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Etyek – Budai borvidék 

Etyeki Kúria pincészet 

Kúria White ’18  dry 0.75 l 3.990 Ft 

  dry 0.15 l 890 Ft 

Friss, gyümölcs illat, körte és grapefruit jegyekkel. Friss savak jellemzik, melyek a bornak 

frissességet és struktúrát kölcsönöznek. Kellemesen élénk, hosszú lecsengésű bor, mely 

jól itatja magát. 

Kúria Pinot Noir ’16  dry 0.75 l 9.490 Ft 

Elegáns, bársonyos textúrájú, illatában erdei gyümölcsre emlékeztető, lédús 

gyümölcsösségű vörösbor, kifinomult ételek kedvelt kísérője. 

Rókusfalvy pincészet - Etyek 

Sauvignon Blanc ’16  dry 0.75 l 4.190 Ft 

A borászat egyik főfajtája, amit tölgyfa hordós érleléssel és precíz erjesztés 

technológiával alakítottak igazán izgalmas, komplex borrá. Egyszerre jelen van a 

könnyed trópusi gyümölcsös harmónia, az érlelt test és az elegáns savgerinc. 

Nyakas pincészet - Tök 

Nyakas Irsai Olivér ’20  dry 0.75 l 3.990 Ft 

Élénk zöld-fehér színnel jelenik meg ez az intenzíven muskotályos illatú és zamatú 

félszáraz íz hatású bor. Hidegtálak, száraz sütemények és könnyű salátás előételek 

kísérőjeként ajánljuk. 

Balatoni borvidék 

Balatonfüred 

Feind pincészet 

Feind Rosé ’19  dry 0.75 l 3.600 Ft  

  dry 0.15 l 790 Ft 

Ez a bor már finom lilás színével vidámságot tükröz. Friss, fűszeres, málnás illata 

kellemesen érzékelhető, ízleléskor élénk, gyümölcsös üdítő.  

Feind Birtokbor ’18  dry 0.75 l 3.600 Ft 

A birtokon található fajták házasításából készült könnyű, rendkívül gyümölcsös, fiatalos 

bor. Jó ivású, csersavban szegény, éppen ezért sokak által kedvelt, kvaterkázós. 



 

Bujdosó pincészet 

Bujdosó Balatonbor Olaszrizling ’18  dry 0.75 l 3.600 Ft 

 dry 0.15 l 790 Ft 

Illatában gyümölcskosár fogad, fehér húsú barackkal és egy kis körtével, levesz 

mindenkit a lábáról. A korty jó arányú, ízeiben sem tolakodó, ahogy a fajtától 

megszokhattuk, üdesége azonban felfrissít. Ízében a fehér húsú gyümölcsök a 

meghatározóak, klasszikus könnyedre hangolt olaszrizling! 

Badacsony 

Pátzay pincészet 

Pátzay Rizling ’18   dry 0.75 l 3.600 Ft 

  dry 0.15 l 790 Ft 

Kristálytiszta halvány zöldes villanásokkal átszőtt megjelenését, a megszokottnál 

frissebb, vegetális illatkerete teszi az orrban is üdévé. A fehérhúsú őszibarack illat, 

zöldalma és mandula jegyeivel egészül ki. Kóstolva a száraz korty szinte magas 

savérzete teszi lendületessé a szájban citrusokkal és finom sóssággal hosszan búcsúzó 

összetett kortyot. 

Pátzay Prémium Rajnai Rizling ’17  dry 0.75 l 5.490 Ft 

Kristálytiszta halvány citrom színét zöldes villanások járják át. Közepesen intenzív 

illatában keveredik a körte az érett citrom és egy kis nemes gyógynövény. Telt, de nem 

túl testes hosszú lecsengésű kortya elegáns és friss, a fajta jellegzetességei mellett a 

gasztronómiában igazán jól használható bor született.  

 
Bazaltkő Badacsonyi Chardonnay ’17  dry 0.75 l 3.600 Ft  

  dry 0.15 l 790 Ft 

Kristálytiszta szín és karakteres illat. Hisszük, hogy a chardonnay a leginkább alkalmas 

szőlőfajta a talaj és a borászat filozófiájának közvetítésére. Badacsony egy egyedülálló 

terület, ahol ez a világfajta különösen szép formát mutat. Ideális vadszárnyasokhoz, és 

hosszú, esti beszélgetésekhez.  

Somlói borvidék 

Tornai pincészet 

Tornai Furmint ’16  dry 0.75 l 3.990 Ft 

Illata különleges, behízelgő, egzotikus fűszerek, kifinomult fahordó. Ízében krémesség, 

kerekség, izgalmas, mégis harmonikus. Az ásványosság utóízében jelenik meg, amely 

így hosszú lecsengést biztosít. 

 

Kunsági borvidék 

Frittmann testvérek pincészet 

Rosé Cuvée ’19  dry 0.75 l 3.990 Ft 

  dry 0.15 l 790 Ft 

Illata jellegzetesen gyümölcsös, elhintve ribizlis, málnás jegyekkel. Könnyed, üde, 

harmonikus bor, finom savai szépen egészítik ki. 

Ezerjó ’11 (fahordós)  dry 0.75 l 3.600 Ft  

Intenzív, zöldes illatvilággal bír, illetve megbújó citrusos jelleggel, ami szépen folytatódik 

a bor ízében. Savaiban, mind zamatában, igen harmonikus borról van szó.  

Lantos pincészet 

Lantos Neked Kövidinka ’17  dry 0.75 l 3.600 Ft 

  dry 0.15 l 790 Ft 

Kifejezetten erre a vidékre jellemző, igazi magyar fajta, a Lantos nagyapai szőlőbirtok 

alapfajtáját jelentette. Bora kedves, simulékony, tele őszi gyümölcsök – birsalma, körte – 

és fehér virágok illatával, bármilyen alkalomhoz illő társ. 

 

Egri borvidék 

Bukolyi pincészet 

Eper & Málna Cuvée ’18 semi sweet 0.75 l 3.990 Ft 

 semi sweet 0.15 l 890 Ft 

Eper és málnabor házasításából született, különleges ízvilágú, üde, zamatos, félszáraz 

gyümölcsbor. Semmilyen hozzáadott aromát, színezéket nem tartalmaz! 

Juhász testvérek pincészet 

Juhász Egri Chardonnay ’17  dry 0.75 l 3.990 Ft 

  dry 0.15 l 890 Ft 

Későn szüretelt érett szőlőből készült ez a bor, kilenc hónapig érlelődött első töltésű 

barrique hordóban. Ennek köszönhetően színeiben felvillanó aranysárga árnyalat 

melegséget sugall, illata buja, telt, ananászos és citrusos jegyeket hordoz magában. 

 
 
 
 

 



 

Ostoros pincészet 

Csipke Rosé ’19  dry 0.75 l 3.600 Ft 

  dry 0.15 l 790 Ft 

Halvány rózsaszín színű, friss gyümölcsös illatú bor, mely Kékfrankos, Pinot noir, Merlot, 

Menoire és Portugiser szőlők terméséből készült. Friss, gyümölcsös íze 8 C °-ra hűtve 

kerekedik ki igazán. 

Szélhegy Egri Cabernet Sauvignon ’15   dry 0.75 l 3.990 Ft 

A dűlőszelektált borok minőségét képviseli, melynek mély rubinszínű, bársonyos bora 

kedvelt a borfogyasztók táborában. Hagyományos héjonerjesztéssel, Burgundia fő 

fajtájából készített, fűszeres zamatú bor, melyek fogyasztását vadételekhez ajánlják. 

Thummerer pincészet 

Bertram Cuvée ’16  dry 0.75 l 3.600 Ft 

Több szőlőfajta borának házasítása (Blauburger, Kékfrankos, Kékoportó), mely 

hagyományos tölgyfahordós érleléssel készült. Középmély bíbor szín, visszafogott 

cserzőanyag-tartalom, kellemes savak, finom fűszerezettség, piros bogyós gyümölcsök, 

mérsékelt testesség. Kedves, elegáns. 

Mátrai borvidék 

Szőke Mátyás és Zoltán pincészet 

Szőke Kékfrankos Rosé ’19  dry 0.75 l 3.600 Ft 

  dry 0.15 l 790 Ft 

A reduktív technológiának köszönhetően, friss üde gyümölcsös rosébor készült, melynek 

az illata határozott savaival harmonikus összképet alkot. 

Szőke Olaszrizling ’17  dry 0.75 l 3.600 Ft 

  dry 0.15 l 790 Ft 

Színe halványsárga aranyló fényekkel. Közepesen intenzív, kellemes illat, enyhén keserű 

mandulaízű lecsengés érezhető benne, ami a fajta sajátossága. Savai határozottak és 

egyesülnek a tájjelleg különleges ízeivel. Vulkanikus ásványosság elejétől a végéig. 

Nagyszerűen testesíti meg a "mindennapok borát". 

Szőke Nektárium ’17  sweet 0.75 l 3.600 Ft 

  sweet 0.15 l 790 Ft 

Kékfrankosból készített "gyümölcskoktél" mérsékelt alkoholtartalommal. Illatában 

cseresznye, ízében bogyós gyümölcsök fedezhetőek fel. A fahordó lekerekítette a 

savakat és barátságossá tette a tanninokat. 

 

Szekszárdi borvidék 

Vesztergombi pincészet  

Vesztergombi Kékfrankos ’16  dry 0.75 l  3.990 Ft 

  dry 0,15 l 890 Ft  

A kékfrankosnak ez a könnyed arca, mely tele van gyümölccsel, elsősorban meggyes 

ízekkel, illatokkal. Rövid ideig érleljük hagyományos, nagy, 10-50 hl fahordóban. A 

mindennapok remek kísérője. 

Dúzsi pincészet 

Szekszárdi Rosé Cuvée ’19  dry 0.75 l 3.990 Ft 

  dry 0,15 l 890 Ft  

Alapját a Kékfrankos adja, amelyet kiegészít a Zweigelt, Merlot, Cabernet Sauvignon és 

egy kis Pinot noir rozé. Színe közepes rózsaszín, illatában gyógynövényes jegyek mellett 

megjelennek az elegáns élesztős aromák is. Szájban ribizkés vonal mellett karakteres, 

élénk savszerkezet és könnyű test dominál.  

Lajvér pincészet 

Lajvér Rosé Cuvée ’18  dry 0.75 l 3.990 Ft  

  dry 0.15 l 890 Ft 

Az illatos, ragyogó színű rosé házasítás nyáriasan friss, az érett málna mellett enyhe 

karamellás ízjegyeket mutat. A lágy gyümölcsösség mögött, lendületes savkarakter és a 

krémes alkoholérzet húzódik. Egy pici pezsgés maradt benne, így a roppanós 

gyümölcsösség érzete a második korttyal tovább színesedik. 

 

Lajvér Color Cuvée ’16  dry 0.75 l 3.990 Ft 

  dry 0.15 l 890 Ft 

Egy bor, amiben megjelenik Szekszárd könnyed arca: üdítő, piros gyümölcsös illatokkal 

nyit, amelyek a korty végéig velünk maradnak. Ehhez jön kortyban a lendületet adó sav, 

az élénk vibrálás, a meggy édes és savanykás, egész szájat betöltő friss 

gyümölcsössége. Légies léptekkel jön belőle a kékfrankos meggyessége, a kadarka 

fűszeressége, de ott van a pinot noir huncutsága is. Vörösbor az év minden napjára. 

Lajvér L6 Cuvée ’15  dry 0.75 l 3.990 Ft 

Pinot Noir, Kékfrankos és Kadarka házasításával, új tölgyfahordóban érlelt büszkeség ez 

a különleges cuvée. A rövid, 6 hónapos érlelésnek köszönhetően, domináns, gyümölcsös 

frissesség teszi egyedülállóvá, amit finomra hangolt, vékony hordósság kerekít, telt, 

gazdag ízjegyekkel és vajas alkoholérzettel cseng le.  

 



 

Lajvér Aura Gyöngyöző Cuvée ’18  dry 0.75 l 3.600 Ft 

Intenzív, egyszerre zöld, egyszerre gyümölcsös és ropogós gyöngyöző bor, mely szinte 

harapnivalóan friss illatjegyeket mutat. A kortyban lendületes savak virgonckodnak, 

melyek mellett megjelenik a zamatosság. Szén-dioxid hozzáadásával értük el, hogy a 

roppanós gyümölcsösség érzete még frissebb és izgalmasabb legyen. Lüktetően élénk, 

igazi nyárhívogató bor, amelyhez terasz kell, egy kényelmes szék, jó társaság. Egy 

palack ebből a borból kevés lesz. 

Tűzkő birtok 

Tolnai Tűzkő Traminer ’16  dry 0.75 l 3.600 Ft  

Reduktív, oxigéntől teljesen elzárva készített száraz fehérbor. a parfümös, rózsavirágos 

illat és aroma miatt akár félédesnek is érezheti az ember, hiszen elég magas 

extrakttartalma is van. A hölgyek nagy kedvence. Piros traminiből készült, teljes éréskor 

szüretelt alapanyagból. 

Tűzkő Tálentum Cuvée ’13  dry 0.75 l 3.600 Ft 

  dry 0,15 l 890 Ft 

Cabernet franc és kékfrankos házasítás barrique hordóban érlelve. Télies hangulatot idéz 

elő, rumos- szilvás jegyek. Leginkább, mint a sportcsoki szelet, úgy tudnánk leírni. 

Kellemes, jó ivású, élő savakkal rendelkező bor. 

Villányi borvidék 

Bock pincészet 

Ermitage ’14  dry 0.75 l 6.290 Ft  

Mediterrán stílusú, lekváros illatú, simulékony vörösbor, amely két Cabernet, Merlot, 

Kékfrankos, Pinot Noir, Syrah és Portugieser házasításából készült. Hagyományos ászok 

és használt barrique hordókban érlelődött 14 hónapig. 

Villányi Kékfrankos ’10  dry 0.50 l 4.190 Ft  

Közepes intenzitású, bíborvörös színű könnyed vörösbor, melynek ízében, illatában a 

cigánymeggy kellemes fanyarsággal párosulva jelenik meg. 

Villányi Merlot ’08  dry 0.50 l 5.900 Ft  

Az erjesztést követően, 12 hónapos hordóban történő érlelés után kerül palackba. Mély, 

sötétrubin színe mellé, szederre, fekete ribizlire emlékeztető illatok és ízek párosulnak. 

 

 

Csányi pincészet 

Villányi Fervidus Cuvée ’12  dry 0.75 l 3.990 Ft 

  dry 0.15 l 890 Ft 

A borvidék híres vörösborfajtái a Cabernet sauvignon és a Cabernet franc adják a méltó 

alapot e tüzes Cuvée megjelenéséhez, mely a tradicionális Kékfrankos által válik nemes 

zamatúvá, bársonyossá. 

Villányi Pinot Noir ’16  dry 0.75 l 3.990 Ft 

  dry 0.15 l 890 Ft 

Bársonyossága, magas alkoholtartalma szembetűnő. Lágy, téglavörös színével jól 

párosítható grillételekhez, de önmagában is kellemes élményt nyújt.  

Devil Valley Pinot Noir ’18  dry 0.75 l 3.990 Ft 

                                                                      

A könnyű, gyümölcsös stílusú Pinot Noir-t, Villány dűlőiben szüreteltük. Piros bogyós 

gyümölcsös jegyek jellemzik, kis fűszerességgel kiegészítve. Kacsához, sertés sültekhez 

és érett, kemény sajtokhoz ajánljuk. 

Janus pincészet 

Janus Bordó Birtokbor ’15  dry 0.75 l 3.990 Ft  

Bordó Birtokborunk a Sóta dűlő öt legszebb fajtából készült, így egy átfogó képet ad a 

Janus Borház és a birtok hangulatáról. Ez a bor szó szerint zenél a palackban! „Első 

érzetem a fuvola, de a mélyzengésű gordonka adja a testem. A hárfa kíséri kortyomat, a 

harsona harsogja híremet! A zene végtelen finomra hangol engem.” 

Janus Cabernet Franc ’14  dry 0.75 l 3.990 Ft 

Mára már biztos, hogy a Cabernet Franc szőlő új otthonra talált Villányban. Mi pedig új 

kedvencre leltünk a Cabernet Franc-ban! Elképesztő intenzitása jól illik minden 

napszakhoz, élethelyzethez, hangulathoz. Könnyed, mégis mély. Testes, mégsem 

alszunk tőle el. Szép, elegáns, mindenféle húsételhez jól illik. 

Jekl pincészet 

Jekl Portugieser ’17  dry 0.75 l 3.990 Ft 

  dry 0.15 l 890 Ft 

Mély, lilás rubin szín, intenzív illat és íz, fűszeres elegancia jellemzi. Sima korty rengeteg 

gyümölccsel (meggy, eper, málna, fahéj) és egy kis kakaóval a lecsengésben. 

Jekl Cabernet Sauvignon Barrique ’15  dry 0.75 l 5.500 Ft 

  dry 0.15 l 1.150 Ft 

A villányi vörösborok legkiemelkedőbb képviselője. Tölgyfahordós érlelésű, különlegesen 

száraz, testes, elegáns, fajtájára jellemző, sajátos zamatú vörösbor. 

 



 

Jekl Pinot Noir ’17  dry 0.75 l 5.200 Ft 

Pinot Noir szőlőből készült új tölgyfahordós érlelésű, rubinvörös, bársonyos, finom 

aromájú, elegáns vörösbor, meggyes mediterrán jegyekkel. Kitűnően harmonizál a vörös- 

és vadhúsokból készített ételek ízeivel. 

Gere Attila pincészet 

Cabernet Sauvignon Barrique ’13  dry 0.75 l 9.390 Ft 

Mélysötét rubinját ibolyakék színtükör hatja át. Illatában a sokszínűség jellemzi: szederre, 

feketeribizlire, erdei bogyókra emlékeztető, mely az égetett fa illatával vegyül. 

Kopár Cuvée ’16  dry 0.75 l 18.400 Ft  

Komplex, nagytestű, szépen strukturált bor, rendkívül hosszú utóízzel. Már most 

kellemesen fogyasztható 50% Cabernet Franc, 40% Merlot és 10% Cabernet Sauvignon. 

Günzer Tamás pincészet 

Villányi Rosé ’19  dry 0.75 l 3.990 Ft 

  dry 0,15 l 890 Ft  

Villány legjellemzőbb kékszőlő fajtáiból készült, intenzív epres, málnás jegyekkel 

rendelkező, üde, friss, fiatalos rosé. Ízét a hozzáadott CO2 teszi teljessé. 

Tiffán pincészet 

Tiffán Mondivin Cabernet Franc & Sauvignon’10    

 dry 0.75 l 5.490 Ft 

Összetettsége, három ízrétegének külön-külön élvezhető gazdagsága, az íztartósság és 

nem utolsósorban a jelentős érlelhetőségi potenciál teszik kiemelkedővé. 

Tiffán Cuvée Carissimae ’15  dry 0.75 l 17.400 Ft 

Mélysötét szín, a dűlőre jellemző kedvesség, elegancia és csodálatos egyensúly. A bor 

francia tölgyfahordó illat- és ízjegyei tökéletes harmóniában vannak gyümölcsösségével. 

Vylyan pincészet 

Villányi Rosé Cuvée ’18  dry 0.75 l 3.990 Ft 

Nagyon jó az összhang, jól kimunkált, krémes, harmonikus rozé. Elegáns, lágy, málnás-

szamócás illat. Tartalmas, élvezhető beltartalommal. 

Villányi Cabernet Sauvignon ’16  dry 0.75 l 5.500 Ft 

  dry 0,15 l 1.150 Ft 

Lendületes cabernet sauvignon, amelyre nem a nehézsúly, hanem a kedvesebb karakter, 

a visszafogott elegancia, s a közepes test jellemző. A hangsúly az élénk savú 

gyümölcsösségen (kökény, som) van, a korty harapnivaló, friss és hosszú, a hordós 

érlelés leheletnyi fűszerességével kísérve. 

 

 

Tokaj hegyalja 

Andrássy pincészet - Tarcal 

Tokaji Szamorodni ’08  dry 0.5 l 3.990 Ft  

A szamorodni jellegzetes diós, mandulás illata és íze mellett megjelennek a hordós 

érlelés kerek ízjegyei is, mint a vanília. Tökéletes étvágygerjesztő. 

Tokaji Aszú 5 puttonyos ’06  sweet 0.5 l 12.900 Ft  

Színe világos aranysárga. Nagyon intenzív fűszerekkel teli illat. Ha beleszagolunk a 

pohárba, Ázsiai (Nasi) körte dominál fodormentával elegyedve, a háttérben az Ázsiai Five 

Spice fűszerkeverék és a fahéj érezhető. A fűszeresség folytatódik a szájban is, 

kiegészülve a narancshéj, a fehérhúsú őszibarack, a gyömbér és vanília ízvilágával. 

Royal Tokaj pincészet – Mád 

Áts Cuvée ’17  sweet 0.5 l 4.900 Ft  

Az Áts Cuvée a friss trópusi gyümölcsök ízét idézi fel, egy kis birsalma jelleggel, melyből 

a citrusos íz még később is hosszan érezhető. Furmint, hárslevelű és sárgamuskotály 

szőlőfajtákból készült. 

Demetervin pincészet – Mád 

Élvezet ’13  sweet 0.5 l 4.990 Ft 

Tokaj üde, gyümölcsös, elegáns arcát mutatja be ez a késői szüretelésű furmintból és 

hárslevelűből származó édes Junibor, amely a fiatalokat igyekszik megszólítani. 

Délceg ’15  dry 0.75 l 4.990 Ft 

Friss, üde, száraz bor, amely kellemesen tükrözi a mádi karaktert. A furmint és hárslevelű 

szőlőt (80-20%) kézi préssel préselték, s természetes módon erjesztették acéltartályban. 

Így kaptak egy olyan bort, amelyet igazán jó inni, mégis komoly, kézműves. 

Holdvölgy pincészet – Mád - Tokaj 

Hold and Holló ’07  sweet 0.75 l 6.490 Ft  

Szép, világos aranysárga színű, érett gyümölcsös illatú bor. Szájban intenzív 

gyümölcsaromák (sárgabarack, mangó, ananász, lime) jellemzik, narancshéjas utóízzel. 

Holdvölgy Muskotály ’11  sweet 0.5 l 6.990 Ft  

Színben halvány aranysárga reflexek. Intenzív és tiszta illatát az őszibarack, a papaya 

és a mandarin uralja. Hosszú utóízét a piros grapefruit édes citrusossága teszi teljessé. 

 
 
 
 
 



 

Szent Tamás pincészet - Mád 

Mád Hárslevelű ’15  dry 0.75 l 4.990 Ft  

Félszáraz fehérbor, mely termőhelyének, a Tokaji borvidék legjobb adottságú dűlőivel 

körülvett Mád településnek a nevét viseli. Virágmézes, sárgabarackos illatjegyei még 

jobban kiemelik gyümölcsös karakterét, mely határozottan ásványos utóízben zárul. 

Tokaji Furmint ’15  dry 0.75 l 4.990 Ft  

Egy jól fogyasztható furmint, melynek ásványos karaktere jól tükrözi a termőhely 

talajösszetételét és egyedi mikroklímáját. Kezdetben sárga húsú gyümölcsök illata 

dominál, majd kibontakozva trópusi gyümölcsök és méz. 

Serpens pincészet –Tokaj 

Tokaji Serpens Dry Cuvée ’17  dry 0.75 l 3.990 Ft 

  dry 0.15 l 890 Ft 

Friss körtés, őszibarackos, nyári almás gyümölcsösségét fehér virágok és fűszerek 

színezik, van egy nagyon enyhe sauvignon blanc-os jelleg is benne. A kevés 

maradékcukor szépen kiemeli gyümölcsösségét, de nem veszi el a lendületét sem.  

Tokaji Serpens Késői Furmint ’18  sweet 0.5 l 4.190 Ft 

  sweet 0.1 l 890 Ft 

Illatában a furmint fajtajelleg mellett szépen jelenik meg az újfahordós jelleg. Ízében  

a furmintból adódó karakteres ízérzet, kerek, az egész szájat kitöltő, jól fogyasztható bor, 

a szép, füstös fahordós jegyek a gazdag, olajos textúrával és a magasabb alkohollal 

kiemelkedő élvezeti értéket nyújtanak.  

Tokaji Serpens Furmint ’18  dry 0.75 l 4.950 Ft  

Fűszeres illata fokozatosan nyílik, gyümölcsökkel is gazdagodik. Nagyon fiatal még, 

elsősorban a vibráló savak határozzák meg a szerkezetet. A citrusos, lime-os, zöld 

gyümölcsös (körtés, almás), zöldfűszeres jegyeket szépen keretezik a hordó fűszerei. 

Pajzos pincészet 

Megyer Tokaji Szamorodni ’11  sweet 0.5 l 4.490 Ft 

Tradicionális tokaji desszertbor. Kedves, kiegyensúlyozott, illatában mézeskalács 

fűszereivel. 

Santa Carolina Pincészet Chile 

Cellar Selection Cabernet Sauvignon ’15   dry 0.75 l 3.990 Ft 

  dry 0.15 l 890 Ft 

Világos rubinszínű, gyümölcsös vörösbor. Érett piros bogyósai kelnek birokra a 

visszafogott fűszerességgel, valamint a vanília és toast aromákkal. Közepes test, szép 

struktúra, érett tanninok és markáns lecsengés jellemzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasárnapi büféebéd | Sunday Brunch 

minden vasárnap 

every Sunday 

from 12.00-15.00 h 

6.490 HUF/Pers. 

 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy szállodánk a borkínálatot illetően a változtatás jogát fenntartja!  

Fenti áraink az általános forgalmi adót és a szerviz díjat tartalmazzák.  

V.A.T. and service charge are included in our prices. 

 

 

ABACUS Business & Wellness Hotel  

Executive chef: Tóth Ferenc 

H-2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3. 

Telefon/Phone: +36-23-532-360 

 

 

 

 

 


