Fehér/White/Wieß
Hunyadi Sauvignon Blanc
(Erdély-Recas)

6900 Huf/0,75 l
1840 Huf/0,2 l

Vidám, zöldes, fûszeres illatú sauvignon zöldpaprikás, bürkös jegyekkel. Íze
is inkább a friss zöld gyümölcsök és fûszerek felé hajlik, egresen át a citrusfélékig. Frissítô, fajtajelleges, kis ásványossággal a száraz lecsengésben.
Vivacious, greenish, spicily aromatic Sauvignon Blanc with green pepper
and hemlock notes. The palate also leans towards the direction of fresh
green fruits and spices from gooseberry to citrus. A refreshing, varietal
wine with a touch of minerality on the dry finish.
Spaßig, grün, würzig duftende Sauvignon Blanc. Der Geschmack tendiert
eher zu den frische grüne Früchten und Gewürzen, von Stachelbeere bis zu
Zitrus. Erfrischend, sortentypischen Charakter, kleiner mineralität in der
trockener Abgang.

Babarczi Chardonnay
(Pannonhalma)

6900 Huf/0,75 l
1740 Huf/0,2 l

Ragyogó világos szín, illatában és ízében is frissességet, gyümölcsösséget
sugall, de emellett a karakteres, minerális jegyek is jelen vannak. A körte,
alma és virágos jegyek szép savérzettel párosulnak. Halételekhez, sültekhez vagy akár önmagában is kiválóan fogyasztható.
Brilliant light color, smells and flavors suggest freshness and fruity, but
also character, mineral notes are present. Pear, apple and floral signs are
combined with a nice feeling of acidity. It can be consumed with fish, roasted
meat or even on its own.
Glänzende helle Farben, Geruch und Geschmack suggeriert Frische, und
Fruchtigkeit, hiernebe auch den Charakter, mineralische Noten sind ebenfalls dabei. Die Birne, Apfel und Blumen Noten sind mit einem schönen Mineralität gekoppelt. Fischgerichte, Braten oder sogar selbst vollkommen
drinkbar.

Bôsz Adrián Rajnai Rizling 6900 Huf/0,75 l
(Szekszárd)
1740 Huf/0,2 l
Elegáns, jó savú, citrusos tétel, sok nyári gyümölcs, a háttérben finom,
hûvös ásványosság. Visszafogottabb savak, inkább az ásványok és gyümölcsök viszik a hosszú kortyot.
An elegant, citrusy wine with good acidity and tons of summer fruits and
subtle, cool minerality in the background. Restrained acidity, with rather the
minerality and the fruit driving the long palate.
Elegant, gute Säuren, mit Zitrus, viele Sommerfrüchte, im Hintergrund
feine, eher kühle Mineralen, gut balanziert mit die restlichen paar Gramm
natürlichen Zucker. Diskrete Säuren, eher die Mineralien und die Früchte
regeln den langen Schluck.

Natural Orange Wine
(Recas-Erdély)

7900 Huf/0,75 l

Ez a bor a Recas pincészet válasza a narancsborok iránt világszerte tapasztalható érdeklôdésre, egyben hódolat a több mint nyolc ezer éves, ôsi borkészítési hagyományok elôtt. Organikusan mûvelt szôlôtôkék gyümölcsébôl,
spontán erjesztéssel és hosszú héjon áztatással (25 nap hûtött körülmények
között) készített természetes “narancsbor”. Chardonnay, Leányka és a helyi
Tamaiosa romanesca szôlôfajták házasítása.
This wine is the response of the Recas winery to the worldwide interest in
orange wines, and a tribute to the more than eight thousand-year-old tradition of winemaking. Natural orange wine made from organically grown vine
fruit, spontaneous fermentation and long soaking (25 days in chilled conditions). Chardonnay, Leányka and local Tamaiosa romanesca grape varieties.
Dieser Wein ist die Antwort des Weinguts Recas auf das weltweite Interesse
an Orangenweinen und eine Hommage an die mehr als achttausend Jahre
alte Tradition der Weinherstellung. Natürlicher Orangenwein aus biologisch angebauten Weinfrüchten, spontane Gärung und langes Einweichen
(25 Tage unter gekühlten Bedingungen). Chardonnay, Leányka und lokale
Tamaiosa romanesca Rebsorten.

Fehér/White/Wieß
Tornai Friss Irsai Olivér
(Somló)

6800 Huf/0,75 l

Intenzív illatában citrusok, lédús körte és alma is megjelenik. Ízében élénk,
friss, nagyon gyümölcsös, az Irsaira jellemzô fajtajegyekkel. Friss, üde savai
hosszan kísérik a kortyot.
Its intense scent also includes citrus, juicy pears and apples. It has a lively,
fresh, very fruity flavor with the Irsaira characteristic notes. Its fresh, fresh
acids accompany the sip for a long time.
Sein intensiver Duft umfasst auch Zitrusfrüchte, saftige Birnen und Äpfel.
Es hat einen lebendigen, frischen, sehr fruchtigen Geschmack mit den charakteristischen Noten von Irsaira. Seine frischen, frischen Säuren begleiten
den Schluck lange.

Nonius Chardonnay/
7900 Huf/0,75 l
Királyleányka (Erdély-Recas)
A Nonius a Recas pincészet egyik kiemelkedô sorozata, amelyet a kézi
szüret és a legjobb dûlôk termésének párosítása tesz igazán különlegessé. Ezt a fehér házasítást a friss citrom és lime, valamint az édesre fûzött
ôszibarack és nektarin íze jellemez. Tökéletes nyári aperitif, továbbá tengeri
fogásokhoz is jól párosítható.
Nonius is one of the outstanding series of Recas Winery, which combines
manual harvesting with the best of the best vineyards. This white blend is
characterized by the taste of fresh lemon and lime, as well as sweet peach
and nectarine. Perfect for summer aperitif and seafood.

Kvaszinger Furmint
(Tokaj)

7800 Huf/0,75 l

A bor illatában és ízében az ásványos és mandulás jegyek kiegészülnek az
újfahordós érlelés füstös-vaníliás jegyeivel. Fiatalos, lendületes savai, gazdag aromái hosszú és határozott ízhatást adnak neki. A komoly, nagytestû
száraz furmintok rajongóinak ajánljuk.
Its fragrance combines almond with the smoke and vanilla as the result of
ageing in new wooden casks. Its youthful, dynamic acidity and rich aromas
render a lasting and marked taste. A great choice for Furmint fans.
Der Wein hat ein Bukett und Geschmack mit Mineral und Mandeln, ergänzt
mit rauchigen und Vanille Noten vom neuen Holzfassen alterung. Sie geben
ihm eine junge, kräftige Säure und reichen Aromen für einem langen und
starken Geschmack. Wir bieten Ihn für die Fans von langen, vollmundig trocken Furmint.

Babits Érdekházasság
(Tokaj)

6000 Huf/0,75 l

A furmint és hárslevelû szôlôfajták házasításából készült nemesédes bor.
A házassághoz érdekük fûzôdik, mert míg a furmint a karakteres savgerincet, nagy testet és hosszan lecsengô ízt adja, addig a hárslevelû csodálatos
illatot és kiegyensúlyozottságot biztosítja a bornak.
Noble sweet wine made from the mating of furmint and hárslevelû grape
varieties. It is a marriage of convenience, because while the furmint brings a
characteristic acidity, a large body and a long-lasting flavor, the hárslevelû
offers a wonderful aroma and balance to the wine.
Ein edelsüßer Wein von eine mischung aus Furmint und Hárslevelû. In diese
Interest-Ehe, bringt der Furmint die Säure, großer Körper und ein langes
Geschmack, und der Hárslevelû ein wunderbares Aroma und Balance.

Fehér/White/Wieß
Babits száraz Szamorodni
(Tokaj)

7000 Huf/0,5 l
1400 Huf/0,1 l

Furmint, Hárslevelû szôlôfajtánál bekövetkezett Nemes Rothadás (botritis
cinerea) következtében kialakuló Aszúszemes szôlôfürtök egyöntetû feldolgozását követôen és Tölgyfahordóban érlelt Tokaji Borkülönlegesség.
Egyedülálló íz világgal rendelkezik, kiérezhetô belôle a keserû mandula íz
és a botritis-es jelleg, rendkívül harmonikus bor. A száraz bort kedvelôk
körében a Borok Királyát jelenti.
Furmint, Hárslevelû vine variety, following the unusual processing of
Aszúszemes grape bushes emerging as a result of Nemes Rote (botritis cinerea) and Tokaj wine specialty aged in Oak barrel. It has a unique flavor of
the world, with its bitter almond flavor and its botritial character, extremely
harmonious wine. Among the lovers of dry wine are the King of Wines.
Furmint, und Hárslevelû Rebsorten als aszú Trauben vom Folge der Edelfäule (Botritis cinerea), einheitlich Verarbeitet und in Eichenfass gereift. Eine
einzigartigen Geschmack, man spürt Bittermandeln, und Botritis Charakter,
einer sehr harmonischer Wein. Er ist der König der Weine unter den trockener Wein Fans.

Babits édes Szamorodni
(Tokaj)

7500 Huf/0,5 l
1500 Huf/0,1 l

Furmint, Hárslevelû szôlôfajtánál bekövetkezett Nemes Rothadás (botritis
cinerea) következtében kialakuló Aszúszemes szôlôfürtök egyöntetû feldolgozását követôen és Tölgyfahordóban érlelt Tokaji Borkülönlegesség.
Furmint, Hárslevelû vine variety, following the unusual processing of Aszú
grape bushes emerging as a result of Nemes Rote (botritis cinerea) and
Tokaj wine specialty aged in Oak barrel.
Furmint, und Hárslevelû Rebsorten als aszú Trauben vom Folge der Edelfäule (Botritis cinerea), einheitlich Verarbeitet und in Eichenfass gereift.
Am meisten ausgezeichnet ist der Genuss an 12C. Extrem gut als Aperitif
vor dem Essen.

Babits Tokaji Aszú
5 Puttonyos

15 000 Huf/0,5 l
3000 Huf/0,1 l

2006-os évi aszútermés rendkívül jó alapanyagot biztosított és ezt kihasználva egy többszörösen aranyérmes bor készült. Rendkívüli íz harmónia
jellemzi, mely egy kerek egészet alkot. Desszertként az étkezést befejezve
garantáltan maradandó íz élményt okoz.
2006 year production provided a very good raw material and made use of a
multiple gold medal wine. The extraordinary flavor is characterized by harmony, which is a round. As a dessert, when the meal is completed, there is
a guaranteed lasting taste experience.
Der 2006 Jahr hat uns mit hervorragendem Rohstoffe versehen, und dies
kann in ein mehrfachen Goldmedaillenweinen daraus gemacht werden. Der
geschmack ist eine ungewöhnlicher Harmonie, die eine ganze Runde bildet.

Babits Tokaji Aszú
6 Puttonyos

18 000 Huf/0,5 l
3600 Huf/0,1 l

Borversenyek állandó gyôztesei és a Világ összes Nemesédes borai között
is kimagaslóan megállják helyüket és képviselik magas szinten Magyarországot, Tokaj – Hegyalját. Élvezeti értékük 10-12C-on a legkirályibb. Különleges alkalmak megkoronázásaként ajánljuk fogyasztani.
Among the constant winners of the wine competitions and among all the
Nemesédes wines of the World, they stand out and represent Hungary and
Tokaj - Hegyalja at a high level. Their value at 10-12C is the brightest. It is
recommended to consume special occasions.
Neben die ständige Gewinner in Weinwettbewerbe, und alle edlen Süßweine
auf der Welt, kommt dieser Wein zurecht, und vertretet Ungarn, und Tokaj Hegyalja mit einen hohen Niveau. Am hehrlichsten ist sein Wert auf 10-12C.
Empfohlen für besondere Gelegenheiten.

Rosé/Rose/Rosé
Bôsz Adrián Classic Rosé
(Szekszárd)

6900 Huf/0,75 l
1840 Huf/0,2 l

Üde, világos lazacszín, némi narancsos árnyalattal. Málnás, violás, elegánsan intenzív illatú, kortyban pedig zamatosan telt, de egyáltalán nem nehézkes bor. Szép savak, finom gyümölcsös ízek jellemzik, melyben ismételten
megjelenik némi málna. Nagyon jó ivású, kedves könnyed rozé.
Smooth, light salmon colour, with some orange tones. It has a raspberry,
shimmering, elegantly intense aroma, and it is rich in flavor, but it is not
cumbersome at all. It is characterized by fine acids, tasty fruity flavors,
which reveal some raspberries again. Easy to drink, nice and light rose.
Helle Lichtige Lachsfarben, mit etwas Orangen Tönung. Himbeere, Violen,
elegant intensives Aroma, in der Schluck und racily füllig, aber garnicht
ein tüfteliger Wein. Schöne Säuren, feine Fruchtaromen kennzeichnet der
Wein, in denen immer wieder etwas Himbeere auftaucht. Süffiger, herzlicher, leichter Rosé.

Tóth Ferenc Rosé
(Eger)

6800 Huf/0,75 l

A pohárból felszabaduló aromái pici bôrösséggel nyitnak, majd, ha várunk
egy pillanatot, akkor kibontakoznak a gyümölcsök is, így az ôszibarack és a
grapefruit. Mindezt pedig körbelengi valami finom édesség is. Savai élénkek, de nagyon kellemesek.
First aromas start with light skin fragrances then after a short time we recognise the fruits in the nose, peach and grapefruit complemented by fine
sweetness. Lively but very pleasant acids. Besides the fruits, punch and
cake taste on the palate gives great complexity.
Die Aromen öffnen vom Glas mit ein kleines Haut aroma, und wenn Sie
einen Moment warten, entfalten sich dann die Früchte, wie Pfirsiche und
Grapefruit, mit etwas leckeren Süßigkeiten. Seine Säuren sind lebendig,
aber sehr angenehm.

I am Pinot Grigio rosé
(Recas-Erdély)

6800 Huf/0,75 l

100% Szürkebarát, héjon erjesztve, ennek köszönheti pinkes, rozés színét.
Kiváló ételkísérô.
100% Pinot Grigio, fermented in shell, thanks to its pink, rosy color. Excellent food supporter.
100% Pinot Grigio, in der Schale fermentiert, dank seiner rosa, rosigen Farbe. Ausgezeichneter Food Supporter.

A fröccs története / Story of spritzer
A „spritzer” szó nem tetszett Jedlik Ányos barátjának, Vörösmarty
Mihálynak, aki aktív és egyben kreatív híve volt a nyelv magyarosításának és ápolásának. Ezért a „spritzer” szót hamarosan lefordította:
ekkor született meg az óriási karriert befutó „fröccs” szavunk, ami
azt a hangot utánozza, amikor a szódát hozzáengedjük a borhoz.
The friend of Ányos Jedlik, Mihály Vörösmarty did not like the word
„spritzer”. He was an active and creative creator of the Hungarianization and cultivation of the language therefore he translated the
word „spritzer” this was when the word „fröccs” that came out of
a huge career was born, which mimics the sound when the soda is
passed down to the wine.

Vörös/Red/Rot
Nonius Syrah/
Fekete Leányka
(Erdély-Recas)

8900 Huf/0,75 l
2200 Huf/0,2 l

Az ismerôs ízek világában igazi izgalom felfedezni valami újat és finomat.
A Fekete Leányka Románia legöregebb szôlôfajtája, szelíd szépségével,
csodálatosan mûködik együtt a megnyugtatóan ismerôs fûszeres Syrah-val.
In a world of familiar flavours it’s a real thrill to discover something new and
delicious. Feteasca Neagra (the Black Lady) is Romania’s oldest grape variety, a sometimes dark yet always luscious beauty that works wonderfully
with the reassuringly familiar spicy Shiraz.

Szeleshát Merlot
(Szekszárd)

9600 Huf/0,75 l
2600 Huf/0,2 l

Szekszárd egyik legszebb fekvésébôl szüretelt klasszikus, gyümölcsös szekszárdi merlot. Közepes testû, jól iható, kerek struktúrájú,
gömbölyû bor a dûlôbôl és a hordótól származó fûszeres jegyekkel.
A classic and fruity Szekszárd Merlot harvested from one of Szekszárd’s nicest spots. A medium-bodied, round wine with good drinkability and great structure, with the spicy notes coming from the vineyard
and the barrel.
Eine von der schönsten Lage in Szekszárd ist der klassischer, fruchtiger Merlot geerntet. Mittlere Körper, gut zu trinken, runde Struktur,
mit würzige Noten vom Fass.

Garger Imre
Kékfrankos (Sopron)

8900 Huf/0,75 l

Hûvös illatában fekete cseresznye, fekete olívabogyó, szilva, tejcsokoládé
és kövesség. Ízében a gyümölcsök mellett ásványok és fûszerek. Selymes
textúra, melengetô alkoholérzet és hosszú lecsengés jellemzik.
In a cool scent of black cherries, black olives, plums, milk chocolate and
stone. In addition to fruits, minerals and spices in its flavor. It has a silky
texture, a warming alcohol feel and a long finish.

Jackfall Tótágas (Villány)

8800 Huf/0,75 l

A Jackfall ezúttal is nagyot dobbantott: Cabernet Sauvignon és Franc, pici
Merlot-val kiegészítve. A bor tartalmas és csábító, érdekes, meggybefôttes
jelleggel, közepes testtel, játékos struktúrával.
The Jackfall is great again: Cabernet Sauvignon and Franc, completed with
a little Merlot. The wine is rich, full and seductive, with interesting sour
cherry compote marks, medium-body, and playful sucture.
Der Jackfall springt wieder an: Cabernet Sauvignon und Franc, ergäntzt mit
einen kleinen Merlot. Der Wein ist reich und verführerisch, mit interessanter Sauerkirsch-kompott Charakter, mittlere Körper, spielerische Struktur.

Vörös/Red/Rot
Tóth Ferenc Superior
Bikavér (Eger)

12 900 Huf/0,75 l

Kékfrankos alapon a három bordeaux-i fajta és Pinot Noir, valamint
Kadarka is helyet kapott ebben a házasításban. Tanninérzete bársonyos, intenzív ibolyás, szilvás illattal, egyszerre cseresznyés-meggyes
fûszeres jegyekkel. Szokatlanul gazdag bikavérstílus, komoly szerkezettel és hosszú lecsengéssel.
The Superior Bikavér is a blend of the selection of the best base wines
of the winery. Kékfrankos base, the three Bordeaux variety, pinot noir
and kadarka got the place in this blend. Velvety tannins, intense violet
and plum fragrances combined with spicy sour and sweet cherry notes.
Unusually rich bikavér style with serious structure and long nish.
Blaufränkisch Basis, die drei Bordeaux Sorten, Pinot Noir und Kadarka
hat platz ist in dieser Mischung. Samtige Tanninen, intensiv violett und
Pflaumenaromen gleichzeitig mit würzigen Kirsch, und Sauerkirschnoten. Ungewöhnlich reiches stil Stierblut, eine ernste Struktur und langer Abgang.

Jackfall
Cabernet Sauvignon
(Villány)

13 900 Huf/0,75 l

A fajta fûszerei mellett a gyümölcsöké a fôszerep: feszes, meggyes, fekete
ribizlis, finoman fás vörösbor, vibráló savakkal, hosszú, száraz lecsengéssel, kis kesernyével.
Beside the spiciness of the variety, fruits are dominating: a taught, subtly
oaky red wine with sour cherry and blackcurrant, vibrant acids, and a long,
dry finish with a bit of bitterness.
Windig, ausgesetzter Hang, komplexer Erde mit kalkhaltigen Löss geschlitzt mit roten, eisenreichen Lehmboden Schichten und 12 Jahren alte,
schön kultivierter Cabernet Sauvignon, ihre Installation.

Gere Kopár (Villány)

19 900 Huf/0,75 l

Testes erôteljes és hosszú. Illatában és ízében intenzív fekete gyümölcsök
és étcsokoládé. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc és Merlot bordói stílusú házasítása.
Full-bodied with great power and length. Bordeaux blend with Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc and Merlot. Decanting Recommended.
Volmundig, kraftvoll und lang. In seinem Duft und Geschmack intensive
Schwarzfrüchte und Bitterschokolade. Ein Veschnitt aus Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot im Bordeauxer Stil. Dekantieren ist empfehlenswert.

Tiffán Carissimae
(Villány)

19 900 Huf/0,75 l

A Kopár-dûlôben szôlôtelepítés elôkészítése során egy talajmunkát végzô
gép római kori sírkôtöredéket fordított ki a földbôl. Felirata így szól:
„Luciae... candidae, coniugi carissimae…” („A szépséges Lucia-nak, a legkedvesebb hitvesnek…”) Pincészetünk 1999-ben palackozta az elsô dûlô
szelektált házasítást (cabernet sauvignon és cabernet franc) a Kopárból.
Azóta minden évben lepalackozzák ezt a házasítást, amely címkéjén ôrzi
Oppidum Úrnôje emlékét…
During the preparation of the vineyard plantation in Kopár-vineyard, an
earth-moving machine pulled out a Roman tombstone fragment. The inscription reads: „Luciae ... candidae, coniugi carissimae ...” („For the beautiful Lucia, my dear beloved ...”) Since then, this blend has been rolled out
every year and has a label that commemorates the Lady of Oppidum ...
Während der Vorbereitung der Weinbergplantage im Kopár-Weinberg zog
eine Erdbewegungsmaschine ein römisches Grabsteinfragment heraus.
Die Inschrift lautet: „Luciae ... candidae, coniugi carissimae ...” („Für die
schöne Lucia, meine liebe Geliebte ...”) Seitdem wurde diese Mischung jedes Jahr herausgebracht und hat ein Etikett, das an die erinnert Dame von
Oppidum ...

Külföldi Borok/Import Wines/
Ausländische Weine
Világi Chardonnay
(Szlovákia)

12 000 Huf/0,75 l

Magabiztos gyümölcsösség, minerális és virágos jegyek, trópusi gyümölcsök és egy csipetnyi vanília. Telt korty, szép savak. Érett szôlô, amelyet
kiegészít a nagy fahordós érlelés és több hónapos seprôn tartás. Az ízében
krémes- vajas kortyban a citromhéjtól az almán, az érett trópusi gyümölcsökön keresztül az ananász és a nyári körte dominál.
Confident fruitiness, mineral and floral notes, tropical fruits and a hint of
vanilla. Full sip, nice acids. Ripe grapes, complemented by aging in large
wooden barrels and keeping on broom for several months. Its flavor is dominated by sour cream butter from lemon peel through apples, ripe tropical
fruits to pineapple and summer pear.
Selbstbewusste Fruchtigkeit, mineralische und blumige Noten, tropische
Früchte und ein Hauch Vanille. Voller Schluck, schöne Säuren. Reife Trauben, ergänzt durch Reifung in großen Holzfässern und mehrmonatigem Besen. Sein Geschmack wird dominiert von Sauerrahmbutter von Zitronenschale über Äpfel, reife tropische Früchte bis hin zu Ananas und Sommerbirne.

Fantastico Malbec
(Argentína)

11 900 Huf/0,75 l

Argentína lelke jelenik meg ebben a borban. A bor eredetiségével és vitalitásával
hívja fel magára a figyelmet. A Malbec a Cabernet Sauvignon és a Merlot fajták
legszebb tulajdonságait hordozza magában. Intenzív, mély ibolyaszín jellemzi.
Izében a komoly,édes tanninok mellett felfedezhetô a vanília, a bors, a száraz
füge, a szilvalekvár és a fekete ribizli. Elôször egy erôs fûszerességet majd csokoládés lecsengést figyelhetünk meg.
The soul of Argentina appears in the wine. Its originality and vitality makes it very
interesting. Since it carries the advantages of Malbec, Cabernet Sauvignon and
Merlot grapes, it is a wine to enjoy. It has an intensive violet color. In the nose and
on the palate we can find many aromas; vanilla, dried fig, plum-jam, blackcurrant, spices. Firstly the spices then the chocolate dominates.
Die Seele Argentiniens erscheint im Wein. Seine Originalität und Vitalität macht
es sehr interessant. Da er die Vorteile von Malbec, Cabernet Sauvignon und Merlot trägt, ist er ein Wein, den man genießen kann. Es hat eine intensive violette
Farbe. In der Nase und am Gaumen finden wir viele Aromen; Vanille, getrocknete
Feigen, Pflaumenmus, schwarze Johannisbeere, Gewürze. Zuerst die Gewürze,
dann dominiert die Schokolade.

Weinrieder Zöldveltelíni
Schneiderberg (Ausztria)

8700 Huf/0,75 l

Dûlôszelektált Zöldveltelini a „Schneiderberg” nevû csúcsdûlôbôl. Nagyon
sûrû, komoly, ízgazdag bor, hosszú lecsengéssel. Sokféle ételhez jól megy,
az osztrák borász leginkább grillezett hal, vagy csirke, borjú bécsi és fôtt
marhahús mellé ajánlja.
Vineyard Selected Green Veltelini from the top vineyard called „Schneiderberg“. Very dense, serious, rich wine with a long finish. With a wide variety of dishes, the Austrian winemaker recommends it with grilled fish or
chicken, veal and boiled beef.
Weinberg Ausgewählte grüne Veltelini aus dem obersten Weinberg namens
„Schneiderberg“. Sehr dichter, ernster, reicher Wein mit langem Abgang.
Der österreichische Winzer empfiehlt eine große Auswahl an Gerichten mit
gegrilltem Fisch oder Hühnchen, Kalbfleisch und gekochtem Rindfleisch.

Lindemans Bin 50 Shiraz
(Ausztrál/Australian)

9100 Huf/0,75 l

Mély rubinvörös-lila szín. Csábító illatában szilva, piros gyümölcs, csokoládé és fûszerek. Sima tanninok, közepesnél nagyobb test. A gyümölcs délkelet Ausztrália különbözô területeirôl. Hat hónap érett amerikai tölgyfahordóban.
Deep ruby-purple colour. Inviting aromas of plums, redfruit, chocolate and
spice. Smooth tannins, medium plus body. Fruit sourced from acros SE Australia. Six months in American oak.
Eine tiefe fubinrote-lila Farbe. In seinem verführerischen Duft Pflaume,
rote Frucht, Schokolade und Gewürze. Glatte Tannine, der Körper ist größer
als mittelmäßig. Die Frucht stammt von verschiedenen Gebieten aus Südost-Australien. Er wurde 6 Monate im amerikanischen Eichenfass gereift.

Ház Borai/House wine/Hausweine
Feind Birtok folyó fehér/   990 Huf/0,2 l
white (Balaton)
Feind Rosé Cuvée
990 Huf/0,2 l
(Balaton)
Feind Birtok folyó vörös/ 1100 Huf/0,2 l
red (Balaton)

Pezsgôk/Champagne/Sekte
Habzóborok/Sparkling wine/
Schaumweine
BB Édes Pezsgô (0,75 l)

3600 Huf

BB Száraz Pezsgô (0,75 l)

3600 Huf

Hungaria Extra Dry (0,2 l)

1500 Huf

Hungaria Extra Dry (0,75 l)

6900 Huf

Mumm Cordon Rouge (0,75 l)

27 000 Huf

Dom Perignon (0,75 l)

66 000 Huf

