


Fehérborok
White wines Weissweine

Pannonhalmi Irsai Olivér
Cseri Pincészet
száraz/dry/trocken/0,75l

Pannonhalmi Sauvignon Blanc
Hanygál Balázs Pincészete
száraz/dry/trocken/0,75l

3.000 Ft.

2.700 Ft.

  3.000 Ft.

Magyarország borvidékei

Kiváló, karakteres Chardonnay zöldalmás
szénás illattal. Zamatában finom savak és
telt, gyümölcsös ízek dominálnak.

Excellent, characterful Chardonnay. Its scents
is green apple and hey. In taste has fine acids 
and full of fruity flavors dominate.

Ausgezeichneter, charaktervoller Chardonnay. 
Seine Düfte ist grüner Apfel und Heu. Im 
Geschmack hat feine Säuren und voll von 
fruchtigen Aromen dominieren.

Pannonhalmi Chardonnay
Herold Pincészet
száraz/dry/trocken/0,75l

Üde, könnyű, halványsárga bor, a bodza, 
fehér virágok és a citrusok jegyeivel. 
Ízében frissítő savgerinc  fűszeres és 
citrusos aromákkal, könnyed testtel.

Smooth, light, pale yellow wine with elder,
white flowers and citrus notes. Taste 
refreshing acidity with spicy and citrus 
aromas, with light body.

Glatter, leichter, hellgelber Wein mit 
Holunder, weißen Blüten und Zitrusnoten. 
Geschmackserfrischung Säure mit würzi-
gen und Zitrusaromen, mit leichter Körper.

Illatában a széna, egres, zöldalma jegyekkel
Beköszönő ízében visszatér a zöldalma 
élénksége az egres fanyarságával, melyet a 
bodzavirág ízképlete tesz lággyá.

Its fragrance shows hay, gooseberry and green 
apple notes. In the welcome note’s flavour is
returns the liveliness of the apple with the 
sourness of the gooseberry softened with the
smooth taste of the eldelflower.

Sein Duft zeigt Heu, Stachelbeere und Grün 
Apfel Noten. In der Willkommensnote ist 
Geschmack bringt die Lebendigkeit des Apfels 
mit der sauren Stachelbeere wurde mit der
geschmeidiger Geschmack des Holunderblütes.



Fehérborok
White wines Weissweine

Házi Borok
House wines Hausweine

3.000 Ft.

Somlói Juhfark
Kancellár Pincészet
száraz/dry/trocken/0,75l

Balatonfüred- Csopaki Olaszrizling
Figula Mihály Pincészete
száraz/dry/trocken/0,75l

Tokaji Késői szüretelésű Furmint
Sárga Borház
édes/sweet/süss/0,5l

3.000 Ft.

3.000 Ft.

Balatoni Olaszrizling
Balatoni Muskotály, félédes
Balatoni Rosé
Balatoni Kékfrankos
Balatoni Kékrulander, félédes

Kisfröccs
Nagyfröccs

1.800 Ft./l
1.800 Ft./l
1.800 Ft./l
1.800 Ft./l
1.800 Ft./l

     200 Ft.
     380 Ft.

A Somló hegy tradicionális bora, gazdag 
ízvilágú, kifinomult savakkal, magas extrakt 
tartalommal. Ízében citrusos gyümölcsök 
dominálnak, színe aranysárga.

It's a Somló Mountain's traditional wine
with rich flavor and sophisticated acids 
with high extract content. In taste, citrus 
fruit dominates, its color is golden yellow.

Es ist ein traditioneller Wein des Somló-
Gebirges mit reichem Geschmack und 
raffinierten Säuren mit hohem 
Extraktgehalt. Im Geschmack dominiert 
Zitrusfrucht, ihre Farbe ist goldgelb.

A hagyományos Tokaji késői, "szamorodni 
szüretből". Nemesen rothadt szőlőből 
készült harmonikus, friss édes bor, melyet 
pár hónapon keresztül fahordóban érleltünk.

The traditional Tokay is late, "szamorodni 
harvest". Harmonious, fresh sweet wine 
made from nobled-rotten grapes, which we 
aged in wooden barrels for a few months.

Der traditionelle Tokay spät, "szamorodni 
Ernte". Harmonischer, frischer Süßwein aus 
edel verfaulten Trauben, die wir einige 
Monate in Holzfässern reifen ließen.

Könnyed, illatában és ízében egyaránt friss, 
virágos, gyümölcsös. A korty kellemesen 
ásványos- édeskés, friss savakkal és a fehér 
húsú gyümölcsök ízvilágával.

Its light, fragrance and flavor are both fresh, 
floral and fruity. The sip is pleasantly mineral-
sweet, with fresh acids and the flavor of 
white-fruited fruit.

Sein Licht, Duft und Geschmack sind frisch, 
blumig und fruchtig. Der Schluck ist 
mineralisch-süß, mit frischen Säuren und dem 
Geschmack von weiß-fruchtigen Früchten.



Vörösborok
Red wines Rotweine

Villányi Cabernet Sauvignon
Tiffán Pincészet
száraz/dry/trocken/0,75l

4.000 Ft.

Kézi szüret és másfél év érlelés teszi szerethe-
tővé a bort. Pirosgyümölcsök és karakteres 
savgerinc, a fajtára jellemző fűszeresség.

Handharvest and aging of one and a half 
years make this wine ideal. Mature red fruits 
and characterious acidity, the spicy’s that 
characterizes the variety.

Handernte und halb Jahren machen diesen
Wein ideal. Reife rote Früchte und 
charakteristische saures, die würzige Würze,
die die Vielfalt charakterisiert.

Pannonhalmi Rosé „mosoly”
Hangyál Pincészet
száraz/dry/trocken/0,75l

2.700 Ft.

Téglavörös szín, savvilága visszafogott, mégis 
frissességet kölcsönöz a bornak. Könnyed, üde, 
fiatalos bor a nyár ízvilágával.

Brick red colour, its acidity is subdued, yet it 
gives freshness to the wine. Light, fresh, 
youthful wine with summer flavor.

Ziegelrot, seine Säure ist gedämpft, gibt dem 
Wein aber Frische. Leichter, frischer, 
jugendlicher Wein mit sommerlichem 
Geschmack.

Rosé Borok
Rosé wines     Roseweine

Pannonhalmi Cabernet Franc
Tar Pincészet
száraz/dry/trocken/0,75l

Rubinpiros színű, illata tiszta és lágy, ízében a 
feketeribizli és aszalt cseresznye érezhető.
Cserzőanyaga lágy, a palackos érleléstől még 
finomabb.

Rubyred wine. Its scent is clear, soft, in the 
flavor of blackcurrant, and dried cherry can
be felt. With soft tannins, and bottled from 
aging even finer.

Rubinroter Wein. Sein Duft ist klar und 
angenehm, mit Johanisbeere, und getrocknete 
Kirsche geschmackt. In Flaschen abgefüllt aus 
dem Alter noch feiner.

3.300 Ft.

Vörösborok
Red wines Rotweine

Szekszárdi Kadarka 
Mészáros Pál Pincészete
száraz/dry/trocken/0,75l

Soproni Merlot 
Pfneiszl Pince
száraz/dry/trocken/0,75l

Színe átmenet a hagymahéj és a rózsaszín 
között. Illata és íze inkább fűszeres, élénk
savakkal és remek egyensúllyal. Ízgazdag és 
komplex bor.

Its color transition from onion to pink. Its 
smell and taste are spicy and vibrant acids 
and fine balance. Rich and complex wine.

Sein Farbübergang von Zwiebel zu Rosa. 
Es ist Geruch und Geschmack sind würzige 
und lebendige Säuren und feines Gleichge-
wicht. Reicher und komplexer Wein.

Villányi Rosé
Bock Pincészet
száraz/dry/trocken/0,75l

3.000 Ft.

2.700 Ft.

2.700 Ft.

Mélyvörös színű, illatában a bogyósgyümölcsök, 
málna, szeder, földieper jelennek meg, melyek ízben 
is bársonyosan visszaköszönnek.

Its deep red color, its scent of berries, raspberries, 
blackberries, strawberries are displayed at which
time they are also velvety taste.

Seine tiefrote Farbe, sein Duft nach Beeren, 
Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren werden zu 
welcher Zeit angezeigt sie haben auch einen 
samtigen Geschmack

Egyedi, könnyed, az illatában méz és fűszeresség 
található. Ízében telt és meleg a kadarka 
jellegzetességeivel, hosszú bársonyos utóízzel.

Unique, light, in the smell of honey and spice. It is 
full of flavor and warm with the characteristics of 
kadarka, with a long velvety aftertaste.

Einzigartig, leicht, im Geruch von Honig und Gewürz. 
Es ist voller Geschmack und warm mit den 
Eigenschaften von Kadarka, mit einem 
langen samtigen Nachgeschmack.
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