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A számla végösszege után 13% szervízdíjat számolunk fel. 
 

Service fee is not included, 13% of sum total will be added to the bill. 
 
 
 



 

Pohárral rendelhető boraink: 
Wines by the glass 

 

Alkoholmentes borok-Non alcoholic wines 
Bon Voyage Chardonnay /Franciaország     2 090,-Ft/1,5dl 
 
Bon Voyage Cabernet Sauvignon/Franciaország    2 090,-Ft/1,5dl 
 

Aperitif ajánlatunk – Our aperitif offer 
 
Bodrog Borműhely Tokaj Brut/ Tokaj, Bodrogkeresztúr   2 290,-Ft/1dl
            

Francois Brut Rose/ Etyek-Buda, Budafok     2 090,- Ft/1dl 
 

Fehér borok - White wines 
 
Ten Rocks Sauvignon Blanc 2022/ Új-Zéland, Marlborough  3 090,-Ft/1,5dl 
 
Bukolyi Köves Egri Csillag Superior 2022/ Eger     2 590,-Ft/1,5dl 
 
Centurio Fáy-Domb Sárgamuskotály 2021/      2 390,-Ft/1,5dl 
 Gyöngyöstarján, Mátra 
 
N.A.G. Veresföld Chardonnay 2021/ Mátra     2 890,-Ft/1,5dl 
 

Fehérvári Grand Reserve Somló Juhfark 2020/     2 390,-Ft/1,5dl 
Nagy-Somló, Somlószőlős 
 
Tokaj Nobilis Barakonyi Hárslevelű 2020/ Tokaj, Bodrogkeresztúr 2 890,-Ft/1,5dl 
      

Rozé borok –Rose wines 
 
Riczu Villányi Rosé 2022/ Villány, Siklós     1 790,-Ft/1,5dl 
 
Vylyan Rosé Variációk 2021/ Villány, Kisharsány    2 090,- Ft/1,5dl 
 

Vörös borok – Red wines 
 
Tóth Ferenc Kadarka 2021/ Eger   2 090,-Ft/1,5 dl 
 
Epicuro Primitivo di Puglia IGP 2021/ Olaszország, Puglia   2 590,-Ft/1,5dl 
 
Gyetvai Kékfrankos 2020/Balatonfüred-Csopak, Balatonfüred   1 790,-Ft/1,5dl 
 
Kislaki Kislak 2017/ Balatonboglár, Szőlősgyörök   3 890,- Ft/1,5dl 
 
Ruppert Alíz 2017/ Villány   4 990,- Ft/1,5dl 
 
Jammertal Cassiopeia MCS*Achird 2012 Magnum/ Villány    2 990,- Ft/1,5dl 
 

Édes nemes borok – Noble sweet wines  
 
N.A.G. Cserepes Hanna 2021/Mátra, Gyöngyöstarján      2 690,-Ft/dl 
 
Bodrog Borműhely 6 p Aszú 2013/Tokaj, Bodrogkeresztúr   4 390,-Ft/dl 
 
Holdvölgy Intuition No1. Zéta Szamorodni 2007/Tokaj, Mád  2 690,-Ft/dl 
 



 

 
Alkoholmentes borok- Non Alcoholic wines 
 
Bon Voyage Chardonnay/ Franciaország     7 990,-Ft/pal 
Bon Voyage Cabernet Sauvignon/ Franciaország    7 990,-Ft/pal 
 

Fehérborok – White Wines   
 
Bukolyi Köves Egri Csillag Superior 2022/ Eger    9 990,- Ft/pal. 
Fiatal borász, fiatal pince a Nagy-Eged-hegy lábánál. 2016 óta csak a Nagy-Eged-hegyen levő 14 hektáros 
organikus birtokról szüretelt szőlőből készítik boraikat 15 év tapasztalatával, amik évről-évre egyre 
figyelemre méltóbbak. Példamutató nagyon visszafogott termésátlagokkal művelik az ültetvényeket 
organikusan.    
„A Nagy-Eged-dűlő “Köves” parcellájának termése. Érett hárslevelű, vibráló rajnai rizling és ásványos 
furmint házasítása. Telt, mégis dinamikus fehér biobor, amely magán viseli a termőhely adta melegség és 
meszes karakter jegyeit egyaránt. 
Kézi szüret, kíméletes feldolgozás, tartályos erjesztés és érlelés, leheletnyi magyar tölggyel. 
 
Ten Rock’s Sauvignon Blanc 2022/ Új-Zéland, Marlborough         11 990,-Ft/pal. 
A Lawson Hills borászat Marlborough-i szőlőültetvényeinekk, kiválasztott területeiről került ki ez a 
fantasztikus alapanyag, ami remekül mutatja meg a régió földrajzi sokszínűségét, és a változatos íz 
profilokat is. Gondos préselés után a mustot tartályban hűvös hőmérsékleten erjesztették, hogy 
megőrizzék minden természetes aromáját és ízét 
Ez a Sauvignon Blanc tökéletesen mutatja meg, hogy van miért is van oda az egész világ a 
marlborough-i klasszikus stílusért. Illatában karakteresen érezhetünk maracujat, citrusokat és némi 
füves, gyógynövényes aromát is, majd a szájban folytatódik, ez a nagyon jól meghatározható ízvilág, 
élénk, gyümölcsös ízekkel, frissítő, üde savakkal és kellemesen ropogós, de mégis hosszú 
lecsengéssel. 
 
Kiss Gábor Carte Blanche Rajnai Rizling 2021/Villány   7 990,- Ft/pal. 
Újszerű villányi stílus, kis birtok, egyre nagyobb rajongótábor. Kiss Gábor 10 hektár precízen gondozott 
szőlőből szüretel Villány jó nevű területeiről, a Hajdús, a Boczor, a Gesztenyés dűlőkből. A pincéjében a 
villányi francon van a fókusz, érleléshez pedig a legkeresettebb francia hordókat használja. Ez egy 
meglepetés bor, nem készült még eddig, egy világfajtából készített fehérbort. Mi beleszerettünk. A fajta friss 
vonalát, virágos karakterét mutatja be.  
 
Bründlmayr Kamptal Terrassen Grüner Veltliner /           12 990,-Ft/pal. 
Kamptal DAC 2021, Langelois 
Langelois egyik vezető pincészete, fantasztikus hozzáállással adottságaikhoz, egy MW készíti boraikat. 
Kitűnő területeik körbe a Kamptali völgyben találhatóak, természetközeli módon készítik boraikat. Boraik és 
pezsgőik nagyon vitálisak, hosszan érlelhetők. Hibátlan portfoliójukból bármit választhattunk volna, de mi a 
borvidékük híressé tett fajtáját egy zöldveltelinit mutatunk be borlapunkon. A több teraszról válogatott 
szőlőből, egy ásványos, elegáns, a fajta virágos jegyeit és a terület ásványos savait is jól mutatja be.    
 
Centurio Fáy-Domb Sárgamuskotály 2021/      8 990,-Ft/pal. 
 Gyöngyöstarján, Mátra 
Ludányi Balázs 3 hektáros borászatát alacsony hozamok és kiszámíthatóság jellemzi; az egészséges 
gyümölcs és a terroir érvényesülését mindig szem előtt tartva, sok emberi élőmunka alkalmazásával készízti 
borait. A Fáy Domb dűlős bora. Az általunk kóstolt sárgamuskotályok egyik legkedvesebb arca mutatkozik 
meg évről évre ebben a borban. Nem pacsulis, nem nehéz, nem buta. Finom virágok, édes barack, kevés 
rózsa illatában, nagyon frissítő, mint nyári vihar elött egy mező illata. A korty is következeset, hozza, amit 
várunk, jó sav kíséretében, mátrai stílusban kevés sóssággal a korty végén Gazdag és összetett bor, érződik 
benne a gazda tudatossága, törődése. Igazi meglepetés bor.     
 



 

Kislaki Matacs Chardonnay 2021/Balatonboglár, Szőlöskislak  8 990,-Ft/pal. 
Légli Géza, Légli Ottó legfiatalabb fivérének birtoka. Lázadó borász, kutatja a jobbat 
és a még jobbat. Izgalmas fehér és vörösborokat készít a tóra néző domboldalakon. 
A lösz talajú Matacs dűlőből, spontán erjesztett, részben tartályban, nagyobb részben 
500/650/750 literes magyar tölgyfából készült ászokhordókban erjesztett és érlelt 
bor.  
A frissesség és a gyümölcsösség találkozik a borban. 
 
N.A.G. Veresföld Chardonnay 2021/ Mátra                 10 990,- Ft/pal. 
Igazi one man show a mátrai borvidéken Németh Attila Gábor borászata. Borait 
egyedül készíti, hagyományos módszerekkel, a gépesítés csúcsa a „százévesforma” 
kosaras prés. 9,6 hektárról, négy dűlőből egyéni stílusú borok készülnek a N. A. G. 
birtokon, főképp chardonnay és syrah fajtákból. 
Régi nagy kedvence volt borlapunknak a Veresföld Chardonay, amit most újra 
megmutathatunk. Elegáns, egyedi chardonnay kóstolható mindig ebből a dűlőből, 
ami egy nagyon vitális hosszan érlelhető bort ad, teljesen más karakter, mint 
borlapunk másik chardonnay bora. 
 
Fehérvári Grand Reserve Somló Juhfark 2021/     8 990,-Ft/pal. 
Nagy-Somló, Somlószőlős 
 A családi borászat 1545 óta foglalkozik borkészítéssel a borvidéken. Néhány éve 
arculatváltozás és technológiai teljes megújulás után jelentkeztek új boraikkal. 
Ifj.Kamocsay Ákos borász segítségével. Elegáns, olajos bor, szép összhangban 
kerültek a hordós érlelés jegyei a vulkanikus jegyekkel. Komplex, izgalmas, 
emlékezetes nagy bor, ami a fajtát újra népszerűvé teheti. 
 
Váli Kéknyelű 2021/ Badacsony       8 990,- Ft/pal. 
A Badacsonyi tanúhegyek területeiről készíti borait a pince. Badacsony egyedi fajtájából készült a 
bor. Hordóban és tartályban történő spontán erjesztést 8 hónapos érlelés követ. Édes fehér húsú 
gyümölcsök, virágok (nárcisz, levendula) pici vaníliával, olajos magokkal díszített illat. Feszes savak 
és sós ásványosság teszi kimondottan lendületessé és magassá a bort. 
 
Tokaj Nobilis Barakonyi Hárslevelű 2020/             10 990,-Ft/pal. 
 Tokaj, Bodrogkeresztúr 
Bárdos Sarolta és Molnár Péter családi borászata. Saci ma már csak a saját pincére koncentrál. Kis 
tételek, míves borok, finomság jellemzik a pince tételeit. 6 hektár, Organikus művelés, szigorú 
hozamkorlátozás. Bárdos Saci legfontosabb dűlős bora, a Barakonyi hárslevelű. A terület talaja 
gazdag, vulkanikus, jellemzően riolittufa. A kezdetben visszafogott, lassan nyíló illat idővel mézes, 
kakukkfüves, majd aszalt barackos karaktert mutat. A kerek kortyban összeér az elegáns 
hordóhasználat, az egyedi talaj, az illeszkedő fajta és a borász stílusa. 
 
Éliás Olaszrizling 2018/ Badacsony      7 990,-Ft/pal. 
Jelenleg 3,5 hektáron gazdálkodnak. A tradicionális fajtákkal. Céljuk egyedi, de mégis jellegzetes 
badacsonyi borok készítése. Mivel minden terület a Badacsony hegyen van, ezért hagyják a hegyet 
dolgozni még a gyümölcsös jegyeket mutató borokban is előbb utóbb megjelenik a vulkanikus 
termőhelyre utaló ásványosság, ami különlegessé teszi a badacsonyi borokat. 
16 hl-es hordóban érlelték, igazi tüzes badacsonyi olaszrizling, a fajta és a hegy jegyeinek szép 
ötvözete a bor, olyan amilyennek mi szeretjük az érett olaszrizlinget.  
 
 
 
 
 



 

Holdvölgy Intuition No3.2017/ Tokaj,Mád     19 990,-Ft/pal 
Egy csoda birtok Mádon. A legjobb szőlőterületek és egy tökéletesen célratörően megépített birtok. Szinte az 
első évjáratuk óta igazodási pont a birtok, mind édes mind száraz borokban. Minden boruk kristálytiszta, 
gyümölcsös, gerinces. Pincejáratuk Mád egyik legnagyobb látványossága.  
Kollekciójuk egyik legkifinomultabb és legegyedibb borának születéséhez egy kivételes évjárat adta meg a 
lehetőséget. Kristálytiszta illatában zöldalma, passiógyümölcs és krétás jegyek fedezhetők fel. Ízében 
folytatódik a zöldalmás vonal, ropogós körtével és egressel kiegészülve. A finom érleléssel csiszolt dinamikus 
savak, izgalmas harmóniát idéznek meg az édes hordófűszerekkel. Szinte végtelenül, határozott eleganciájú, 
ásványosan komplex szerkezetű bor 
  
Lenkey Betsek/Korposd Furmint 2015/ Tokaj, Mád         13 990,- Ft/pal.  
Lenkey Géza nagyapai Mádi területen Budapesti vállalkozása mellett kezdte el a borászatát, amit 
csak az talál meg aki nagyon keresi Mádon, sehol egy felirat, nagy Chateau. Egy kis pinceajtó, egy 
udvar, ami mögött egy hatalmas régi pincerendszer bújik, komoly idős palackban érő tételekkel és 
hordókkal. Minimális technológia, 2 acéltartály egy prés. Minden természetes. Nem használ 
semmilyen vegyszert. Sokáig érleli borait és csak akkor hozza forgalomba, amikor azt gondolja már 
megmutatható a nagyközönségnek.  A Betsek dűlő, nem hivatalos nevű Korposd aldűlőjéből szüretelt 
szőlőből készült a bor, hosszas 5 év hordós és 2,5 év palackérlelés után került forgalomba. 618 
palack készült belőle. Még mindig fiatal a bor, kitűnő évjáratból, hosszú, véget nem érő savak 
tartják meg gyümölcsösségét kóstolás után is hosszan.    
 
Szepsy Úrágya Furmint 2013/ Tokaj, Mád            26 990,-Ft/pal. 
A legendárium része már a dűlő, itt kezdődött a nagy száraz Tokaji Bor újjászületése 2000-ben. Mád 
nyugati részén helyezkedik el a legendás Úrágya-dűlő, ahol a 3663-as parcelláról szüretelnek 
Szepsyék a közel 65 éves tőkékről. az 2010-es évek legjobb évjáratából származik a bor. Ma már 
nem kapható, nekünk is csak néhány palackot sikerült beszereznünk. Nagy bor, aminek nem is tudjuk 
még hol a vége. Az érési folyamatok alakítják az ásványos, telt karaterét.   
 
Királyudvar Sec 2006/ Tokaj, Tarcal                   18 990,-Ft/pal. 
Annak idején Szepsy István és Demeter Zoltán vezetésével indult a pince, ez a bor még ebből az 
időből származik. Ma már mindketten a saját birtokaikat viszik. A birtok borainak nagy részét a 
világpiacon adják el. 
Furmintok házasítása, több dűlő terméséből fehér húsú gyümölcsöket és szép fás aromákat mutat. 
Testes, olajos, érett, a sav enyhén emelkedett, az aromákat citrusok, nyári alma, meleg fűszerek és 
egy kevés szarvasgomba adja. Van petrolosság is benne, nem kevés, egy kevés dohány és mindenféle 
keleti fűszer. Tanulságos bor, hova jut egy érett, érlelt furmint. Nem kapható tétel, csak 
éttermünkben kóstolható. 
 

Rosé borok – Rosé Wines 
                                                                                                    
Riczu Villányi Rosé 2022/ Villány, Siklós     6 990,-Ft/pal. 
50% Kékfrankos, 50% Merlot szőlőből készült könnyű, üde, reduktív, száraz bor. Illatában egyszerre 
érezhető a kékfrankos fűszeressége és a merlot gyümölcsössége. Sok ízű, vibráló, élénk savak és nagyos 
feszes, kristálytiszta szerkezet. Ízében könnyű lecsengésű friss málnás jegyekkel.  
 
Vylyan Rosé Variációk 2021/ Villány, Kisharsány    7 990,-Ft/pal. 
Villány egyik vezető pincéjének bora. A Vylyan Variáció borcsalád tagjait a kísérletezőkedv hívta életre és 
ezek a borok egy kicsit mindig eltérnek a megszokottól. A pinot noir és kékfrankos házasításából készült, 
seprőn tartott, részben tölgyfahordóban érlelt bor színe, íze, illata egyszerre friss és tavaszi, miközben 
eleganciája, kifinomultsága, hosszú utóíze teszi emlékezetessé.  
 
 
 
 



 

Vörösborok – Red Wines 
 
Tóth Ferenc Kadarka Válogatás 2021/ Eger     7 990,- Ft/pal. 
Több generációs borászcsalád. 30 hektáros birtokon 60 szüret tapasztalatával készítik Tóthék a 
borokat. Ma már modern technológiával felvértezve folytatják a családi hagyományt. 2005 óta a Feri 
bácsi lánya vette át a birtok irányítását. Fehér és vörös borok is készülnek a pincében. Egerben talán a 
legnagyobb kadarka ültetvényük nekik van. 2 hektáron termesztenek kadarkát. Tóth Ferenc a kadarka 
nagyköveteként is tevékenykedik, hogy népszerűsítse a fajtát. Kevesen hisznek a fajtában úgy, mint ő. 
Boraik már Feri bácsi idejében is régi vágású míves borok voltak, most is jellemzően fahordós 
érlelésűek, vörösboraik csak ilyenek Feri bácsi túl van 60 szüreten, így a borvidék egyik legjobb 
ismerője és boraik hűen mutatják Eger nagyságát.  
A közepesen intenzív rubin vörös bor illatában egyértelműen a meggy a meghatározó, a fahordó 
édeskés, süteményes illatának kíséretében. Ízében e gyümölcsszörpös, lekváros zamatai ismét 
visszaköszönnek. Lecsengésében kis kesernyésség váltakozik édes fűszerekkel. A pincészet eddigi 
Kadarka boraihoz képest ez egy könnyebben értelmezhető, ugyanakkor könnyen meg is szerethető 
bora. Vegán barát! 
 
Epicuro Primitivo di Puglia IGP 2021/ Olaszország, Puglia  9 990,-Ft/pal. 
A Femar borászat top brendje az Epicuro Pugliában. Több területről is készít bort a cég, de az 
Epicuro Pugliai területekről származó legmagasabb kvalitású bormárkája. 
Manduriában, szerves anyagokban gazdag, vörös földes, DOC területekről, tökéletes érettségben, 
kézzel szüretelték a szőlőt. 
Színe intenzív rubinvörös. Illatolban először vörös és feketebogyós erdei gyümölcsök, rózsa, aromás 
gyógynövények keverednek egy leheletnyi eukaliptusszal. Szájban is a gyümölcsök dominálnak. 
Besimult tanninjának köszönhetően, selymes, simogató korty, ami hosszan búcsúzik onnan. 
 
Gyetvai Kékfrankos 2020/Balatonfüred-Csopak, Balatonfüred  6 990,-Ft/pal. 
Egy nem túl régi birtok Balatonfüreden 10 hektárról készítik boraikat paloznaki és tihanyi területekről. 
A kékfrankos szőlő a Tihanyi félszigetről származik, tiszta gyümölcsbomba, finom fűszerességgel. 
Könnyed kékfrankos.  
Közepes intenzitású, rubin színű, hűvösen elegáns, könnyed bor. A kékfrankosra jellemző 
gyümölcsösség mellett a tölgyfahordós érlelésből származó fűszerek is jelen vannak.  
 
Bukolyi Steinhauser Reserve Kékfrankos&Syrah 2020                  15 990 Ft/pal. 
Marcell több éves külföldi tanulmányút után édesapjától kapott a legendás Nagy-Eged hegy oldalában 
8 hektáron kezdett el egyedül borokat készíteni. Organikus módon, tökéletesen érett szőlőből, nagy 
türelemmel készíti borait. A borokat kóstolva, Eger egy új csillaga dereng és borai olyan kvalitásokat 
mutatnak már most, hogy nagyon messzire eljuthat híre, ha így folytatja. 
A bor egy kékfrankos és syrah gazdag bársonyos házasítása. Sűrű szövetű bor kék és fekete bogyós 
gyümölcsökkel, krémes textúrával, finom eleganciával, hosszú lecsengéssel. Az évtizedek óta elfeledett 
Steinhauser-dűlő szűztermése. Szűretlen, derítetlen biobor alacsony kénnel. 
 
Orsolya Hetedhét 2019/Eger, Ostoros        8 990,-Ft/pal. 
Könnyednek tűnő mégis tartalmas bor, sok gyümölccsel és intenzív savval. Finom fűszeresség érződik 
hosszú lecsengésében. Ritka házasság a kadarka és a syrah fajtákból készült a bor egy kis családi 
pincészet bora, akik évek óta készítik kis palackszámú tételeiket nagyon alacsony terméshozamú 
ültetvényeikről. Bohókás címkéik megtévesztők lehetnek, igen komoly borok készülnek a pincében.   
 
Ipacs-Szabó Nászút Helyett 2019/ Villány      10 990,- Ft/pal. 
A Vylyan főborászának 2,5 hektáros magán birtokáról származik a bor. A név a szőlő telepítéséről szól, 
hiszen valóban a nászút helyett inkább a szőlőbe fektettek. Így a területről származó szőlőből készült bor 
neve ez lett. Tiszta cabernet franc. Elegáns, nem tolakodó illat-és ízvilág, sok gyümölccsel. A kis vanília és 
földesség szépen kiegészíti a diszkréten feketeborssal megfűszerezett jegyeit. Barátságos tannintartalma 
mellett meg tud maradni játékosnak és vidámnak. 



 

 
Nyolcas és Fia Szülőföldem Bikavér 2018/ Eger      8 990,-Ft/pal. 
Egy családi vállalkozás. 8 hektárt művelnek szinte tényleg csak ketten. Csak szőlő munka és természetes 
borkészítés. Hosszan érlelt tételek és koncentrált, tökéletesen érett alapanyagból készülnek a borok. 
Tulajdonképpen bió borászat. 
Mi a Bikavérüket választottuk, megmutatva, milyen a birtok Bikavér elképzelése. Legszebb hordókból 
házasítják a pince meghatározó vörös borát. Kékfrankos alapon, merlot, cabernet franc és sauvignon mellett 
egy minimális turán házasításából készült.Komplex bor, telt, kék bogyós gyümölcsök mellett, krémes, érett 
fahordós jegyek, némi csokoládés lecsengéssel. 
 
 
Riczu Prémium Cabernet Franc 2018/Villány            13 990,-Ft/pal. 
Villány egy új üde színfoltja a pince. Hihetetlen koncentrált borai már fiatalon is meglepően jól 
fogyaszthatóak. Borai azóta vendégeink és magunk kedvencei a borvidékről.  
Az érett gyümölcsösség mellett szeder, áfonya, szilvalekvár és erdei szamóca kellemesen fanyar ízvilága 
dominál, de érezzük a hordóból származó fűszerességet is, mely kis vaníliával, valamint a kökény, a 
csokoládé és a kávé aromáival elegyedik. 
 
Etyeki Kúria Pinot Noir 2019/ Etyek-Buda, Etyek Öreghegy    9 990,-Ft/pal. 
A borvidék zászlós pincéje, kiemelkedő fehér és borai teszik egyre népszerűbbé a borvidéküket. A bor a 
főborász Mérész Sándor kedvenc fajtája, és pinot noirjaik évről-évre az ország legjobb pinot noir borai 
között vannak. 
15 hónapig érlelődött 300 és 228 literes Zempléni, francia Taransaud és Seguin Moreau, valamint 
Stockinger osztrák tölgyhordókban, aminek 30%-a újhordó volt. Illatában cseresznye, friss ringlószilva, 
meggy, szerecsendió, szegfűszeg. Ízében lédús meggy, vörösáfonya, édes fűszerek, szamóca.  
 
St. Andrea Merengő 2019/Eger, Egerszalók      19 990,-Ft/pal. 
Eger legnevesebb bortokává vált a már több mint 20 éves pince. Ma már második generáció is együtt készíti 
Dr.Lőrincz Györggyel az őszinte, kristálytiszta, mély borait. Fehér és vörös borai és Grand Superior borai 
világszínvonalat jelentenek. Ízében is a fekete-bogyósok, az avar, az elegáns hordófűszerek egy kis 
karamellizált cukor is érezhető. A korty nagyon hosszú, lendületes, összetett. Megfelelően érett már most, de 
akár még éveken át tarthatja ezt a formát. Az előző évjáratnál is kerekebb bor, még magasabbra tette a 
mércét. Sokáig a Merengő volt a legmagasabbra tett bikavér a pincénél, de most már megszülettek a pince 
dűlő szelektált Grand Superior Bikevérei is, amik még magasabbra tették a mércét.  
 
Sauska Cuvée 7 Siklós 2018/ Villány                         18 990,- Ft/pal. 
2000-es évek elején robbant be Villányba Sauska Krisztián pincéje, új stílusú boraival. Azóta már Tokajban 
is létesített egy birtokot. Siklósi terület Zuhánya, Makár, Csukma dűlők termése nagyrészt merlot kisebb 
hányada cabernet franc. 1/3 rész új a többi használt francia hordókban érlelt száraz bor. A hűvösebb terület 
miatt általában jobb arányú cuvéek készülnek, emiatt kevésbé robosztus bor.  
 
Kislaki Kislak 2017/ Balatonboglár, Szőlősgyörök    14 990,-Ft/pal. 
Csak kimagasló éváratokban készül a házasítás, ez a harmadik év, hogy elkészült. Ebben az évjáratban 40% 
Merlot, 40% Kékfrankos Jánoshegyből, és 20% Cabernet Sauvignon a Vitéz dűlőből. Nyílt kádon, spontán 
erjedt, 10 hónapot 300 literes magyar tölgyhordókban, majd 15 hónapot palackban érlelődött. Ha egy 
borban kellene megmutatnunk a birtok vörösboros filozófiáját, akkor egy KISLAK-ot mutatnánk. 
 
Takler Primarius Merlot 2017/ Szekszárd          24 990,-Ft/pal. 
Szekszárd egyik ikonikus birtoka ez a ma már második generációs borászat. 4 dűlő válogatott 100% 
merlot-ja; Strázsa-hegy, Görögszó, Porkoláb-völgy, Felső-Cinka. Legfeljebb 1,5 kg-os terhelés. Váltott 
hordós érlelés 15 hónapig; Francois Sylvain, Kádár és Trust, kétharmad másod-, harmadtöltésű 
lemerített hordók és egyharmad újhordó. 2019 nyarán lett palackozva, azóta két évet pihent. Nagy 
formátumú merlot, érdemes időt hagyni neki, hogy kinyílhasson. 
 
 
 



 

Mikóczi Cabernet Sauvignon 2017/ Szekszárd, Báta            12 990,-Ft/pal. 
Kis pince, 15 éve készíti borait. A már megszeretett borunk új évjárata egy szuper évjáratból, ami első 
töltésű, 225l-es Trust hordókban töltött 12 hónapot. A hordóktól kapott dohányfüstös, pörkölt kávés 
aromák mellé, némi bőrősség, keveredik, némi paprikás felhanggal. Testes, vastag, gazdag korttyal, 
szép savakkal. Fiatal, de már most jóívású, komoly érlelési potenciállal. 2020-ban Vinagora 
aranyérmes, és előkelő helyen végzett a TOP 100-ban is. 
 
Ruppert Alíz 2017/ Villány, Babarczszőlős              21 990,- Ft/pal. 
Fiatal családi borászata 27 hektáron készíti meglepően koncentrál borait fiatal ültetvényeiről. Egy 
nagy vörös házasítást kerestünk, mikor erre a borra bukkantunk.  
A Ruppert választék vezérgondolata az Alíz Csodaországban története. A jól bevált fajtaborok mellett 
a mese legfontosabb karaktereinek nevét viselik Rupperték borai. A kör lassan záródik, több új nevet 
már nem szeretnének behozni a választékba, viszont egy még hiányzott, pont Alíz. A két cabernet 
fajtából házasítva, az első ilyen nevű bora a pincének, csak különleges években fog készülni. Nagyon jó 
kezdet.  
 
St. Andrea Agapé nagy-Eged-hegy Bikavér Grand Superior 2016/     37 990,-Ft/pal. 
Eger, Egerszalók 
Nagy termőhely nagy bora: mészkövön termett kékfrankos, merlot, pinot noir, syrah és kadarka 
kádban, spontán erjesztve, 3 és 5 hektós tölgyben 16 hónapon át érlelve. Illatában a dűlőre jellemző 
teljes érettségű gyümölcsök: feketeszeder, áfonya, meggy. Szájban példás harmónia: tiszta, vibráló, 
szép tanninok, gömb-test, nagyon hosszú lecsengés. Gyümölcsök, fűszerek, marcipán, a mészkőhegy 
adta kis krétás tapadás. A különleges termőhely újabb nagy villanása. 
 
Etyeki Kúria Pinot Noir 2017 Magnum / Etyek-Buda,         22 990,-Ft/1,5l pal. 
Etyek Öreghegy  
Halványabb meggyes szín, illata is meggyes, csipkebogyóval, hecsedlilekvárral. Finom fa, hűvös 
kakukkfű és rozmaring. Egy hűvös évjárat remek bora a magnum palack miatt lassabban finomodik. A 
magnum palack miatt finomabban érő, mindig cizelláltabb bort ad. 
 
Jammertal Cassiopea Merlot Magnum 2012/ Villány      30 990,-Ft/1,5l pal. 
A Jammertal Borbirtok Grand Selection családjának Cabernet Sauvignon Merlot házasításának 
magnum palackba töltött bora. A 2012-es nagy évjárat nagyon nagy koncentrációjú, vastag borokat 
adott.  Sötét magú bor, az erdei szeder, a szilva, cigánymeggy aromái kirobbannak a palackból. 
Egyensúly és harmónia bora, hosszan tartó intenzív lecsengéssel, tökéletesen érett fekete és kék 
gyümölcsökkel, selymes textúrával. Hosszas fahordós és palackos érlelés után került forgalomban.  
 
Jammertal Koh-I-Noor Cabernet Sauvignon 2011/ Villány  27 990,-Ft/pal. 
A csúcs borok kivételes évjáratában elkészül válogatás család része erre utal a Koh-I-Noor elnevezése. 
Az eleganciája győzött meg minket, ami ritkán mutatkozik meg a hazai cabernet sauvignon borokban, 
Sok gyümölcs, finom tannin szerkezet, nagyon hosszú utóíz.   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Édes nemes borok – Noble Sweet wines                          
 
N.A.G. Hanna Cserepes 2021/ Mátra      10 990,-Ft/pal. 
Ebben az évben egy furmint-Sárgamuskotály házasítás lett a Hanna. Fantasztikusan csiszolt, finom bor, ami 
tökéletesen mutatja kecsesen a muskotály jegyeit, amit a furmint támaszt meg. Semmi túlzó nincs benne, a 
hűvös érzetű, tökéletesen egyensúlyos bor. 
 
Szarka Dénes Cuvée 2019/ Mád      8 990,-Ft/0,375l pal. 
Több mint 10 éve készíti Szarka Dénes a családi birtokon, 2,5 hektáron borait. Fő állásban a Pelle pincénél 
dolgozik borászként, emellett készíti természetes borait.  A vegyesen szüretelt aszú szemeket is tartalmazó 
szőlőből készült ez az édes, vibráló savú bor. A botritiszes jegyeit jól egészíti ki a sárgaback és a hársméz 
aromái. 
 
Bodrog Borműhely Mesés 2018/ Bodrogkeresztúr   8 990,-Ft/0,5l pal. 
Több dűlő válogatott késői szüretéből készül, magas cukor tartalmú, részben töppedt vagy aszús szemeket is 
tartalmazó fürtökből. A bor mézes, aszalt gyümölcsös jegyeket mutat, érett körtés illattal, melyet keretbe foglal 
egy finom hordó karakter. Szájban könnyed, finom, vibráló savval és kellemes édességgel. Nem túlzó, arányos 
édes nagyon jó arányokkal, egyensúllyal. 
 
Holdvölgy Sárgamuskotály Nyúlászó 2017/Mád     9 990,-Ft/0,5l pal. 
Tiszta, feszes stílusú késői szüretelésű bor, mely a világfajta és az I. osztályú mádi Nyúlászó-dűlőnek egy 
hűvösebb évjáratból készített, lendületes lenyomata. Fűszeres és gazdag illatában méz, citromfű, rózsa és 
mangó leheletfinom jegyei mutatkoznak meg. 
 
Szepsy Szamorodni 2016/ Mád                        19 990,-Ft/0,5l pal. 
Tokajt bemutatni egy Szepsy bor nélkül nem szabad. Hiszen Szepsy István már most elő legenda és sokat 
köszönhet neki a borviék. Mi a szamorodnit választottuk, de bármelyik bora a pincének egy csoda. 
Kajszibarack, mazsola, dohány, tea és narancshéj illat. Telt korty, ásványos zárással és hibátlan arányokkal. 
Véget nem érő lecsengés. 
 
Bodrog Borműhely 6 p Aszú 2013/ Bodrogkeresztúr              17 990,-Ft/0,5l pal. 
A bor meleg tónussal indít, sárgabarack és finom fűszerek, ananász jegyekkel. Szájban friss, a komoly 
savtartalom viszi a bort, sok-sok gyümölcs. Rendkívül széles és hosszú bor, érlehető nagy évjárat. 
 
Holdvölgy Culture Aszú 2010/Mád                  29 990 Ft/0,375l pal. 
Mivel extrém évjárat, ebből az évjáratból alig van aszú bora más pincének. 
ez az aszú igazán jó példa arra, hogy az aszú nem desszertbor. Ezt az aszú nyugodtan fogyasztható 
ételek mellé, de aperetifnek is kiváló, savai és szerkezete is alkalmassá teszi. Vibráló, gyémántra 
csiszolt aszú. 
 
Holdvölgy Intuition N°1 Zéta Szamorodni 2008/ Mád           10 990,-Ft/0,5l pal. 
Kizárólag Zétából készült, gyümölcsös, barátságos, illatát és zamatát egyaránt a botrityszes 
alapanyag határozza meg. Élénk, feszes, gazdag bor melyet a Holdvölgy dűlő varázsolt vibrálóan 
izgalmassá. 
 
Királyudvar Ilona Cuvée 2002/ Tarcal           27 990 Ft/0,5 pal. 
A bor már nem kapható. Az utolsó palackok nálunk találhatóak, 6 puttonyos aszú beltartalommal bír, 
a sav cukor egyensúlya a magas cukortartalom ellenére is tökéletes. Mangó, kandírozott ananász és 
barack a domináns aromatikájában a finom ásványossága mellet. Érettsége egyedülálló 
 
 
 
 
 



 

Pezsgő borok-Sparkling Wines 
 
Kreinbacher Classic/Somló      13 990 Ft/pal. 
 Méthode Traditionelle              
 
Bodrog Borműhely Tokaj Brut/ Bodrogkeresztúr,   12 990 Ft/pal. 
Méthode Traditionelle 
 
Francois President Rosé Brut/ Etyek-Buda, Budafok        11 990 Ft/pal. 
 Méthode Traditionelle              
 
Francois President Brut/ Etyek-Buda, Budafok            11 990 Ft/pal. 
 Méthode Traditionelle              
 
Sauska Tokaj Extra Brut/ Tokaj, Budafok            13 990 Ft/pal. 
Méthode Traditionelle 
 
Kreinbacher Prestige Brut Magnum 2018/ Somló          35 990 Ft/1,5l pal. 
Méthode Traditionelle 
 
Champagne-ok 
 
Taittinger Brut Reserve NV/ Reims            35 990 Ft/pal. 
 
Mandois Victor Blan de Blancs 2012 Brut/Eperney          45 990 Ft/pal. 

 
Taittinger Comtes de Champagne              
 Blanc de Blancs Brut 2012 /Reims             109 990 Ft/pal         
 

 
 

 
 

A számla végösszege után 13% szervízdíjat számolunk fel. 
Service fee is not included, 13% of sum total will be added to the bill. 


