszertborok / Dessert Wines / Dessertweine

Édes borok / Sweet Wines / Süsse Weine

Poharas borok / Wines by Glass / Weine vom Fass
Kimért borok / Wines by Glass / Weine vom Fass

Pezsgők / Champagnes / Sekte  - ha van közte champagne

Külföldi borok / Foreign Wines / Ausländische Weine

Itallap / Beverages / Getränkekarte

Rozék / Rosé Wines / Roséweine


