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PATRICIUS TOKAJI FURMINT (SZÁRAZ) 2019 Tokaj

A reduktív technológiának köszönhetően a fajtára jellemző gyümölcsösség szépen érvényesül a bor-
ban, 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.

610 Ft/0,1 l    4600 Ft/0,75 l

PATRICIUS TOKAJI SÁRGA MUSKOTÁLY (SZÁRAZ) 2020 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.

610 Ft/0,1 l    4600 Ft/0,75 l

PATRICIUS TOKAJI KÉSŐI SZÜRET KATINKA (ÉDES) 2018 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.

1760 Ft/0,1 l    6600 Ft/0,375 l

PATRICIUS TOKAJI ASZÚ 5 PUTTONYOS 2017 Tokaj

Finom őszibarack, kajszibarack és virágillat kíséri a bort. Az élénk savak és az édesség egyensúlyt te-
remt 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.

24.000 Ft/0,5 l

PATRICIUS GIORGIO FRIZZANTE (FÉLSZÁRAZ) 2020 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.

3300 Ft/0,75 l
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MOLNÁR OLASZRIZLING 2020 Mátra

Andezit alapú dűlő fiatal telepítéséről, hűtött tartályban erjesztve, röviden érlelve. A fajta körtés, almás 
jegyeit rezeda egészíti ki, a korty könnyű, gördülékeny, jóivású.

From an andesite-based vineyard from young vines. It was fermented briefly in temperature-controlled 
tanks, then aged briefly. The variety’s pear, apple notes are complemented with Mignonette flower 

(Reseda) notes, while the palate is light and smooth with good drinkability.

Vom jungen Anbaugebiet des Weingartens mit Andesitboden. Die Birne- und Apfelnoten der Sorte 
werden mit Reseda ergänzt, der Schluck ist leicht, rollend und gut bekömmlich.

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

KONYÁRI FECSKE FEHÉR 2020 Balatonlelle

A birtok belépő házasítása zenit, olaszrizling, chardonnay, zöldveltelini és semillon fajtákból, termékeny 
talajról, jó arányban házasítva. Tiszta, élénk savú, friss ízű.

The estate’s entry-level blend made from the Zenit, Olaszrizling, Chardonnay, Grüner Veltliner and 
Semillon varieties that grow on fertile soil, blended in a good proportion. Pure with lively acidity and a 

fresh palate.

Der Eintritts-Verschnitt des Weingutes aus Zenit, Italienischer Riesling, Chardonnay, Grüner Veltliner 
und Semillon, vom reichhaltigen Boden, mit guten Verhältnissen zum Cuvée gemacht. Rein, mit 

lebendigen Säuren und frischem Geschmack.

630 Ft/0,1 l    4700 Ft/0,75 l

SEBESTYÉN CSERSZEGI FŰSZERES 2019/2020 Szekszárd

Friss, üdítő cserszegi szentgáli löszről, nagyobb részt öreg tőkékről. Citrusos-körtés-barackos íz és illat-
világ. Jól iható, nagyon behízelgő, száraz és könnyed, kedves bor új köntösben.

A fresh and refreshing Cserszegi from Szentgál’s loess, mostly from old vines. Citrus fruit, pear and 
peach on the nose and palate. An appealing, dry and light, gentle wine with good drinkability, in new 

packaging.

Frischer, durstlöschender Cserszegi vom Lößboden in Szentgál, größtenteils von alten Weinstöcken. 
Eine Duft- und Geschmackwelt von Birne und Pfirsich. Gut bekömmlicher, sehr schmeichlerischer, 

trockener, leichter und netter Wein in neuer Erscheinung.

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

Fehérborok / White Wines / Weissweine

SZŐKE IRSAI OLIVÉR 2020 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.

710 Ft/0,1 l    5300 Ft/0,75 l

BÖJT EGRI CSILLAG SUPERIOR 2020 Eger

Illatos és neutrális fajták harmóniában. Tartályos erjesztés és rövid pihentetés után a palackozást követő 
három hónapig érlelve. A recept: rizling, sauvignon blanc, leányka és muskotály, kis maradék cukor és 

dinamikus savak. 

Following the tank ageing and a brief rest, it was aged according to the Superior regulations for three 
months in the bottle. The recipe is Riesling, Sauvignon Blanc, Leányka and Muskotály, a touch of 

residual sugar and dynamic acids.

Nach Gärung im Behälter und kurzer Lagerung wurde er drei Monate gereift. Das Rezept: Riesling, 
Sauvignon Blanc, Mädchentraube und Muskateller, wenig Restzucker und dynamische Säuren.

770 Ft/0,1 l    5800 Ft/0,75 l

VILLA TOLNAY RAJNAI RIZLING 2020 Badacsony

Belépő rajnai Csobáncról, a pince fiatalabb tőkéiről. Gyors feldolgozás gravitációval, erjedés spontán, 
tartályban és a pince ovális Stockinger hordóiban. A fajta kapja a legnagyobb szerepet, a helyi kőzet és 

karakter viszont erősen megjelenik. A korty csontos, feszes ízű, jó savú.

An entry-level Riesling from Csobánc, from younger vines. The variety plays the largest role, yet the 
local rocks and character strongly feature. The palate is stony, taut and has good acidity.

Rhein-Riesling als Eintrittswein vom Csobánc-Berg, von den jüngeren Weinstöcken des Kellers. Der 
Schluck ist steinig, mit festen Aromen und guten Säuren.

890 Ft/0,1 l    6700 Ft/0,75 l
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LÉGLI CHARDONNAY 2019 Balatonboglár

Elegáns, citrusos komponens, „még csikó a szőlő” – mondja róla Ottó. Nincs almasavbontás, feszes, 
zamatgazdag, testes és vastag a végeredmény. Fehérgyümölcsök tobzódása az elején, trópusi gyü-

mölcsök a végén.

An elegant, citrusy component, “the grapes are still in their salad days,” says Ottó. There is no malolactic 
fermentation, the result is a taut, flavour-rich, full-bodied and dense wine with lots of white fruit at the 

start, then tropical fruit on the finish.

Es gibt keine malolaktische Gärung, fest, aromareich, vollmundig und dick, das ist das Ergebnis. Am 
Anfang weiße Früchte, am Ende tropische Früchte.

1010 Ft/0,1 l    7600 Ft/0,75 l

PANNONHALMI SAUVIGNON BLANC 2020 Pannonhalma

Két dűlő termése, több szüreti időpontban szedve, Ravaszd adja a zöldes-füves ízeket, Széldomb a 
trópusi, érettebb jegyeket. Telt, többrétű, fajtajelleges, de semmiképpen sem átlagos sauvignon blanc, 

ahogy azt a Főapátságtól megszoktuk.

It was made from the crop of two vineyards, harvested on several dates: the Ravaszd gives the greenish-
grassy flavours; the Széldomb the tropical, riper notes. Full, layered and varietal but is by no means an 

average Sauvignon Blanc – the way we are used to from the Arch Abbey.

Voller, mehrschichtiger, sortenspezifischer, aber auf keinen Fall durchschnittlicher Sauvignon Blanc, 
wie es von der Hauptabtei gewöhnlich ist.

1010 Ft/0,1 l    7600 Ft/0,75 l

TAKLER PINOT NOIR ROSÉ 2020 Szekszárd

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.

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.

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

630 Ft/0,1 l    4700 Ft/0,75 l

PANNONHALMI TRICOLLIS ROSÉ 2020 Pannonhalma

Élénk rózsaszín, friss, gyümölcsös illat és íz. Gyönyörűen hozza a pinot noir cseresznyét, vérnarancsot, 
a merlot málnára emlékeztető aromáit és a franc finom fűszerességét.

Lively pink colour, the fresh fruity aromas and flavours of the must. It beautifully delivers the cherry and 
blood orange of the Pinot Noir, the raspberry and strawberry aromas of the Merlot and the delicious 

spiciness of the Cabernet Franc.

Frischer, fruchtiger Duft und Geschmack. Er bringt wunderschön die Noten von Kirsche, Blutorange 
von Pinot Noir, die an Himbeere erinnernden Noten von Merlot, sowie die feine Würzigkeit von Franc.

770 Ft/0,1 l    5800 Ft/0,75 l

Rozék / Rosé Wines / Roséweine

CSERNYIK NYITÁNY ROSÉ 2020 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.

610 Ft/0,1 l    4600 Ft/0,75 l
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SAUSKA ROSÉ 2020 Villány

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

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.

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

770 Ft/0,1 l    5800 Ft/0,75 l

GÜNZER LEZSER PORTUGIESER 2020 Villány

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

erjesztés és érlelésnek köszönhetően.

An exceptionally delicious, and owing to the vintage, a really varietally pure Oportó from the Bocor, the 
Csillagvölgy and the Jammertal vineyards. The floral nose is followed by ripe plum and blueberry on 

the very fruity palate. It was fermented and aged in tanks.

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

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

RUPPERT KANDÚR (VÖRÖS CUVÉE) 2019 Villány

A kékfrankos fesztelenségét merlot és syrah, valamint minimális mennyiségű elegáns pinot noir egészí-
ti ki. Sok piros bogyós gyümölcs mellet kevés füst, hordófűszerek és egyensúly jellemzik a bort.

In this vintage, the easiness that comes from the larger part of Kékfrankos is accompanied by Merlot 
and Syrah, and a minimal amount of Pinot Noir. In the name of good drinkability, beside the notes of 

red berry fruits, a touch of smoke, barrel spices and balance define the wine.

Blaufränkisch, Merlot, Syrah und Pinot Noir. Neben zahlreichen roten Beerenfrüchten wenig Rauch, 
Fassgewürze und Balance sind im Wein charakteristisch.

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

Vörösborok / Red Wines / Rotweine

GÜNZER CABERNET FRANC 2016 Villány

A Jammertal és Ördögárok dűlők 25-30 éves tőkéiről. Rengeteg gyümölcs, ribizli és feketebogyósok, 
mellette elegáns fás jegyek, vaníliával és szegfűszeggel, kevés dohánnyal. Tartalmas, zamatos, tele íz-

zel, az illatok visszaköszönnek a szájban is.

It’s substantial, flavoursome, full of flavours, the aromas on the nose return on the palate that is led by 
the fruit, with the variety’s slight pepperiness also appearing, and it is finished with sweet spices and 

soft tannins.

Zahlreiche Früchte, Johannisbeere und schwarze Beerenfrüchte, elegante Holznoten, mit Vanille, 
Gewürznelke und wenig Tabak. Die Düfte erscheinen wieder auch mi Mund.

1050 Ft/0,1 l    7900 Ft/0,75 l

ETYEKI KÚRIA SOPRON MERLOT 2018 Sopron

Rubin színű, feketecseresznyés, meggyes, szilvás illatú merlot fahéj és szegfűszeg fűszerességével. Szil-
vás, szilvakompótos íz, édes fűszerekkel. A Fertő-tó fölötti Block 1 termése, nagyobb részt 300 literes 

használt és egyharmad részt új hordóban érlelve. 

A ruby coloured wine with black cherry, sour cherry and plum aromas, plus Merlot’s cinnamon and 
nutmeg spiciness. Plum, plum compote on the palate with sweet spices. The crop of Block 1 above 

Lake Fertő, the larger part was aged in 300-litre used barrels, one-third in new barrels. 

Rubinrote Farbe, ein Duft mit Schwarzkirsche, Sauerkirsche und Pflaume, mit würzigen Noten von Zimt 
und Gewürznelke. Ein Geschmack mit Pflaume, Pflaumenkompott, sowie mit süßen Gewürzen.

1230 Ft/0,1 l    9200 Ft/0,75 l

BALLA FEKETELEÁNYKA 2018/2019 Erdély-Arad

Fűszeres, sokízű belső erdélyi szőlőfajta gazdag ízű bora a ménesi borvidékről a Partiumból. Intenzív 
gyümölcsösség, meggyre, feketeribizlire, áfonyára emlékeztető illat és fűszerek. Lágy, kerek, selymes 

tanninokkal. Barátságos bor.

A richly flavoursome wine. Intense fruitiness, aromas and flavours reminiscent of sour cherry, blackberry 
and blueberry. A friendly, mellow and round wine with silky tannins. 

Intensive Fruchtigkeit, an Sauerkirsche, schwarze Johannisbeere und Heidelbeere erinnernder Duft 
und Gewürze. Mild, rund, mit seidigen Tanninen. Freundlicher Wein.

1300 Ft/0,1 l    9800 Ft/0,75 l
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ST. ANDREA ÁLDÁS (EGRI BIKAVÉR SUPERIOR) 2019 Eger

Kékfrankos, merlot, franc, turán, sauvignon és pinot noir bikavére, nyitott kádban erjesztve, 12 hóna-
pon át hordózva. Kirobbanó gyümölcsökkel nyit, érett, szép egyensúlyos korty. Finom fa, kis tufa.

This Bikavér was made from Kékfrankos, Merlot, Cabernet Franc, Turán, Cabernet Sauvignon and Pinot 
Noir, fermented in open vats, then aged for 12 months in barrels. It starts with explosive fruit, the palate 

is ripe and beautifully balanced with subtle oak and a touch of tuff.

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

1330 Ft/0,1 l    10.000 Ft/0,75 l

SAUSKA CABERNET SAUVIGNON 2017 Villány

Sötét rubin szín, zöldfűszeres, fűszerpaprikás, szedres illat. A kortyban teljes harmónia, tanninok és sa-
vak a legélvezhetőbb formában. Meleg évjárat, nagyobb részt tartályos, kisebb részben hordós érlelés 

8 hónapon át. Áfonyás, szedres, fekete ribizkés.

A deep ruby-coloured wine with green herbs, paprika spice and blackberry aromas. The palate exudes 
full harmony, the tannins and acidity are in the most enjoyable form. Blueberry, blackberry, blackcurrant.

Dunkle, rubinrote Farbe, ein Duft mit grünen Gewürzen, Gewürzpaprika und Brombeere. Im Schluck 
volle Harmonie, Tannine und Säure in am besten genießbarer Form. Heidelbeere, Brombeere und 

schwarze Johannisbeere.

1400 Ft/0,1 l    10.500 Ft/0,75 l

THUMMERER TRÉFLI CUVÉE (ÉDES) 2017 Eger

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 

maradék cukor, moderált alkohol.

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 
natürlicher Restzucker, moderierter Alkohol.

1050 Ft/0,1 l    7900 Ft/0,75 l

TÖRLEY CHARMANT DOUX

1300 Ft/0,2 l    3150 Ft/0,75 l

TÖRLEY GÁLA SEC

3150 Ft/0,75 l

TÖRLEY ALKOHOLMENTES DOUX

3150 Ft/0,75 l

HUNGARIA EXTRA DRY

1750 Ft/0,2 l    6900 Ft/0,75 l

HUNGARIA SAUVIGNON BLANC

6900 Ft/0,75 l

KREINBACHER BRUT CLASSIC

9300 Ft/0,75 l

PATRICIUS BRUT CUVÉE

9900 Ft/0,75 l
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