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A borokat szállítja  ·  Weinlieferant  ·  Wine supplier:
Pampetrics Borkereskedés Kft.

Keszthely, Rezi u. 2.
www.pampetrics.hu

+36 30 505 1056

Kimért borok 
Offene Weine   ·   Offene wines

Twickel Olaszrizling 0,1 l 490 Ft 
(fehér, száraz  ·  weiss, trocken  ·  white dry)

Feind Muskotály 0,1 l 490 Ft 
(fehér, félédes  ·  weiss, halbsüss  ·  white, semi sweet)

Twickel Rosé Cuvée 0,1 l 490 Ft 
(rosé, száraz  ·  rosé, trocken  ·  rosé dry)

Feind Birtok 0,1 l 490 Ft 
(vörös, száraz  ·  rot, trocken  ·  red, dry)

Pezsgők  ·   Sekt   ·   Champagne

Hungaria Irsai Olivér 0,2 l 1 980 Ft 
(édes  ·  süss  ·  sweet)

Hungaria Irsai Olivér 0,75 l 5 890 Ft 
(édes  ·  süss  ·  sweet)

Hungária Extra Dry 0,2 l 1 980 Ft 
(száraz  ·  trocken  ·  dry)

Hungária Extra Dry 0,75 l 5 890 Ft 
(száraz  ·  trocken  ·  dry)

Törley Gála 0,75 l 4 890 Ft 
(száraz  ·  trocken  ·  dry)

Törley Charmant Rosé 0,75 l 4 890 Ft 
(édes  ·  süss  ·  sweet)

Villa Sandi Prosecco Frizannte 0,75 l 7 890 Ft 
(száraz  ·  trocken  ·  dry)

Moet & Chandon Imperial Brut 0,75 l 23 990 Ft 
(száraz  ·  trocken  ·  dry)

Dom Pérignon Vintage Brut 0,75 l 61 990 Ft 
(száraz  ·  trocken  ·  dry)
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FREMONT BALATONI „FRISS” OLASZRIZLING

VILLÁNYI FEHÉR FRICI BALATON FELVIDÉKI IRSAI OLIVÉR

Streit-Zagonyi  Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 4 980 Ft
 0,1 l 690 Ft

Zamatos fehér házasítás három fajta erényeinek fel-
használásával. Lágyabb karakterű, behízelgő bor, 
mely mind illatában, mind ízében erőteljesen épít a 
hársfavirágra emlékeztető, kifinomult asszociációk-
ra, melyet a citrusos, zöldalmás jegyek egészítenek ki. 
Egy pohár mosoly, egy nehéz nap után. Könnyed, le-
tisztult illatok és ízek.

Juicy white blend using the character of three differ-
ent varieties. A softer, popular style wine that builds 
strongly on sophisticated associations reminiscent of 
linden blossom in both on nose and on palate, comple-
mented by citrus, green apple notes. A glass of smiles 
after a hard day. Light, clean scents and flavors.

Laposa Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 4 980 Ft

Amikor inni szeretnél egy pohár könnyed fehérbort… 
Ha eszedbe jut, hogy de jó lenne szerda este boroz-
ni, akkor ezt a palackot vedd elő. Ez az olaszrizling a 
maga frissességével és intenzív illatával, könnyed és 
fiatalos jellegével a magyar borfogyasztók nagy ked-
vencévé vált. A tételt citrusos jegyek, enyhe fűszeres-
ség, üde savak, hosszan tartó zamatok és megbízható 
minőség jellemzik.

Das vielleicht beste Anbaugebiet der heimischen Sor-
ten des Welschrieslings ist der Weingegend Badac-
sony. Ein eleganter trockener Weißwein mit hellem 
Farbton und schimmerndem Glanz. Der schöne sor-
tencharakteristische Duft erinnert an Reseda und zu 
dem Blumige geschmack kommt noch etwas Frucht-
charakter.

When you fancy a glass of soft white wine…, when you 
come up with the idea of drinking wine on a Wednes-
day evening — you definitely need this bottle. With its 
freshness, intensive bouquet, soft and young nature, 
this Welschriesling has become a favourite in Hungary. 
Notes of citrus, subtle spices, crispy acids, long finish, 
reliable quality. It will never dash your expectations!

Gere Atti la  Pincészete
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 5 980 Ft

Fehér húsú gyümölcsök és citrusosság vezetik az aro-
mákat. Illatában zöldalma, fehér szőlő és mangó mel-
lett némi kapor jelenik meg, melyet ízében zöldcitro-
mos jegyek egészítenek ki. Gazdag kortyban kellemes 
szénsavbuborékok remekül egészítik ki a bor vibráló 
jellegét.

Frischer weißer Schaumwein, welche die für die Gr-
undsorte typische Geschmacks- und Geruchsmerk-
male  intensiv mit sich bringt.
Den Grundwein setzen wir mit angenehmer Kohlendi-
oxid bei der Abfüllung zu.
Ein Perfektes Sommergetränk, wir empfehlen es gut 
abgekühlt zu verzehren.

Fresh white sparkling wine, which intensively brings 
the noses and tastes characteristic to the basic vari-
ety. We carburize the basic wine with pleasant carbon 
dioxide at the time of bottling. Excellent summer drink, 
we recommend to serve it chilled.

Skizo Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 4 980 Ft

Friss, ropogós, illatos, könnyed. Könnyedségét kiemeli 
a bor finom széndioxid tartalma. Fenti tulajdonságait a 
készítésmódnak köszönheti, melynek célja a szőlőbo-
gyóban lévő aromaanyagok átmentése a borba. Igazi 
„üdítőital”, melyet a dús illatokat kedvelőknek, höl-
gyeknek, fiataloknak ajánlunk.
A kellemes hangulatú délutáni beszélgetések jó társa 
lehet.

Frisch, knackig, duftig, leicht. Diese Leichtigkeit wird 
noch durch den Kohlensäuregehalt des Weines unter-
malt. Er verdankt diese Züge der Verarbeitung, die die 
Überrettung der Aromastoffe von der Traube in den 
Wein zielt. Er kann ein ausgezeichneter dritter Partner 
für Nachmittagsgespraeche in guter Athmosphäre 
sein.

A new Hungarian grape variety: Irsai Olivér.
Fresh, crispy, fragrant and light, lifted by the fine add-
ed carbon-dioxide. The above characters are due to  
wine-making process aiming to salvage of the grape’s 
aroma components into the wine.
Could be a good partner for an afternoon conversation 
being drunk on its own.

Gyöngyöző borok  ·  Schaumweine  ·  Sparkling wines Fehérborok  ·  Weissweine  ·  White wines
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CHARDONNAY BALATONSZŐLŐSI SAUVIGNON BLANC

BADACSONYI KÉKNYELŰ TOKAJI „SZENT TAMÁS” FURMINT

Streit-Zagonyi  Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 5 850 Ft
 0,1 l 790 Ft

A zöldalmás, citrusos jegyek már elsőre is jelzik, hogy 
zamatokban gazdag bor került a poharunkba, amit a 
korty csak megerősít. Beltartalomban mindig szépen 
teljesít a chardonnay, de emellett a technológia in-
kább a könnyedebb, aromatikusabb oldalát emeli ki. 
A tisztán gyümölcsös élmény.

The green apple and citrus notes indicate for the first 
time that this wine is rich in flavors.
The chardonnay gives premium crop every vintage. 
When we make this wine we use the technology to 
achive the fresher, more aromatic style. The purely 
fruity experience.

Figula Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 5 980 Ft

Korszerű balatonfüredi pincészetünkben készült re-
duktív bor.Az intenzív egres-bodzás illat a zamatban 
is folytatódik egy szép kerek egészt alkotva. Kellemes 
savérzet és egy nagyon hosszú gyümölcsös utóíz jel-
lemzi a bort, kóstoláskor mintha egy kis fűszeres ládi-
kába szagolnánk.

Sauvignon Blanc gehört zu den weltweit bekanntes-
ten Rebsorten. Dank der modernen Technologie hat 
dieser Wein aus Balatonszőlős ein ausgezeichnetes 
Verhältnis aus frischen Säuren und würzigem Aroma. 
Sein Geruch erinnert an eine Gewürzkiste, die bei je-
dem Öffnen neue Geheimnisse offenbart.

This grape variety, popular and well-know all over the 
world, comes from the vineyards in Balatonszőlős. 
Thanks to the most up-to-date technologies, it has a 
spicy scent, rich flavours and lively acidity. Tasting it 
is like smelling a spice box which reveals new secrets 
upon each opening.

Sabar Borház
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 7 900 Ft

Ősi magyar szőlőfajta. Borának élénk, finom savai, 
elegáns illata a palackban történt érlelés során még 
tovább nemesedik. Az érlelés során kialakult másod-
lagos illat és zamatanyagai emelték bukéját arra a 
tökélyre, aminek dicséretét nagyon sok óda és nóta 
megénekli.

Alte ungarische Rebsorte. Der Wein besitzt duftige 
und leicht feine Säuren, die nach der Abfüllung weiter 
gären. Die nach der Gärung entstandenen Duft- und 
Aromastoffe haben sein Bouket vollkommen gemacht, 
was auch in vielen Liedern und Gedichten erwähnt 
wird.

This ancient Hungarian grape. The vivid and fine ac-
ids of its wine together with the elegant fragrance 
are further enriched during maturation period in the 
bottle. The second fragrance and flavour components 
developed during the fermantion raised its bouquet to 
a level of perfection so frequently praised in odes and 
songs.

Áts Pince
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 12 500 Ft

Ez a komplex, száraz bor Mád község leghíresebb dű-
lőjének terméséből készült. 
A citrusokra és körtére emlékeztető jegyei szép har-
móniát képeznek a talajból származó mineralitással. 
Ez a friss, jó ivású bor jelenleg az egyik legjobb ár-ér-
ték aránnyal rendelkező furmint Magyarországon!

Ein komplexer, trockener Wein, der von den beste Lage 
der Tokajer Weingegend kommt. Birne Frucht und Zi-
trusfrucht, die Akzente das Getränk mit einem Mine-
ral folgen-durch das umgeben, führt ein angenehmes 
Getränk von Anfang zu Ende durch.
Traubensorte: 100% Furmint.

A complex, dry wine that comes from the special „pre-
mier grand-cru” vineyard
(Szent Tamás) of  Tokaj.
Pear fruit and citrus accents surround the drink with 
a mineral follow-through that completes a pleasant 
drink from start to finish. Grapevariety: 100% Furmint
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BADACSONYI PINOT NOIR ROSÉ SZEKSZÁRDI „ROZI” ROSÉ

KÉKFRANKOS ROSÉ

Laposa Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 4 890 Ft

A Pinot Noir kékszőlőfajta mustjából készül, halvány 
rózsaszínű. Íze gyümölcsös,  kiegyensúlyozott, eperre 
és bogyós gyümölcsökre emlékeztet, friss és vibráló 
savakkal.

Aus Pinot Noir Traubensorte gekeltert, zwiebelscha-
lenfarbiger Roséwein.  Angenehmen Fruchtigkeit, aus 
gewogener Geschmacksgehalt, milde Restkohlensäu-
re zeichnen diesen leichten Wein aus.

A fresh rosé wine, made from the Pinot Noir grape va-
riety. Pleasant fruity, balanced tasteworld, mild rest 
carbon dioxide distinguish this light and crispy ro-
séwine.

Bodri  Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 4 890 Ft

Vidám lazacrózsaszín, illatában szamócával, csipke-
bogyóval és hibiszkusszal. Kortyában ismerős, finom 
nyári bogyósok, a ribizli frissessége és a nyári rét il-
lata. Jó ivású bor élénk savakkal, tiszta, egészséges 
utóízzel.

Leuchtender Lachsfarbe und einem Duft von Erdbee-
ren, Hagebutte und Hisbiskus. Ein Schluck davon er-
innert an leckeres im Sommer gereiftes Beerenobst, 
an die Frische von Johannisbeeren und den Duft der 
Sommerwiesen.
Ein Wein, der sich gut trinkt, mit lebhaften Säuren und 
einem klaren gesunden Geschmack.

Elegant salmon pink, the bouquet is dominated by 
rose-hip and hibiscus.
The palate is rich and vibrant with playful notes of red 
forest fruits, strawberry and black cherry. Well-bal-
anced and fun, with refreshing minerality and a lin-
gering aromatic finish.

Streit-Zagonyi  Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 4 890 Ft
 0,1 l 690 Ft

A bor már ránézésre ingereket generál a sötétebb, 
gyönyörű színével (valahol a lazac és a halvány cse-
resznyepiros között). Érett gyümölcsösséget, teltsé-
get sugall. Hol málnára, hol cseresznyére, hol pedig 
eperre emlékeztető aromák vezetik az orrot. A korty 
pont azt adja, amit az illat ígért: telt, érett gyümöl-
csösséget. A savak a helyükön vannak, de nem uralják 
a bort, ami még kerekebbé teszi a kortyot.
Zamatos, életigenlő bor, melynél egy dologra feltét-
lenül figyelnünk kell a teraszon, gyorsan fogy… …ezt 
kémeink jelezték.

This is a really fruity, juicy rozé. The deeper colour 
make scences that this rozé is about juicy, riped fruits 
like raspberry, cherry and strawberry. It’s really round 
on palate. Acidity is not so high this makes more round 
this wine.
When we drink this rosé on the terrace we must pay 
attention to one thing…
…it’is running out fast… …this was indicated by our 
spies.

Roséborok  ·  Roséweine  ·  Rosé wines
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DILARA SZEKSZÁRDI SÓGOR KADARKA

BALATONBOGLÁRI IBITUBA CUVÉE CABERNET SAUVIGNON

Streit-Zagonyi  Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 5 980 Ft
 0,1 l 890 Ft

Borunk gerincét a gondosan válogatott portugieser 
adja, melyhez prémium kékfrankost és merlot-t há-
zasítottunk. A Dilara a bisztró borok felső kategóriá-
ját képviseli. A portugieser könnyedsége, a kékfrankos 
gyümölcsössége és a merlot eleganciája teszi igazán 
komplexé a borunkat.

Carefully selected Portugieser gives the wine its back-
bone. This is then blended with premium Kékfrankos 
and Merlot. Dilara is a truly top category bistro wine. 
The lightness of the Portugieser, the fruitiness of the 
Kékfrankos and the elegance of the Merlot make our 
wine extremely complex.

Eszterbauer Borászat
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 5 980 Ft

Ez a bor is bizonyítja, ebből a régi magyar fajtából 
csökkentett terméshozammal rendkívül jó minőségű 
bor készíthető. Világos, cseresznyepiros színű, lehe-
letnyi tanninnal rendelkező, üde savtartalmú, száraz 
vörösbor. Illatában és ízében cseresznyét, málnát, 
mediterrán fűszereket fedezhetünk fel.

Alte Ungarische traubensorte: Kadarka. 
Ein trockener Rotwein von der Farbe heller Süßkir-
schen, der einen Hauch von Tannin aufweist und über 
belebende Säuren verfügt. In seinem Bukett und Ge-
schmack kann man die Merkmale von Süßkirschen, 
Himbeeren und mediterranen Gewürzen entdecken.

Very old hungarian grapevariety: Kadarka.
This red wine proves that by crop restriction from the 
old type of wine exceptionally good quality wine can 
be made. A light, cherry red-colored, dry red wine with 
a touch of soft tannins and lively acids. Its flavor and 
bouquet reveal overtones of cherry, raspberry and 
Mediterranean spices.

Bujdosó Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 12 980 Ft

Sötét intenzitású, gránátba hajló sötétvörös szín jel-
lemzi. Illatában erdei gyümölcsök, túlérett gyümölcsös 
aromák, dohány és tejcsokoládé jelenik meg. Ízében a 
gyümölcsök mellett a csokoládé a meghatározó.

In der Farbe von dunkler Intensität, in Granatrot über-
gehendes Dunkelrot. im Bouquet eine Note von Wald-
früchten, überreifen Obstes, Tabak und Milchschoko-
lade. Am Gaumen eine Obst- und Schokoladennote.

It is characterized by an intense dark red verging upon 
garnet. Woodland fruits and the aromas of overripe 
fruit, tobacco and milk chocolate appear in its bou-
quet. Alongside that of fruits, chocolate is a determin-
ing element of its flavour.

Streit-Zagonyi  Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 8 980 Ft

Ez egy igazán elegáns vörösbor, mely elsősorban nem 
a tanninokról és az alkoholról szól, sokkal inkább a fi-
neszről és az eleganciáról. Az illatot a fekete bogyós-
gyümölcsök, elsősorban a fekete ribizli, az áfonya és a 
meggy határozzák meg, amelyet szépen egészítenek 
ki, foglalnak keretbe a hordó édeskésen fűszeres aro-
mái. Határozott karakter, de nem tolakodó. Lecsengé-
se hosszan elnyúlik, és a meggy és az édesfűszerek 
csókjával búcsúzik.

This is a really elegant red wine that is not primarily 
about tannins and alcohol, but rather about finesse 
and elegance. The aroma is defined by the black ber-
ries, mainly black currants, blueberries and cherries, 
which are nicely complemented, framed by the sweet-
ly spicy aromas of the barrel. Definite character but not 
intrusive. Its finish goes on for a long time and it says 
goodbye with a kiss of cherries and sweet spices.

Vörösborok  ·  Rotweine  ·  Red wines
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KÉKFRANKOS VILLÁNYI CABERNET FRANC

EGRI „SOUL” SYRAH VILLÁNYI MERLOT „SPECIAL RESERVE”

Streit-Zagonyi  Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 6 980 Ft

Érett gyümölcsökkel, édesfűszerekkel kecsegtet. Ele-
gáns, erőteljes, mégis kifinomult, részletekben gazdag 
vörösbor. Érett cseresznye, málna, frissen őrölt fekete 
bors, édesfűszerek. Telt, de nem nehézkes. Az érett-
ség mellett szépen megmaradtak a fajtára jellemző, 
lendületet adó savak. Utóíze hosszan megmarad, gyü-
mölcsökkel és fűszerekkel búcsúzik.

It promises ripe fruits and sweet spices. Elegant, pow-
erful, yet sophisticated red wine rich in details. Ripe 
cherries, raspberries, freshly ground black pepper, 
sweet spices. In addition to the maturity, the boiling 
acids characteristic of the variety have survived nice-
ly. The aftertaste lasts for a long time, saying goodbye 
to fruits and spices.

Riczu Tamás Pincészete
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 15 900 Ft

Ez a Cabernet Franc összetett bor, komoly struktúrá-
val, élénk, feszes savakkal, bársonyos tanninokkal, szép 
egyensúllyal. A hordó a háttérben maradva, teret ad a sok 
gyümölcsnek és az illatos fűszereknek (csokoládé, kávé, 
cédrus). Lendületes, markáns, telt, gazdag mindezt mér-
téktartóan, finom arány-és stílusérzékkel. Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy ez a fajta új hazára talált Villányban!

100% Cabernet Franc aus Villány (Südungarn), ist edel 
und komplex, einen ausgezeichneten Harmonie dar-
stellend. In seiner ernsthaften Struktur dominieren die 
samtigen Tanninen und die typisch lebendigen Säuren. 
Die reife Fruchtigkeit wird durch duftende Würze (Scho-
kolade, Kaffee, Zeder) bereichert, unterstützt durch feine 
Fasswürze.  Wir dürfen ruhig sagen, dass diese Rebsorte 
in Villány ein zweites Heimat gefunden hat.

This Cabernet Franc from Villány (South Hungary) is com-
plex with serious structure, displays beautiful balance of 
vivid acidity and velvety tannins. The fruitiness and barrel 
notes (chocolate, coffee, cedarwood) are nicely balanced 
on the palate. It’s a rich, well-poised and energetic wine, 
representing an excellent value in a sense of delicacy.

Kovács Nimród Borászat
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 15 900 Ft

A Syrah színfolt a pincészet borai között. Fahordós 
érlelés után mély színű testes, de mégis elegáns bor 
született, bársonyos tanninokkal. Markáns illat- és 
ízvilágában a vörös bogyós gyümölcsök és a frissen 
őrölt bors fűszeressége dominál, füstös jegyekkel 
tarkítva a hosszú lecsengést. Jól érvényesül fűszeres 
ételek mellett is.
Iskolapélda Syrah!

Das südlich gelegene Gebiet ermöglicht den Regen 
eine komplette Reife. Die Farbe ist außergewöhnlich 
tief und intensiv mit violetten Reflexen. Der Duft ist 
komplex: von Pfeffer bis zu rote Früchte kann man 
viele Schichten entdecken. Der Syrah ist ein körperrei-
cher, konzertrierten Wein mit seidigen Tanninen.

The southern exposure allows our grapes to fully 
ripen. The colour of the wine is deep and intense with 
purple reflexes. The flavour is extremely complex: 
pepper, smoke and red berries only a few notes out of 
many. It is a full-bodied, concentrated wine with long 
lingering after-taste.

Bock Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 23 500 Ft

Mélyvörös színű,  határozott fajtajellegű, testes vörösbor 
Villány egyik leghíresebb borászától Bock Józseftől. Meleg, 
parfümös illatát az érett feketeszeder, az aszaltszilva és a 
kökény uralja. A gyümölcsösség mellett az illat- és ízvilága 
már más rétegekkel is rendelkezik, mint például a kávé, a 
bőr, a csokoládé és egyéb pörkölt aromák, csipetnyi frissen 
őrölt feketeborssal kiegészítve. Nagyon összetett, hosszú 
lecsengésű bor. Világklasszis Merlot!

Ein dunkler Wein mit großem Körper. Sein warmer würziger 
Duft wird unterlegt von reifen Tönen dunkler Beerenfrüch-
te, Dörrpflaumen und Schlehen. Neben der Fruchtigkeit hat 
seine Duft- und Geschmackswelt auch noch andere Kom-
ponenten, wie Kaffee, Leder und Schokolade, ergänzt mit 
einer Brise frisch gemahlenem Pfeffer. Ein gut zusammen-
gesetzter Wein mit langem Abgang. Weltklasse Merlot!

A robust wine with a dark color. Its warm, perfume-like 
fragrance is dominated by blackberries, blackcurrants and 
blueberries. Beside fruits its bouquet and flavor have notes 
of coffee, leather, chocolate and roasted aromas with a hint 
of ground black pepper. It is a complex wine with a lasting 
finish, preferable with heavy roasts, steaks and red meat 
of venison and other game. Superb Merlot!
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BALATONBOGLÁRI TRAMINI „TRAMONTANA” TOKAJI SZÁRAZ SZAMORODNI

TOKAJI ASZÚ 5 PUTTONYOS TOKAJI ÉDES SZAMORODNI

Bujdosó Pincészet
(édes  ·  süss  ·  sweet) 0,5 l 5 900 Ft

Egy 4 puttonyos aszú cukortartalmával és lendületes 
savakkal rendelkező, késői szüretelésű bor. Illatában 
és ízében a traminikre jellemző rózsa, licsi és citrus 
gyümölcsöket idéző jegyeket hordoz.

Ein goldfarberner, süßer, spritziger, Gewürztraminer 
Spätlese. In seinem Bukett und Geschmack trägt er 
Merkmale, die an Rosen, Litchi und verschiedene Zit-
rusfrüchte erinnern.

A golden colored, sweet, late harvested Gewürz-
traminer from the south side of the Balaton lake. Its 
flavor and bouquet have notes of rose, lychee and cit-
rus fruits. Popular dessertwine in Hungary.

Puklus Pincészet
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,5 l 7 500 Ft
 0,1 l 1 500 Ft

A késői szüret alkalmával, a túlérésben lévő és a ne-
mesen töppedt aszúszemek együttes szüretéből ke-
letkezett ez a szamorodni. A több éves fahordós érle-
lés segített a karakteres, sherry-borokhoz hasonló íz 
és illatjegyek kialakításában, melyek főleg nyers dióra 
és mandulára emlékeztetnek. Ajánljuk aperitifnek, il-
letve vadételek kísérőjeként

Dieser Szamorodni stammt aus spät gelesenen über-
reifen und rosinenartigen Trockenbeeren. Der Wein 
wird über mehrere Jahre in einem Holzfass gereift, 
was zur Herausbildung seiner kennzeichnenden Ge-
schmacks- und Duftmerkmale beiträgt, die an Sherry-
Wein erinnern lassen. Wir empfehlen dieses Getränk 
als Aperitif bzw. zu Wildgerichten.

This Szamorodni is a late harvested wine made from 
overripe, botrytised berries. Years of barrel aging 
grants the wine a characteristic fl avor resminiscent 
of sherry wines, with raw walnut and almond fl avors 
and aromas. Recommended as an aperitif or as an ac-
companiment for game dishes.

Royal Tokaji  Borászat
(édes  ·  süss  ·  sweet) 0,5 l 14 500 Ft
 0,25 l 8 900 Ft

Illatában aszalt gyümölcsök, kajszibarack és füge dominálnak. Kóstoláskor 
újfahordós érleléssel alátámasztott harmonikus savak, hosszú, fűszeres, 
aszalt gyümölcsös utóíz, szép lecsengés jellemzik a bort. Magas cukor, sav és 
szárazanyag-tartalmának köszönhetően, fiatalkora ellenére is egyensúlyos 
elegáns, harmonikus bor, melyet libamájhoz, kifejezetten édes, gyümölcsös 
desszertekhez ajánlunk, de „szivarborként” önmagában is jól fogyasztható.

In seinem Bukett herrschen Dörrfrüchte, Aprikose und Feige vor. Bei der 
Degustation zeigen sich durch Reifung in neuen Eichenfrässern ver-
stärkte harmonische Säuren, ein langer würziger Nachgeschmack nach 
Dörrfrüchten und sein schöner Abgang. Ein trotz seines hohen Zuckerge-
halts und jungen Alters unglaublich eleganter Wein, empfohlen zu Gän-
seleber und besonders süßen Desserts, er lässt sich jedoch auch allein, 
als „Zigarrenwein“ konsumieren.

Its bouquet is dominated dried fruits, apricot and fig, while its taste is 
marked by harmonic acids intensified by ageing in new wooden barrels 
and rounded off with long and fine aftertaste lent by the over-ripened 
aromas of dried fruit. Despite its high sugar concetration and young age, 
it is a highly elegant, well balanced wine, recommended to goose-liver 
and desserts of a strong sweet taste, but it may aswell be consumed 
by itself, accompanying a cigar, to give the finishing touch to meal by a 
master’s hand.

Puklus Pincészet
(édes  ·  süss  ·  sweet) 0,5 l 7 500 Ft
 0,1 l 1 500 Ft

Édes, lendületes savakkal rendelkező, tölgyfahordós 
érlelésű szamorodni. Illatában és ízében sárgabarckot, 
sárgadinnyét és különböző citrus gyümölcsöket idéző 
jegyeket hordoz.

Ein süßer, spritziger, in Eichenfässern gereifter „To-
kajer Szamorodni“. In seinem Bukett und Geschmack 
trägt er Merkmale, die an Aprikosen, Honigmelone und 
verschiedene Zitrusfrüchte erinnern.

A sweet Szamorodni with momentous acidity, aged in 
oak barrels. Its flavor and bouquet have notes of apri-
cot, melon and citrus fruits.

Desszertborok  ·  Süssweine  ·  Sweet wines
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TOHU SINGLE VINEYARD SAUVIGNON BLANC MUSICA EN EL CAMINO

CAMPOFIORIN KAIKEN ULTRA CABERNET SAUVIGNON

Tohu Wines
(Új-Zéland,  Marlborough)
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 14 900 Ft

Ha Sauvignon Blanc akkor Új-Zéland, a világ legjobb 
Sauvignon Blanc borait adó borvidék: Marlborough! 
Az intenzív bodzás, csalános, egreses illat a zamatban 
is folytatódik egy szép kerek egészt alkotva. Kellemes 
savérzet és egy nagyon hosszú gyümölcsös utóíz jel-
lemzi a bort.

Sauvignon Blanc gehört zu den weltweit bekanntes-
ten Rebsorten. Dank der modernen Technologie hat 
dieser Wein aus Neuseeland ein ausgezeichnetes 
Verhältnis aus frischen Säuren und würzigem Aroma. 
Sein Geruch erinnert an eine Gewürzkiste, die bei je-
dem Öffnen neue Geheimnisse offenbart.

This grape variety, popular and well-know all over 
the world, comes from the vineyards in Marlborough. 
Thanks to the most up-to-date technologies, it has a 
spicy scent, rich flavours and lively acidity. Tasting it 
is like smelling a spice box which reveals new secrets 
upon each opening.

Bodegas Martín Codax
(Spanyolország,  Rioja)
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 7 900 Ft

Egy igazi spanyol fajta: Tempranillo. Szinte minden év-
járatban kimagasló minőségű, világszínvonalú borok 
készítésére alkalmas. Az erjesztést követően, tölgyfa 
hordóban történő érlelés után kerül palackba. Mély, 
sötétrubin színe mellé, szederre, fekete ribizlire emlé-
keztető illatok és ízek párosulnak.

Ein echte spanier: Tempranillo. Wird nach der Gärung 
in Eichenfässern gereift und dann abgefüllt. In der Far-
be dunkelrubinrot, in der Nase und am Gaumen eine 
Brombeer- und schwarze Johannisbeernote. Klassi-
sches Rioja!

An original Spanish grape: Tempranillo. Following 
fermentation it spends in oak barrels after which it 
is bottled. Its deep, dark ruby red colour blends with 
aromas and flavours reminiscent of blackberries and 
blackcurrants.

Azienda Agricola Masi
(Olaszország,  Veneto)
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 14 900 Ft

Corvina, Rondinella, Molinara fajtákból készült olasz borkülönle-
gesség. Sűrű sötét színű, nagy testű vörösbor. Meleg, parfümös 
illatát az érett feketeszeder, a feketeribizli és a kökény uralja. 
A gyümölcsösség mellett az illat- és ízvilága már más rétegekkel 
is rendelkezik, mint például a kávé, a bőr, a csokoládé és egyéb 
pörkölt aromák, csipetnyi frissen őrölt feketeborssal kiegészítve. 
Nagyon összetett, hosszú lecsengésű bor.

Gekeltert aus Corvina, Rondinella, Molinara sorten. Ein sehr dunk-
ler Wein mit großem Körper. Sein warmer würziger Duft wird un-
terlegt von reifen Tönen dunkler Beerenfrüchte wie Brombeeeren, 
schwarzen Johannisbeere und Schlehen. Neben der Fruchtigkeit 
hat seine Duft- und Geschmackswelt auch noch andere Kompo-
nenten, wie Kaffee, Leder und Schokolade, ergänzt mit einer Brise 
frisch gemahlenem Pfeffer. Ein gut zusammengesetzter Wein mit 
langem Abgang.

This winespeciality made from Corvina, Rondinella, Molinara 
grapes. An opaque, robust wine with a dark color. Its warm, per-
fume-like fragrance is dominated by blackberries, blackcurrants 
and blueberries. Beside fruits its bouquet and flavor have notes of 
coffee, leather, chocolate and roasted aromas with a hint of ground 
black pepper. It is a very complex wine with a lasting finish.

Bodegas Kaiken
(Argentína,  Mendoza)
(száraz  ·  trocken  ·  dry) 0,75 l 12 500 Ft

Mindenki számára ajánlott, aki egy jó ivású tipikus 
Cabernet Sauvignont szeretne kóstolni a nap bárme-
lyik szakában. Tele van lédús szederrel, cseresznyével 
és szilvával, sötét ásványokkal és borsos fűszeresség 
kerekíti ki. Mély bíbor szín, fekete cseresznye, ibolya és 
mokka illatában, mely érett korttyal folytatódik.

Dieser Cabernet ist voll von saftigen Brombeeren, Kir-
schen und Pflaumen, mit dunklen mineralischen und 
pfeffrigen Gewürznoten. Im Glas ein tiefes violett; in 
der Nase schwarze Kirschen, Veilchen und Mokka, zu-
sammen mit einem reifen und saftigen Geschmack.

This Cabernet is full of the flavors of juicy blackberries, 
cherries and plums, with hints of dark minerals and 
peppery spices to round things off. It has a deep crim-
son color with the fragrances of dark cherries, violets 
and coffee accompanied by a mature taste.

Külföldi borok  ·  Ausländische Weine  ·  Foreign wines
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GRAHAM’S FINE RUBY PORT
Graham’s
(Portugália,  Portó)
(édes  ·  süss  ·  sweet) 0,75 l 9 900 Ft
 0,1 l 1 500 Ft

Egy valódi borkülönlegesség Portugáliából. A Fine 
Ruby Port az egyik legfrissebb és leggyümölcsösebb 
portói likőrbor. Ajánljuk aperitifnek, illetve desszertek, 
sajtok kísérőjeként.

Dieser Fine Ruby Port ist eine der fruchtigsten Port-
weine. Wir empfehlen dieses Getränk als Aperitif bzw. 
zu Desserts und Käsespezialitäten.

This Fine Ruby Port is one of the most fruity and fresh 
Portwines. Recommended as an aperitif or as an ac-
companiment for desserts and cheese dishes.
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