


Pezsgők / Champagnes / Sekte

HUNGARIA EXTRA DRY 2 100 Ft/0,2 l

HUNGARIA GRAND CUVÉE 7 500 Ft/0,75 l

ZARDETTO FRIZZANTE 8 600 Ft/0,75 l

FRANCOIS PRESIDENT NYERSPEZSGŐ 12 500 Ft/0,75 l

KREINBACHER ROSÉ BRUT 13 500 Ft/0,75 l

KREINBACHER BRUT CLASSIC 13 500 Ft/0,75 l

BILLECART-SALMON BRUT RÉSERVE  33 900 Ft/0,75 l

KREINBACHER BRUT CLASSIC MAGNUM  33 900 Ft/0,75 l



ACCENT ÉRKEZÉS (LÉGLI BLANC) Balatonboglár

A savra szüretelt, reduktívan iskolázott rizling alapú házasítás tartályban 
érett palackozásig. A kezdetben zárkózott illatot fehér virágok és citrusok 
vezetik, a kortyban lédús zöldalma savaival, könnyű szerkezettel és fanyar 

lecsengésssel, amit 5 gramm maradék cukor kerekít.

The initially restrained nose is led by white flowers and citrus fruit. The  
acids of juicy green apple on the palate with light structure and a sour 

touch on the  finish are rounded out by 5 grams of residual sugar.

Der Duft wird von weißen Blumen und Zitrusfrüchten geführt, im Schluck 
mit Säuren von saftigem Grünapfel, mit leichter Struktur und herbem Ab-

klang, sowie mit 5 Gramm Restzucker.

640 Ft/0,1 l    4 800 Ft/0,75 l

IKON CHARDONNAY Rádpuszta

A vörösboros pince kedves fehérbora a megszokott formában, fehér 
virággal, fehér húsú gyümölcsökkel az illatban. A korty gazdag és telt, 
az évjáratnak köszönhető jó arányokkal, finom savval, jó hosszúsággal. 

Tartályban erjedt, tartályban érett.

The kind white wine of the red wine winery in its usual form with white 
flowers and white-fleshed fruit on the nose. The palate is rich and full 
owing to the vintage with nice balance, subtle acidity and good length. It 

was fermented and aged in tanks.

Netter Weißwein des Rotwein-Kellers in gewöhnlicher Form, im Duft 
mit weißer Blume und Früchten mit hellem Fruchtfleisch. Der Schluck ist 

reichhaltig und voll, mit feiner Säure und guter Länge.

640 Ft/0,1 l    4 800 Ft/0,75 l

Fehérborok / White Wines / Weissweine



LAJVÉR SOUND CUVÉE Szekszárd
 
Egyszerre zöld, egyszerre gyümölcsös, és ropogós, szinte harapnivalóan 
friss. A kortyban élénk savak, megjelenik a zamatosság, a lendület. Élénk, 
nyárhívogató bor. Rajnai rizling, Zöldveltelini, Sauvignon blanc, Cserszegi 

fűszeres, Chardonnay.
 
Green and fruity at the same time - yet crisp and fresh, like something to 
bite into. Each sip is a dance of vibrant acids, juicy and full of momentum. 

A pulsatingly lively wine, ready for summer.
 
Gleichzeitig grün, fruchtig und knackig – also richtig frisch. Lebhafte 
Säure, Sukkulenz und Schwung erscheinen schon im ersten Schluck, von 

dem man ein richtig lebhaftes Sommergefühl bekommt.

660 Ft/0,1 l    4 900 Ft/0,75 l

NYAKAS IRSAI OLIVÉR Tök
 
A népszerű hazai illatos fajta új évjárata. Halvány, zöldes árnyalat, intenzív 
illat, muskotályos, citrusos és virágos aromákkal. Kortyban légiesség, 

finom savérzet, a frissen szedett szőlő ízeivel.
 
The new vintage of the popular, aromatc local variety. It has a pale 
greenish hue, and intense aromas of Muscat, citrus fruit and flowers. The 
palate is airy with subtle acidity and the flavours of freshly picked grapes.
 
Neuer Jahrgang der beliebten ungarischen duftenden Sorte. Blasse, 
grünliche Nuance, intensiver Duft, mit Aromen von Muskateller, Zitrus-
früchten und Blumen. Im ätherischen Schluck feines Säuregefühl, mit 

Aromen der frisch gelesenen Trauben.

790 Ft/0,1 l    5 900 Ft/0,75 l



FIGULA OLASZRIZLING Balatonfüred

A pincészet választékának csúcs-belépő bora. Egyszerre könnyed és 
reduktív, mindeközben kategóriáján túlmutatva krémes, komplex és sűrű. 
A birtok és a borvidék legfontosabb fajtája, a rá jellemző élénk savakkal, 

zöldalma, citrusok és fehér virágok aromáival.

The high-end, top entry-level wine of the winery’s selection. It’s light and 
reductive, while it goes far beyond its category – it’s creamy, complex and 
dense. The most important variety of the estate and the wine region, with its 
characteristic lively acidity, aromas of green apple, citrus and white flowers.

Spitzen-Eintrittswein im Sortiment des Kellers. Zugleich ist er leicht und 
reduktiv, daneben übergreifend seiner Kategorie ist er cremig, komplex 

und dicht. 

840 Ft/0,1 l    6 300 Ft/0,75 l

ST. ANDREA NAPBOR Eger
 
Üde, dinamikus, mély színű és tele van gyümölccsel. A tartályos házasítás 
chardonnay, olaszrizling, hárslevelű, zengő, rajnai rizling, viognier és pinot 
blanc szőlőfajták modern együtteséből áll. Gyógynövényes, citrusos illat, 

ropogós és zamatos korty.
 
Fresh, dynamic, deep-coloured and full of fruit. The tank-vinified blend 
consists of a modern combination of the Chardonnay, Olaszrizling, 
Hárslevelű, Zengő, Riesling, Viognier and Pinot Blanc grape varieties. 

Herbal, citrus aromas, then a crisp and juicy palate.
 
Erfrischender, dynamischer Wein voller Frucht, mit tiefer Farbe. Ein Duft 
von Kräuter und Zitrusfrüchten, ein knuspriger und aromatischer Schluck.

7 600 Ft/0,75 l



MOULIN DE GASSAC PICPOUL DE PINET
Languedoc, Franciország

Ebben a borban sok minden benne van. Igazi klasszikusok jutnak 
eszünkbe róla. A korty telt, mégis üde és frissítő, nagyszerű egyensúllyal, 
frissítő savassággal és hosszú lecsengéssel. Eredeti bor ritka fajtából,  

a régió legnagyobb nevű családi birtokáról.

This wine has a lot of things going on in it. It recalls real classics. It’s 
refreshing with great balance, zesty acidity and long finish. It’s an original 
wine from a rare variety, from the family estate that has the greatest name 

in the region.

In diesem Wein ist vieles drin. Echter Wein aus einer seltenen Sorte, vom 
berühmtesten Familienweingut der Region.  

10 600 Ft/0,75 l

KREINBACHER FURMINT SELECTION Somló

Karakteres és markáns furmint a Somlóról. Illatban méz, akácvirág és kő, 
ízében érett barack, körte és az elmaradhatatlan somlói ásványosság. 

A distinctive and pronounced Furmint from Somló. Honey, acacia flower 
and stone on the nose, with ripe peach, pear and Somló’s unmissable 

minerality on the palate

Charaktervoller und markanter Furmint vom Somló-Berg. Im Duft Honig, 
Akazienblüte und Stein, im Geschmack reifer Pfirsich, Birne und die 

unausbleibliche Mineralität von Somló.

10 600 Ft/0,75 l



FRITZ HAAG RIESLING TROCKEN Mosel, Németország

Az ikonikus pince alapbora a korábbi évekhez hasonlóan most is karakteres, 
kifinomult, elegáns. Illatban elsőre a frissesség, a palás terület ásványossága, 
virágos, citrusos jegyek, mint a lime jelennek meg, mellette az őszibarack 

fedezhető fel. Kortyban is ezek az illatjegyek köszönnek vissza.

The iconic winery’s entry-level wine which, similarly to the previous 
vintages, is distinctive, sophisticated and elegant. Freshness, the 
minerality of the slate soil, citrusy notes like lime appear on the nose first, 

alongside some peach. The same notes return on the palate. 

Der Grundwein des ikonischen Kellers ist auch diesmal charakteristisch, 
verfeinert und elegant. 

12 900 Ft/0,75 l

MATUA SAUVIGNON BLANC Marlborough, Új-Zéland
 
A világpolgár új-zélandi sauvignontól ismét azt kapjuk, amit a palack ígér. 

Egres, vágott fű, bodza, grapefruit, lime, menta, vibráló savak. 

Again, one gets what the green bottle promises from this cosmopolitan 
New Zealand Sauvignon. Gooseberry, cut grass, elderberry, grapefruit, 
lime and mint. The vibrant acids of the cool climate are rounded out by 
nearly five grams of residual sugar. It’s vivacious and explodes in the glass.

 
Vom Weltbürger Sauvignon aus Neuseeland bekommen wir wieder, was 
die grüne Flasche verspricht. Stachelbeere, gemähtes Gras, Holunder, 
Grapefruit, Limette, Minze. Die flimmernden Säuren des kühlen Klima 

werden von fast fünf Gramm Restzucker gerundet. 

12 900 Ft/0,75 l



GÖNCÖL SÁRGAMUSKOTÁLY (FÉLÉDES) Tokaj
 
Az egyik legkedvesebb tokaji, illatban virágos, cukorkás jegyekkel,  
a kortyban gömbölyű testtel, kerek és barátságos savérzettel, lédús 

kajszival, citrusokkal.
 
One of the most likeable Tokajs, with floral and candy notes on the nose. 
Full-bodied, round and friendly acid structure, juicy apricot and citrus 

fruit on the palate.
 
Einer der liebsten Tokajer mit blumigem Duft, süßlichen Noten, rundem 
Körper in dem Schluck, freundlichem Säuregefühl, saftiger Aprikose und 

Zitrusfrüchten.

630 Ft/0,1 l    4 700 Ft/0,75 l

OREMUS 3 PUTTONYOS ASZÚ Tokaj
 
A 3 puttonyos aszú elegáns és friss stílusáról, magas savtartalmáról ismert, 
ami élénk, mégis bársonyossá teszi a bort. Furmint, hárslevelű, zéta és 
sárgamuskotály házasítása. Könnyed őszibarack- és kajsziillat, ízben 

vibráló savérzet, jó arányok.
 
The 3 puttonyos Aszú is known for its elegant and fresh style, with high 
acidity, which makes the wine lively, yet velvety. The blend of Furmint, 
Hárslevelű, Zéta and Sárgamuskotály. Light peach and apricot aromas on 

the nose, vibrant acidity, good balance on the palate.
 
Der 3-buttige Aszuwein ist von seinem eleganten und frischen Stil, 
sowie von seinem hohen Säuregehalt bekannt, der den Wein zugleich 

belebend und samtig macht.

15 900 Ft/0,5 l



LAJVÉR PRÉMIUM ROSÉ Szekszárd

A megjelenés és a technológia a provence-i receptet követi, a stílus 
azonban teljesen egyedi. A halvány rózsaszínt zöldfűszeres, citrusos jegyek 

váltják, a syrah ritka ízei ezek, a korty széles, elegáns, citrusos savval.

The appearance and the technology follow the Provence formula, 
although the style is completely unique. The pale pink colour is followed 
by green herb, citrus notes and the rare flavours of Syrah. The palate is 

broad and elegant, with citrusy acidity, plus long and pure flavours.

Die blasse rosarote Farbe wird von Noten von Zitrusfrüchten gewechselt, 
die seltenen Aromen von Syrah sind diese, der Schluck ist breit, elegant, 

mit Säuren von Zitrusfrüchten und einem langen, klaren Geschmack. 

640 Ft/0,1 l    4 800 Ft/0,75 l

GERE ROSÉ Villány
 
Az idei év kihívása a mezőgazdaságban a szárazság, de a szőlőink 
egészségesek és jól vészelik át ezt a nehézséget is. Elégedettek vagyunk 

a rozénk beltartalmával.” – Gere Andrea
 

„This year’s challenge in agriculture has been the drought, but our grapes 
are healthy and can withstand this hardship well. We are really satisfied 
with our rosés – they are fresh, with crispy acids, attractive colours and 

refreshing fruit aromas.” – Andrea Gere
 

„Die Herausforderung in der Landwirtschaft ist dieses Jahr die 
Trockenheit, aber unsere Trauben sind gesund und überstehen auch 
diese Schwierigkeit. Wir sind mit den Extrakten unseres Roséweines 

zufrieden.” - Andrea Gere”

690 Ft/0,1 l    5 200 Ft/0,75 l

Rozék / Rosé Wines / Roséweine



Vörösborok / Red Wines / Rotweine

SAUSKA ROSÉ Villány
 
Az újra gondolt Sauska Rosé az új évjáratból is inkább a finomabb és 
elegáns provanszi hangulatot viszi tovább. Tiszta illatok, finom részletek, 
pirkadt éppen rózsaszín megjelenés, őszibarack és eper. A kortyban 

citrus, mandarin, mély ízek mellett élénk frissesség.
 
The new vintage continues its predecessor’s finer and more elegant 
Provençal feel. Pure aromas, with peach and strawberry, and a very light 
pink colour. Beside the deep flavours, there’s lively freshness, citrus and 

tangerine also appearing on the palate.
 
Er bringt die feinere und elegante Provance-Stimmung weiter. Reine 
Düfte, feine Details, blasse, fast rosarote Farbe in der Erscheinung.  

Im Schluck Zitrusfrüchte, Mandarine, tiefe Aromen, belebende Frische.

880 Ft/0,1 l    6 600 Ft/0,75 l

LAJVÉR MERLOT Szekszárd
 
Illata egy kis erdei gyümölcs, csipetnyi virág, épp csak meghintve 
fűszerekkel. Minden arányos, minden a helyén. Kortyban szilvás-szedres 

gyümölcsösség, édesfűszeres hordó, puha tanninok.
 
A little woodland fruit, a pinch of blossom with just a hint of spices. In 
the sip there is no exaggeration; the sweet spices of the barrel do not 
overwhelm the fruitiness of plums and blackberries and the acids pump 

up the wine’s vitality to just the right degree; soft tannins.
 
Duft: Waldbeeren und blumige Noten, ganz wenig mit Gewürzen 
gestäubt. Im Schluck werden weiche Tannine, lieblich gewürzige Fasse 

und Obstgeschmack (Pflaume und Brombeere) gemischt.

660 Ft/0,1 l    4 900 Ft/0,75 l



TAKLER KÉKFRANKOS Szekszárd

Lendületes szekszárdi kékfrankos könnyed gyümölcsökre hangolva. 
Acéltartályban erjesztve és érlelve egy évig. Primőrbor karakter, lilás szín, 
hűvös, meggyes, cseresznyés kékfrankos illat, lédús korty élénk savval és 

finom tanninnal.

A zesty Kékfrankos from Szekszárd, with the emphasis on light fruitiness. It 
was fermented in steel tanks where it was also aged for a year. New wine 
character, purplish colour, with a cool, Kékfrankos nose with sour cherry 

and cherry, and a juicy palate with lively acidity and subtle tannins.

Lila Farbe, kühler Blaufränkisch-Duft mit Sauerkirsche und Kirsche, 
saftiger Schluck mit lebendigen Säuren und feinem Tannin.

660 Ft/0,1 l    4 900 Ft/0,75 l

GERE PORTUGIESER Villány
 
Klasszikus villányi, a Konkoly, Csillagvölgy és Ördögárok dűlőkről válogatva. 
Lila szín és primőr gyümölcs illat, a kortyban meggy és cseresznye, 
háttérben a visszafogott ászkolás fás jegyeivel. Könnyű, lédús, szomjoltó. 
 
A classic Villány wine selected from the Konkoly, Csillagvölgy and 
Ördögárok vineyards. A purple colour and primary fruit aromas, sour 
cherry and cherry on the palate with discreet oak notes in the background. 

A light, juicy, thirst-quenching wine.
 
Lila Farbe und ein Duft von Primeur-Frucht, im Schluck Sauerkirsche und 
Kirsche, im Hintergrund die Holznoten der zurückhaltenden Lagerung. 

Leicht, saftig und durstlöschend.

750 Ft/0,1 l    5 600 Ft/0,75 l



KISS GÁBOR 364 ROUGE Villány

Merlot és cabernet franc spontán tartályban erjesztve és érlelve. A meg-
szokott Rouge-hoz képest töményebb és sűrűbb korty, amit a tannin és  

az alkohol határoz meg, majd előjönnek a gyümölcsös, dzsúzosabb ízek.

Merlot and Cabernet Franc blend that was spontaneously fermented and 
aged in tanks. Compared to the usual Rouge, it has a more concentrated 
and denser palate that is defined by tannins and alcohol, then fruity juicy 

flavours also appear.

Im Vergleich zum gewöhnlichen Rouge ist der Schluck konzentrierter und 
dichter, der vom Tannin und Alkohol bestimmt wird. Dann erscheinen die 

Juice- und Fruchtaromen.

950 Ft/0,1 l    7 100 Ft/0,75 l

TAKLER ÖRÖKSÉG KADARKA Szekszárd

Egyszerű, letisztult, a szekszárdi kadarka egyik legjobb példája. Egyszerre 
tartalmas és könnyed. Részben tartályban, részben 500-as használt 

hordóban érlelték 1 évig. 

Straightforward yet refined – one of the best examples of Szekszárd 
Kadarka. It’s both substantial and light. It was aged partly in tanks and 

partly in used 500-litre barrels for one year.

Einfach, schnörkellos, eine der besten Beispiele der Kadarkaweine aus 
Szekszárd. Zugleich riesengroß und leicht. Teilweise im Behälter, teilweise 

im 500 l großen gebrauchten Fass ein Jahr gereift. 

7 100 Ft/0,75 l



SAUSKA CUVÉE 13 Villány

Élénk, rubinvörös szín, illatban meggy, ibolya, ánizs, fehérbors. Lendületes, 
élénken gyümölcsös korty, áfonya, szeder, némi fűszer, kellemes füstösség. 

Filigránsságot hirdető csavarzár, finom tannin, eleven savszerkezet.

It has a lively, ruby red colour, aromas of cherry, violet, anise and white 
pepper. The palate is zesty, lively and fruity, with blueberry, blackberry, 
some spiciness and pleasant smokiness. The screw cap indicates 

leanness, plus fine tannins and a lively acid structure.

Grelle, rubinrote Farbe, im Duft Sauerkirsche, Veilchen, Anis, weißer 
Pfeffer. Belebender, stark fruchtiger Schluck, Heidelbeere, Brombeere, 

wenig Gewürze, angenehme Rauchnoten. 

1 100 Ft/0,1 l    8 200 Ft/0,75 l

GERE CABERNET SAUVIGNON Villány
 
Villányi klasszikus, a legtöbbre tartott bordói fajtából, csillagvölgyi idős 
tőkés területekről. Tartályban erjedt, majd használt hordóban érett másfél 
éven át. Paprika, szeder és finom hordófűszerek, füstölő és étcsokoládé.

 
From the most highly regarded Bordeaux variety, from the old vines of 
the Csillagvölgy vineyard. It was fermented in tanks, then aged in used 
barrels for a year and a half. Bell pepper, blackberries and delicious barrel 

spices, incense and dark chocolate.
 
Aus der für das Beste gehaltenen Bordeauxer Sorte, aus dem Weingarten 
Csillagvölgy mit alten Weinstöcken. Paprika, Brombeere und feine 

Fassgewürze, Räucherstäbchen und Bitterschokolade.

8 700 Ft/0,75 l



KAIKEN ESTATE MALBEC Mendóza, Argentína
 
Örök kedvenc az Andok-lábától, majd’ 1000 méteres tengerszint feletti 
magas ságban terem a pincészet egyik alapborának alapanyaga is, így, a nagy  
hőingadozásnak köszönhetően alakulnak ki az intenzív aromák, ami miatt 
szeretjük a fajtát. Feketebogyósok, rengeteg édes fűszer, érett karakter.

 
The constant favourite from the foot of the Andes. The raw material of 
one of Kaiken’s entry-level wines grows at almost 1,000 metres above sea 
level, and the intense aromas for which the variety is loved are thanks to 

the great temperature fluctuations.
 
Der Grundstoff eines der Grundweine des Kellers wächst auf Höhenlagen 
von fast 1000 Meter über dem Meeresspiegel, so dank der großen 

Temperaturschwankung entwickeln sich die intensiven Aromen.

9 200 Ft/0,75 l

ST. ANDREA ÁLDÁS (BIKAVÉR SUPERIOR) Eger
 
Ilyen az, amikor minden együtt áll: a fajták harmóniája, a termőhely, 
egy patinás pince és benne egy precíziós borász. Kékfrankos, merlot, 
cabernet franc, pinot noir, syrah, kadarka és cabernet sauvignon bikavére, 

tartályban erjesztve, 11 hónapon át hordózva.
 
This is what happens when everything coincides: the harmony of varieties, 
the place of growth, the ancient cellar and a precise winemaker in it. 
Kékfrankos, Merlot, Cabernet Franc, Pinot Noir, Syrah, Kadarka and 
Cabernet Sauvignon, fermented in tanks, aged for 11 months in barrels.  

Ein typischer Fall, wenn alles in Balance steht: die Harmonie der Sorten, 
das Anbaugebiet, ein altehrwürdiger Keller und der präzise Winzer darin. 

9 900 Ft/0,75 l



TORMARESCA NÉPRICA PRIMITIVO Puglia, Olaszország

Őszinte és tiszta karakter. A primitivo röviden érlelt „hordómentes” iskola-
példája, benne minden illattal és ízzel, ami miatt a fajtát ennyien keresik: 

piros gyümölcs, feketecseresznye, édesgyökér, lágy és hosszú ízű korty.

An honest and pure character. It’s a textbook example of the briefly-aged 
‘oak-free’ Primitivo, with all the aromas and flavours that make the variety 
sought after by so many: red fruits, black cherry, liquorice, softness and 

length on the palate.

Schulbeispiel der Primitivo mit kurzer Reifung „ohne Fass”. Er enthält 
jeden Duft und Geschmack, weshalb die Sorte so beliebt ist: rote Frucht, 

schwarze Kirsche, Lakritze, milder und lang haltender Schluck. 

9 900 Ft/0,75 l

SAUSKA C11 Villány
 
Közepes testű villányi házasítás, nagy vörösborokra jellemző összetett, 
dohá nyos jegyekkel. Bogyós gyümölcsök mellett finom hordó, erőteljes 
fűszerek. A három bordói fajta és a helyi kékfrankos legjobb arányú házasítása. 
 
The Sauska winery’s medium-bodied Villány blend, with a lively colour 
and the tobacco notes that characterise the big reds. Besides the berry 
fruit, it has subtle oak and powerful spicy notes. The best proportioned 
blend of the three Bordeaux varieties and the local Kékfrankos. 
 
Mittlerer Körper mit greller Farbe, sowie mit für große Rotweine 
charakteristischen komplexen Tabaknoten. Beerenfrüchte, feiner Faß, 
kraftvolle Gewürze. Ein Verschnitt aus den drei Bordeauxer Sorten und 

aus heimischem Blaufränkisch, im besten Verhältnis.

12 500 Ft/0,75 l



CHATEAU PEY LA TOUR RESERVE Bordeaux
 
88% merlot, 10% cabernet sauvignon, 2% petit verdot. Tartályos erjesztés, 
12 hónapos hordós érlelés. Meggy, feketeribizli, cédrus illatban. Közepes 
test, finom tanninok, fekete bogyós gyümölcsök, kedves fűszeresség, 

közepesen hosszú utóíz.
 
88% merlot, 10% cabernet sauvignon, 2% petit verdot. Tank fermentation 
followed by 12 months of barrel ageing. Sour cherry, blackcurrant and 
cedar on the nose. Medium-bodied, subtle tannins, black berry fruit, nice 

spiciness and a medium-long finish.
 
87% Merlot, 13% Cabernet Sauvignon. Im Duft Sauerkirsche, schwarze 
Johannisbeere und Zeder. Mittlerer Körper, feine Tannine, nette Würzigkeit.

14 500 Ft/0,75 l

GERE KOPAR Villány
 
Az ország egyik legismertebb bormárkája, a bőség és az állandóság 
szimbóluma több mint húsz éve. Csak a legjobb években készítik. 2010 óta 
organikusan művelt. Olajos struktúra, hordófűszerek, fekete és kék bogyós 
gyümölcsök, szeder, meggy, feketeribizli, áfonya, fahéj, kakaó és ánizs aromái.
 
One of the country’s most well-known wine brands, which has been the 
symbol of abundance and permanency. It has only been made in the best 
years. It has an oily structure, oak spices, aromas of black and blue berry fruit, 

blackberry, cherry, blackcurrant, blueberry, cinnamon, cocoa and anise. 
 
Eine der bekanntesten Weinmarken von Ungarn, das Symbol der Fülle 
und Konstanz seit mehr als zwanzig Jahren. Er wird nur in den besten 

Jahrgängen hergestellt. Seit 2010 organisch angebaut.

22 500 Ft/0,75 l


