
Pálinkák / Spirits

A számla végösszegéhez 13%-os szervizdíjat számítunk fel. 

BESTILLO SZILVA

1690 Ft/4 cl

BESTILLO GÖNCI KAJSZIBARACK

1890 Ft/4 cl

BESTILLO PIROS VILMOSKÖRTE

1890 Ft/4 cl

BESTILLO BIRS

2290 Ft/4 cl

BESTILLO VADCSERESZNYE

2390 Ft/4 cl

BESTILLO MÁLNA

2990 Ft/4 cl

Pezsgők / Champagnes

13% service charge will be added to your bill.

BORTOLOMIOL MIOL PROSECCO EXTRA DRY TREVISO DOC
Valdobbiadene

A klasszikus olasz stílus. Itt mutatkozik meg legszebben a prosecco gyümöl-
csössége és üdesége. Jéghidegen, reggelitől a vacsoráig, minden napszakban.

Classic Italian style, the sugar content shows the most beautiful fruitiness and 
freshness. In Italy this is one of the favourites, ice-cold, from morning till night.

1990 Ft/0,15 l   7900 Ft/0,75 l

SAUSKA ROZÉ PEZSGŐ EXTRA BRUT Tokaj

Évjárat nélküli, hagyományosan érlelt pezsgő Tokajból. Furmint, chardonnay, 
hárslevelű és pinot noir házasításából, kilenc hónap seprőn érleléssel. Zama-

tos, karakteres.

A non-vintage, traditional method sparkling wine from Tokaj. A blend of Fur-
mint, Chardonnay, Hárslevelű and Pinot Noir kept for nine months on the lees. 

Flavoursome and full of character. 

2190 Ft/0,15 l    8500 Ft/0,75 l

KREINBACHER BRUT CLASSIC Somló

Somlói furmint és chardonnay méthode traditionnelle eljárással. Citrusos, gra-
pefruitos, élesztős illat friss musttal. Akác és grapefruit íze. Gazdag, jó szerke-
zetű, hagyományosan erjesztett pezsgő, amelyben a finom, 10 gramm cukor 
ideális egyensúlyt biztosít. Hosszú utóíz ásványokkal, elegáns buborékokkal.

The famous Hungarian somlói Furmint and Chardonnay made by the méthode 
traditionelle. Citrus, grapefruit, yeast on the nose with fresh must notes, fol-
lowed by acacia and grapefruit on the palate. Rich, nicely structured, tradition-
ally fermented sparkling wine in which the delicious 10 grams of sugar provides 

ideal balance. Lingering finish with minerality and elegant bubbles. 

2290 Ft/0,15 l    8900 Ft/0,75 l



BILLECART-SALMON BRUT ROSÉ Champagne

Egy romantikus pezsgő, melyet harmóniája és kifinomultsága tett nem csak a 
hölgyek kedvencévé. Halvány rózsaszín aranyló csillogással, illatát és ízét egy-
aránt a piros gyümölcsök határozzák meg. Aperitívként, ételkísérőnek vagy 

akár desszertnek is tökéletes.

Truly romantic Champagne, its harmony and refined character makes it 
appealing not only to women. Pale pink colour with golden glittering, the 
nose as well as the palate is dominated by aromas and flavours of red berry 
fruits. Perfect as an aperitif, but also accompanies meals and desserts nicely.

31 900 Ft/0,75 l

VEUVE CLICQUOT BRUT Champagne

Az erőteljességet finom rafináltsággal ötvöző száraz pezsgő, mely az 1772-ben 
alapított Veuve Clicquot stílus igazi képviselőjeként, aperitifként a legszebb.

Revealing the Art of Champagne this wine is a great introduction of the Veuve 
Clicquot founded in 1772. Combining finesse with strength this Brut reflects 

superb vineyards. Real enjoyment of a great aperitif!

25 900 Ft/0,75 l

MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL NON VINTAGE Champagne

250 éves történelmi múlttal rendelkező francia pezsgő, klasszikus champagne 
technológiával. Elegáns, élesztős illat fehér gyümölcsökkel és brióssal. Finom 
buborékszerkezetű, krémes pezsgő chardonnay, pinot noir és meunier háza-

sításából.

A crispy and classic champagne with the fruit and the yeast character in great 
balance. A Pinot Noir, Pinot Meunier and Chardonnay blend from 100 different 
bases wines, out of which 30% are reserve wines from earlier vintages, in order 

to provide consistency.

24 900 Ft/0,75 l

A számla végösszegéhez 13%-os szervizdíjat számítunk fel. 13% service charge will be added to your bill.

OREMUS 5 PUTTONYOS ASZÚ 2010 Tokaj

A meleg nyarat optimális ősz követte Tokajban, így tökéletes, ízes aszúszeme-
ket válogathattak a pincénél. A finomság bora: gyümölcsök, birs, kajszi, kiegé-

szülve virágokkal, akáccal. 

The warm summer was followed by an ideal autumn when alongside the 
great degree of shrivelling, this made it possible for perfect, flavoursome aszú 
berries to be selected at the winery. It’s the wine of delicacies: fruits, quince 

and apricot accompanied by flowers, acacia, all in nice harmony.

2890 Ft/0,06 l   18 900 Ft/0,5 l

ERZSÉBET PINCE 6 PUTTONYOS ASZÚ 2013 Tokaj

Nagyszerű aszús évjárat gyümölcsös, egyensúlyos aszúja. Illatában aszalt sár-
gabarack, őszibarackhéj, őszibaracklekvár, intenzív citrusosság, trópusi gyü-
mölcsökkel keveredve. Hosszantartó íz, kiváló savakkal a végén, ami a bort 
igazán jólihatóvá teszi. Libamájhoz, érett kék sajtokhoz, desszerthez, vagy akár 

folyékony desszertként is ajánljuk.

A wine with great fruit and wonderful balance from a great aszú vintage. 
In the nose you can find dried apricot, peach skin, peach jam, intense 
citrusiness, and tropical fruit. Extremely long aftertaste with crisp, lively acidity 
in the finish that makes the wine a pleasure to drink. It goes perfectly with 
seared foie gras or meat patés, aged or blue cheeses, and as liquid dessert.

3590 Ft/0,06 l    23 900 Ft/0,5 l



Tokaji borok / Tokaj Wines Fehérborok / White Wines

BÖJT EGRI CSILLAG 2018 Eger

Sauvignon blanc, olaszrizling, leányka és muskotály. Ebből a sauvignon támad 
elsőre, de a végén a muskotály veszi át a vezető szerepet. Vidám virágillat, 

kristálytiszta bor. Könnyű, mégis összetett.

A Sauvignon Blanc, Olaszrizling, Leányka and Muskotály blend from which the 
Sauvignon attacks first, then the the Leányka and the Muskotály take the lead 
towards the finish. A subtly blended pure wine with a vivaciously floral nose. 

Fresh mineral notes, lime, citrus and flowers. 

1390 Ft/0,15 l   5600 Ft/0,75 l

KONYÁRI FECSKE FEHÉR 2018/2019 Balatonlelle

Vidám gyümölcsillatú házasítás. Zenit, olaszrizling, chardonnay, semillon és 
zöldveltelini fajtákból. Virgonc, könnyed és feszes, ropogós savakkal.

A vivacious fruit-scented blend. The Zenit, Olaszrizling, Chardonnay, Semillon 
and Grüner Veltliner varieties. Playful, light and taut with crispy acids.

1350 Ft/0,15 l   5300 Ft/0,75 l

BÉLA ÉS BANDI PINOT GRIS 2018 Balatonszőlős

Gazdag és sokízű szürkebarát a mészköves talajú balatonszőlősi Málnás dűlő-
ből, 15 éves tőkékről. Érett aranyalma, őszibarack és kis méz illata, üde, fűszeres 

korty. Négy hónapon át, tartályban érett.

A rich and multi-flavoured Pinot Gris (Szürkebarát) from the limestone soil of the 
Málnás vineyard in Balatonszőlős, from 15-year-old vines. Ripe golden apple, 
peach and honey on the nose, refreshing and spicy on the palate. Aged in tanks 

for four months. 

1590 Ft/0,15 l   6400 Ft/0,75 l

A számla végösszegéhez 13%-os szervizdíjat számítunk fel. 13% service charge will be added to your bill.

ERZSÉBET PINCE TOKAJI FURMINT-HÁRSLEVELŰ
2016/2017 Zafír-dűlő 

Kivételes elegancia – Dűlőszelektált száraz tokaji bor, a furmint és hárslevelű faj-
ták házasítása. Intenzív illatú, harmonikus bor, közepes testtel, finom savakkal, 

erőteljes citrusos aromákkal. Illatában körte, vanília és pirított mandula.

Exceptional elegance – A blend of Furmint and Hárslevelű grapes. Beautiful 
balance with intense nose, medium body, and nice acidity. In it, you can detect 
notes of citrus, lemon peel, lime, pear, white peach. Clean, well-defined aromas, 

a little bit of vanilla, roasted almond, and strong floral character.

2190 Ft/0,15 l   8700 Ft/0,75 l

ERZSÉBET PINCE TOKAJI LATE HARVEST 2017 Tokaj

Klasszikus botritiszes tokaji késői szüret egy kiváló évjáratból és egy történel-
mi elsőosztályú dűlőből (Király dűlő, Mád). 100% Furmint. Középorsós préssel 
préseltük, hordóban erjesztettük, majd pár hónapos hordós érlelés következett. 

Mézes, kényeztető, kedves bor. Édesbor-imádóknak kitűnő választás.

100% Furmint grape of Tokaj. The wine has beautiful structure and great balance: 
strong honey notes in the nose, along with abundant citrus, orange, and 
pineapple aromas. On the palate, it has luscious peach jam flavors, with nuances 

of fresh flowers, mango, and ginger. It has crisp acidity, a lingering finish.

1690 Ft/0,06 l   8500 Ft/0,5 l

OREMUS 3 PUTTONYOS ASZÚ 2013 Tolcsva

9 dűlő, öt fajta, megszámlálhatatlanul sok kézi szüret. 115 gramm természetes 
maradék cukor, szép, érett savak, sok-sok erdei méz, körte, sárgabarack és 

hársvirág. Hosszú és elegáns.

Nine vineyards, five varieties, uncountable hand harvests. Residual sugar of 
115 grams, lovely and ripe acids, tons of forest honey, pear, apricot and linden 

flower. Long and elegant.

2190 Ft/0,06 l   12 900 Ft/0,5 l



A számla végösszegéhez 13%-os szervizdíjat számítunk fel. 13% service charge will be added to your bill.

ETYEKI KÚRIA SAUVIGNON BLANC 2018 Etyek

Zöld illatokkal, friss savval, citrussal, fehérborssal, lime és menta illattal. Korty-
ban jó hosszúság, trópusi gyümölcsök, zsenge jegyek, végül meszes sós-
ság. 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. From the temperature-controlled press, the must was 

put into steel tanks where it underwent controlled fermentation.

1790 Ft/0,15 l   7100 Ft/0,75 l

RUPPERT CHARDONNAY 2016/2017 Villány

Vaskos palack, nagy beltartalommal. Tartályban erjedt, majd öthektós hordó-
ban érett fél éven át. Szép hordós jegyek, szegfűszeg, fahéj, adventi fűszerek. 

A tartalmas kortyot jó savak tartják össze.

A thick bottle with big substance in it. It was fermented in tanks, then aged 
in 5-hectolitre barrels for half a year. Nice barrel notes, clove, cinnamon and 
Christmas spices. The substantial palate is held together by the good acidity.

2190 Ft/0,15 l   8600 Ft/0,75 l

SZEPSY FURMINT 2017 Mád

Komoly furmint: bontás után ásványos illat, kis méz, majd lassú és magával 
ragadó kitárulkozás. Az íz már nagyon gazdag, minimális természetes mara-
dékcukor mellett gazdag és széles savkészlet vibrál a szájban. Citrusok, méz, 
fehér gyümölcsök és az illatban már megismert ásványok. Gazdagságát fele 

részben újhordós érlelés keretezi.

A serious Furmint: it begins with a mineral nose, a touch of honey, then it slowly 
and engagingly opens up. The palate is already very rich; beside the minimal 
residual sugar, the rich and broad acidity vibrates on the palate. Citrus, honey, 

white flowers and the minerality we’ve already encountered on the nose. 

2790 Ft/0,15 l   11 200 Ft/0,75 l

PANNONHALMI INFUSIO 2016/2017 Pannonhalma

80% merlot, 20% érett, paprikás franc. Mélybordó szín, fekete maggal, ko-
nyakmeggy és étcsokoládé illat, a sűrűszövésű kortyban finomra csiszolt tan-
nin és extrakt-édesség. Részletgazdag nagy bor, jó arányok mentén elkészítve.

80% Merlot, 20% Franc. Deep claret colourwith a black core, sour cherry 
liqueur bonbons and darkchocolate on the nose, refined tannins and a touch 

of sweetness from the rich extract on thedensely-knit palate.

17 900 Ft/0,75 l

GERE SOLUS MERLOT 2016/2017 Villány

Az egyik legszebb Solus, amivel eddig találkoztunk. Az új címke mögött egy 
meleg évjárat érett merlot válogatása, ami fakádban erjedt, majd újhordók-
ban érett 16 hónapig. Kirobbanó illat, érett szamóca, eperlekvár, aszaltszilva, 
kakaó, édes dohány. Vastag korty tele tartalommal, finomra csiszolt ásványok-
kal, savakkal és szépen integrált fával. Nagy bor, tele energiával. Érdemes el-

tenni belőle.

One of the most beautiful Solus wines we’ve ever encountered. Behind 
the new label there is the ripe Merlot selection of a warm vintage that was 
fermented in wooden vats, then aged in new barrels for 16 months. Explosive 
aromas, ripe wild strawberry, strawberry jam, prune, cocoa and sweet 
tobacco. Thick palate with lots of substance, refined minerality, acidity and 
nicely integrated oak. A big wine that is also full of energy. It’s worth laying 

down a few bottles of it.

21 900 Ft/0,75 l



Rozék  / Rosé Wines

A számla végösszegéhez 13%-os szervizdíjat számítunk fel. 13% service charge will be added to your bill.

KONYÁRI ROSÉ 2018/2019 Balatonlelle

Üde, csillogó rozé a balatonlellei pincéből merlot gerincen, kékfrankos és 
két cabernet házasításával. Elegáns gyümölcsillata tiszta, nem tolakodó. Íze 

szamócás, ropogós cseresznyével, piros ribizlivel.

A fresh, gleaming rosé, based on a Merlot backbone, with the blend com-
pleted by Kékfrankos and the two Cabernets. Elegant fruit nose that is pure 
and not exaggerated. Wild strawberry flavour with cherry and redcurrant. 

1350 Ft/0,15 l   5300 Ft/0,75 l

SAUSKA ROSÉ 2018/2019 Villány

Változott a stílus, kevesebb illatos gyümölcs, több finom réteg. Elegánsra han-
golva. Színben a megszokottnál visszafogottabb, ezüstös csillogással, csipke-

bogyós, 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.

1390 Ft/0,15 l   5600 Ft/0,75 l

KONYÁRI LOLIENSE 2016/2017 Balatonlelle

Bár maradt a megszokott bordeaux-i cuvée, ez az első évjárata, amikor több 
benne az érett merlot. Fele részben új, fele részben másodtöltésű hordóban 
érett egy éven át. „Egészen kiváló év volt vörösborokra: meggyes, szedres, 

finoman tölgyes, mély és gazdag.” – meséli róla Konyári Dániel.

Although it has remained the usual Bordeaux-style blend, this is the first 
vintage when there is more of the ripe Merlot in it. Half of it was aged in new, 
the other half in second-fill barrels for a year. “It’s deep and rich, subtly oaky 

with sour cherry and blackberry.” says Dániel Konyári.

9 900 Ft/0,75 l

SAUSKA CUVÉE 7 2015/2016 Villány 

Mélybordó szín, mélyebb árnyalattal. Kandírozott gyümölcsök, kis vaníliá-
val, hordós jegyekkel. Csikó kora ellenére gazdag, markánsabb fűszeresség 
ízben, és visszafogottabb savak. Nem túlhordózott, elegáns. 65% cabernet 

sauvignon, 25% cabernet franc, 10% merlot.

Deep claret colour with a deeper tone. Candied fruit with a touch of vanilla 
and barrel notes. Despite its youthful age, it’s rich with pronounced spices 
on the palate and restrained acids. Not exaggerated, elegant. 65% Cabernet 

Sauvignon, 25% Cabernet Franc, 10% Merlot.

13 900 Ft/0,75 l

HEIMANN BARBÁR 2016/2017 Szekszárd

Alacsony tőketerhelés, gondos válogatás. Sötét bordó szín, fekete maggal, 
mély illat, benne cassis, erdei gyümölcsök és szeder. A korty sűrű szövésű, ke-

rek testű, de nem nehézkes. Nagy bor, jó egyensúlyban. 

Low yield, careful selection. Dark claret colour with a black core, with deep 
aromas of cassis, forest fruits and blackberry. The palate is densely knit with 

round body but it isn’t heavy. A big wine with good balance. 

16 900 Ft/0,75 l



Vörösborok / Red Wines

A számla végösszegéhez 13%-os szervizdíjat számítunk fel. 13% service charge will be added to your bill.

HEIMANN MERLOT 2017/2018 Szekszárd

A borvidék minden kedvessége, gyümölcsössége és eleganciája egyben. 
Lendületes, jóivású merlot nagyobb részt a Bati keresztből. Erjesztés nagy-
részt acéltartályokban, kisebb részben fakádakban, majd az almasavbontást 

követően nagy ászokhordókban érett 10 hónapon át.

All the niceness, fruitiness and elegance of the wine region in one. A zesty 
Merlot with good drinkability, with the larger share coming from the Bati ke-
reszt vineyard. The complexity was provided by the two harvests, with the first 

concentrating on acidity and the second on ripe fruit.

1790 Ft/0,15 l   7200 Ft/0,75 l

SAUSKA CUVÉE 13 2017/2018 Villány

Francia fajták a siklósi és villányi dombokról: cabernet franc, sauvignon, syrah 
és merlot. Fűszeres, intenzív, a francia hordós érlelés jegyeivel, vaníliával és 

kis tölggyel.

French varieties from the Siklós and Villány hills: Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Syrah and Merlot. A spicy, intense wine with notes of ageing in 

French barrel, vanilla and a touch of oak.

1890 Ft/0,15 l   7600 Ft/0,75 l

GÜNZER CABERNET SAUVIGNON 2017 Villány

Három dűlő érett, bogyónként válogatott termése a Dobogó, Jammertal és 
Csillagvölgy dűlőkből. Egészen kiváló évjárat, testes, krémes, fűszerpaprikás 
sauvignonja, az egy éves érleléshez használt francia tölgy elegáns, finom fa 

jegyeivel.

The crop of three vineyards (the Dobogó, the Jammertal and the Csillagvölgy) 
selected by grape by grape. A full-bodied, creamy Sauvignon with paprika 
notes from an exceptional vintage, with the elegant, subtle oak touch of the 

French barrels used for the year of ageing.

2090 Ft/0,15 l   8500 Ft/0,75 l

ST. ANDREA ÁLDÁS (EGRI BIKAVÉR) 2017/2018 Eger

Kékfrankos, cabernet franc, pinot noir, merlot, cabernet sauvignon, menoir és 
kadarka házasítás. A kirobbanó illatot hűvös, meggyes jegyek mellett végig fi-
nom hordó vezeti. Kortyban lédús és kerek, lecsengésben ásványos, poros és 

hosszú.

Kékfrankos, Cabernet Franc, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, Menoir 
and Kadarka. Besides sour cherry, the explosive aromas are led by subtle barrel 

notes throughout. Juicy and round palate.

2190 Ft/0,15 l   8700 Ft/0,75 l

N.A.G. FÖLD ÉS ÉG SYRAH 2018 Mátra

Egészen korán, hihetetlenül gyümölcsös, fiatalos, mégis vastag és intenzív 
formában palackba került mátraaljai syrah Németh Attila Gábor egyszemélyes 
borászatából. Mély bíborszín, szinte fekete maggal, karakteres gyümölcsízzel, 

szilvával, érett germersdorfi cseresznyével, borssal és olívával.

An incredibly fruity, youthful yet thick and intense Syrah from Attila Németh’s one-
man winery in the Mátraalja, which was bottled very early. A deep crimson colour 
with an almost black core, pronounced fruit flavours, plum and Germersdorf 

cherry, pepper and olive.

2250 Ft/0,15 l   8900 Ft/0,75 l

IKON CABERNET FRANC EVANGELISTA 2016/2017 Rádpuszta

Kíméletesen, gravitáció segítségével feldolgozva, tartályban erjesztve, majd 
egy évig érlelve új és másodtöltésű trust hordókban. Mély, gyümölcsös, fűsze-

res illat, sűrű korty. Hosszú utóíz, nagy érlelési potenciál.

Gently processed with the help of gravity, fermented in the tank and then 
aged for a year in new and second-fill Trust barrels. Deep, fruity, spicy aromas, 

sustained and dense palate. Long aftertaste, great ageing potential.

2390 Ft/0,15 l   9500 Ft/0,75 l


