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DÚZSI   ROSÉ  

Élénk, ragyogó rozészín, � nom gyümölcsjegyek, 
epres, szamócás illat és íz. Frissítő, gurulós, 
jósavú, ahogy azt egy újbortól elvárjuk.

Lively, bright rosé colour, delicious fruit notes, 
strawberry, wild strawberry nose and palate. 
Refreshing, tingling with good acidity, and just 
what we expect from a new wine.

Grelle, strahlende Roséfarbe, feine Fruchtnoten, 
ein Duft und Geschmack von Erdbeeren. 
Erfrischend, rollend, mit guten Säuren, wie es 
von einem Heuerwein zu erwarten ist.

TAKLER  PINOT NOIR ROSÉ   

Intenzív gyümölcsös illat, jellegzetes grapefruitos 
jegyekkel, halvány, friss rozészínnel. Idén 
alacsonyabb termést adott a Pinot noir a Decsi 
Szőlőhegyen, így testben, illatban egyaránt 
koncentráltabb lett Taklerék újbora. Rövid héjon 
áztatás, acéltartály, gyors palackozás a bomba 
gyümölcsökért és üdeségért.

Intense fruity aromas with typical grapefruit notes 
and a pale, fresh rosé colour. � is year, the Pinot Noir 
gave a lower yield on Decsi Szőlőhegy, and thus the 
Taklers’ new wine became more concentrated both 
in terms of body and on the nose. After brief skin 
contact, steel tank and quick bottling followed to 
retain the explosive fruitiness and freshness.

Intensiver, fruchtiger Duft, mit charakteristischen 
Grapefruit-Noten, und blasser Farbe von frischem 
Roséwein. Kurze Einweichung, Stahltank, 
schnelle Abfüllung, um die explodierenden 
Früchte und Frische bewahren zu können. 
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2.900 Ft/palack
440 Ft/dl

2.900 Ft/palack
440 Ft/dl

0,75l

0,75l

Szekszárdi Borvidék
Szekszárdi Borvidék



5.4.

GÜNZER ROSÉ  

Kékfrankos, pinot noir, merlot és két cabernet, 
frissen, tartályban erjesztve és érlelve. Könnyed, 
üdítő, újboros, moderált alkohollal és vidám, új 
arculattal. Piros gyümölcsök, érett cseresznye, 
szamóca.

Kékfrankos, Pinot Noir, Merlot and the two 
Cabernets in a fresh style, fermented and aged in 
tanks. A light, refreshing, new wine style, with 
moderate alcohol and a vivacious new image. Red 
fruit, ripe cherry, wild strawberry. 

Blaufränkisch, Pinot Noir, Merlot und zwei 
Cabernet, frisch im Behälter gegoren und 
gereift. Leicht, erfrischend, mit Heuerwein-
Noten, moderiertem Alkohol und lustigem, 
neuem Gesicht. Rote Früchte, reife Kirsche, 
Erdbeere.

SAUSKA  ROSÉ   

Eper, csipkebogyó és hibiszkusz illat, virgonc 
savak, gránátalma, korai cseresznye és citrusok. 
Fűszeres, kerek és üdítő.”- meséli Hága Balázs, 
borász. Vidám, elegáns rozé, amelybe a birtok 
összes szőlőfajtája bekerült. Reduktív iskolázás, 
hosszabb � nomseprős érlelés, december eleji 
palackozás.

Strawberry, rose hip and hibiscus on the nose, 
buoyant acids, pomegranate, cherry and citrus 
fruit. It’s spicy, round and refreshing,” says 
winemaker Balázs Hága. A vivacious, elegant 
rosé into which all the grape varieties of the estate 
were put. Reductive, long ageing on the � ne lees, 
early-December bottling.

Lustiger, eleganter Roséwein mit allen 
Rebsorten des Weingutes. Reduktive Schulung, 
längere Reifung auf Feintrub, eine Abfüllung 
in Flasche am Anfang Dezember.
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5.4.

GERE ATTILA 
OLASZRIZLING   

100% olaszrizling Villányból, Gere Attila 
pincéjéből. Fehérhúsú gyümölcsök, fehér 
virágok, kerek, gurulós, jó savú korty, közepes 
test, hosszú lecsengés a végén � nom kesernyével.

100% Olaszrizling from Villány, from Attila Gere’s 
cellar. White-� eshed fruit, white � owers, round, 
nice drinkability, good acidity, medium-bodied, 
long with a touch of bitterness on the � nish.

100% Italienischer Riesling aus Villány, aus 
dem Keller von Attila Gere. Früchte mit hellem 
Frucht� eisch, weiße Blumen, runder, rollender 
Schluck mit guten Säuren, mittlerer Körper, 
langer Abklang, am Ende mit feiner Bitterkeit.

SKIZO  IRSAI OLIVÉR    

Nagyon jó bor. Olyan könnyű, fűszeres, jó ivású 
és frissítő, amilyennek ezt a fajtát szeretjük. Ez 
az évjárat nagyon jól áll az illatos szőlőnek: 
savai virgoncak, de a bor mégsem vékony, teste, 
zamatossága, citrusos, lédús kortya élményt ad.

A very good wine. It’s just as light, spicy and 
refreshing with good drinkability as we like from 
the variety. � e vintage suits the aromatic grapes 
a lot: the acids are lively, yet the wine isn’t thin; 
its body, � avours, citrusy and juicy palate delivers 
a real.

Sehr guter Wein. Leicht, würzig, gut 
bekömmlich und erfrischend. Der Jahrgang 
steht der duftenden Traube sehr gut: seine 
Säuren sind lustig, trotzdem ist der Wein nicht 
dünn, sein Körper, seine Aromen, sein saftiger 
Schluck mit Zitrusfrüchten bieten ein großes 
Erlebnis.
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2.600 Ft/palack
390 Ft/dl

0,75l

0,75l

Villányi Borvidék

Villányi Borvidék
Badacsonyi Borvidék

Villányi Borvidék



7.6.

DÚZSI FÜRTIKE 2016 
SZEKSZÁRD   

Idén először jelenik meg házasításként és a 
borász szerint ez már így is marad: korai fehér 
fajták teszik még vidámabbá, izgalmasabbá 
a szekszárdi ezerfürtűt. Mélyebb aranysárga 
színű, könnyed, fűszeres, közepes testű újbor 
korai szüretből.

� is year, for the � rst time, it comes out as a blend 
and according to the winemaker it will remain as 
such: the early ripening white varieties make this 
Ezerfürtű from Szekszárd even more vivacious and 
exciting. � is is a deeper golden yellow coloured, 
light, spicy, medium-bodied new wine from an 
early harvest.

Dieses Jahr erscheint erstmal als Verschnitt: 
frühere weiße Rebsorten machen den 
Szekszárder Ezerfürtű (Tausendtraube) noch 
lustiger, spannender. Ein leichter, würziger 
Heuerwein mit mittlerem Körper, tieferer, 
goldgelber Farbe, aus Frühlese.

SEBESTYÉN
CSERSZEGI FŰSZERES 2016 
SZEKSZÁRD    

Primőr cserszegi Szentgálról, éretten szüretelt, 
cukros fürtök, zamatos és édes must és a 
végeredmény frissítő, eleven bor, alacsony 
alkohollal, fűszeres, szőlős illattal.  Finoman 
gyöngyöző szén-dioxid, irányított erjesztés, 
vidám, csilingelő anyag.

A fresh Cserszegi from Szentgál harvested at 
complete ripeness, yielding sugary clusters of  sweet 
and tasty must. � e result is a refreshing, lively wine 
with lower alcohol and a spicy, grapey nose. Gently 
sparkling carbon dioxide, controlled fermentation, 
vivacious, dazzling stu� .

Primeur Cserszegi aus dem Weingarten 
Szentgál, reif gelesene, zuckerige Trauben, 
aromatischer und süßer Most und das 
Ergebnis ein erfrischender, belebender Wein 
mit niedrigem Alkohol und einem würzigen 
Traubenduft. Fein perlendes Kohlendioxid, 
gesteuerte Gärung, lustiger, klingelnder 
Grundsto� .
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2.200 Ft/palack
320 Ft/dl

2.600 Ft/palack
390 Ft/dl

0,75l

0,75l

Szekszárdi Borvidék
Szekszárdi Borvidék



7.6.

NYAKAS SAUVIGNON BLANC 
2015  

A budajenői Körte-völgy meszes talaján termő 
egészséges, érett szőlő, rövid tartályos érlelést 
követően palackozva. Harsány illat, zöldpaprika 
és bürök. Széles aromatika ásványoktól a 
bodzavirágon át az egresig és citrusfélékig. 
Ropogós, vidám, hosszú. 

� e healthy, ripe grapes grown on the limestone soil 
of the Körte-völgy in Budajenő, bottled following 
a brief period of tank ageing. Vivid colour, green 
pepper and hemlock. A wide spectrum of aromas 
from minerals through elder� ower to gooseberry 
and citrus. Crispy, vibrant and long. 

Nach kurzer Tankreifung in Flasche abgefüllt. 
Schriller Duft, grüne Paprika und Schierling. 
Breite Aromenskala, von Mineralien an, 
über Holunderblüte bis zu Stachelbeere und 
Zitrusfrüchten. Knusprig, lustig.

GÜ NZER CH ARDONNAY  2013     

Siklósi területek érett gyümölcséből, alacsony 
tőketerhelés mellett, beoltva, kontrollált 
körülmények között erjedt. Szalmasárga színű, 
virágos, mentás, cukorkás illatú chardonnay. 
Az előző évjáratnál élénkebb savakkal, fás, 
krémes jegyekkel. A teltebb, délies stílusú, 
hordós érlelésű fehérborok kedvelőinek.

Made from low yields of ripe fruit from Siklós 
parcels via controlled fermentation. Straw yellow 
colour, � oral, mint and candy aromas. Livelier 
acidity than the previous vintage with oaky and 
creamy notes. For fans of fuller, southern-style, 
oak-aged white wines.

Aus reifen Früchten der Gebiete von Siklós, 
neben niedriger Weinstockbelastung hat er 
geimpft, unter kontrollierten Umständen 
gegoren. Ein Chardonnay mit strohgelber 
Farbe, und einem Duft von Blumen, Minze 
und Zuckerchen. Im Vergleich zum vorigen 
Jahrgang mit lebendigeren Säuren und holzigen, 
cremigen Noten. Für Weinliebhaber des 
molligeren, südlichen Stils, die die im Holzfass 
gereiften Weißweine gerne haben.
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440 Ft/dl

2.990 Ft/palack
440 Ft/dl

0,75l

0,75l

Szekszárdi Borvidék

Etyek – Budai  Borvidék
Villányi Borvidék

Szekszárdi Borvidék



9.8.

PANNONHALMI  TRICOLIS    

Három domb három dűlője, a Széldomb, a 
Tavaszó és a Packalló és három szőlőfajta, 
olaszrizling, rajnai és fűszeres tramini érett 
termése. Üde halványzöld szín, élénk és 
tiszta illat. Rizlinges citrusok, fehér virágok, 
traminis trópusi gyümölcsök és a védjegyévé 
vált fehérhúsú gyümölcsök. Jó savszerkezet. 
Klasszikus száraz fehérbor hűtött tartályban 
erjesztve és érlelve.

Olaszrizling, Riesling and Gewürztraminer. 
Pale green colour, lively and clean aromas. 
Riesling’s citrus fruit notes, white � owers and 
Gewürztraminer’s tropical fruit and white-� eshed 
fruit. Good acid structure. It was fermented and 
aged in cooled tanks.

Italienischer- und Rhein-Riesling und würziger 
Traminer. Blassgrüne Farbe, starker und klarer 
Duft. Zitrusfrüchte mit Riesling-Noten, weiße 
Blumen, Tropicalfrüchte mit Traminer-Noten 
und Früchte mit hellem Frucht� eisch. Gute 
Säurestruktur. Im gekühlten Behälter gegoren 
und gereift.

THUMMERER
EGRI MUSKOTÁLY    

A festői falu fölötti Csókás-dűlő szépen 
beérett, édes és illatos muskotály fürtjeiből 
tartályban erjesztve és érlelve készült édes 
fehérbor, majdnem 50 grammos természetes 
maradék cukorral. Kristálytiszta, de nem túlzó 
muskotályos illat és íz.

A sweet white wine made from the nicely ripened, 
sweet and aromatic Muskotály of the Csókás 
vineyard, above the picturesque village. Fermented 
and rested in tanks with 50 grams of residual sugar. 
Pure but not overwhelming Muskotály aromas 
and � avours.

Aus den schön gereiften, süßen und 
duftenden Muskateller-Trauben des über dem 
wunderschönen Dorf liegenden Weingartens 
Csókás hergestellter süßer Weißwein, im 
Behälter gegoren und gereift, fast mit 50 
Gramm natürlichem Restzucker. Kristallklar, 
aber kein übertreibender Duft und Geschmack 
von Muskateller.
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3.200 Ft/palack
470 Ft/dl

2.990 Ft/palack
440 Ft/dl

0,75l
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Egri Borvidék



9.8.

SEBESTYÉN KADARKA  

Nyitott kádban erjedt, rövid ideig nagyhordóban 
érett. Fűszerek, piros gyümölcsök mellett 
vattacukor, kis eperlekvár. A kadarka vidám 
stílusa: jól iható, könnyed, kedves.

It was fermented in open vats, then aged brie� y in 
big barrels. Beside the spice and red fruit, there’s 
candy � oss and a touch of strawberry jam. Kadarka’s 
vivacious style: good-drinkability, light, pleasant.

Er hat in o� ener Wanne gegoren und wurde 
kurz im großen Fass gereift. Neben Gewürzen 
und roten Früchten, Zuckerwatte und wenig 
Erdbeermarmelade. Lustiger Stil der Kadarka: 
gut bekömmlich, leicht und nett.

GERE PORTUGIESER
 2015 VILLÁNY    

100% Portugieser a Csillagvölgy, a Fekete-hegy, 
a Konkoly és az Ördögárok érett szőlőjéből, 
tartályban erjesztve, ászokhordóban érlelve 
a primőr gyümölcsjegyek megtartásáért. 
Könnyű, � noman fás száraz villányi vörösbor 
piros gyümölcsökkel, főként meggyel és nagy 
szemű cseresznyével. 

Fermented in tanks, aged in ászok barrels in order 
to keep the primary fruit notes. A light, subtly 
oaky Villány red wine with red fruit, mainly sour 
cherry and cherry. And it doesn’t want to appear 
more than this.

 Im Behälter gegoren und im Interesse der 
Bewahrung der primeuren Fruchtnoten im 
Lagerfass gereift. Ein leichter, fein holziger, 
trockener Rotwein aus Villány, mit roten 
Früchten, besonders mit Sauerkirsche und 
großer Kirsche.
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3.990 Ft/palack
590 Ft/dl

2.990 Ft/palack
440 Ft/dl

0,75l

0,75l

Balatoni Borvidék

Szekszárdi Borvidék
Villányi Borvidék

Egri Borvidék



11.10.

HEIMANN MERLOT     

Friss, gyümölcsös irány: ropogós bogyósok 
uralják az illatot és ízeket egyaránt, amelyet 
nagyhordós érlelés kerekít, � noman keretezve a 
fajta piros- és feketegyümölcseit. Fűszeres korty, 
jó tanninszerkezet. Közepes testű, komplex és 
vidám, ászkolt szekszárdi merlot.

A fresh and fruity direction: crispy berries reign both 
the nose and the palate, rounded out by the ageing 
in large barrels, and subtly framed by the red and 
black fruit of the variety. A spicy mouthful with 
good tannin structure. A medium-bodied, complex 
and vibrant, big barrel-aged Szekszárd Merlot.

Frische, fruchtige Richtung: knusprige 
Beerenfrüchte herrschen den Duft und zugleich 
die Aromen, die von der Reifung im großen 
Fass gerundet wird, die die roten und schwarzen 
Früchte der Sorte fein umarmt. Würziger 
Schluck, gute Tanninstruktur.

GERE CABERNET 
SAUVIGNON 2013    

Rubinszínű, paprikás, feketeribizlis illatú, 
� noman fás cabernet a villányi Csillagvölgyből, 
október közepi szüretből. Tartályban erjedt, 
majd 16 hónapon át vegyes kishordóban érett 
kerekre. Hosszú, fűszeres, kerek.

A ruby coloured, subtly oaky Cabernet with 
paprika and blackcurrant aromas from Villány’s 
Csillagvölgy, harvested in mid-October. It was 
fermented in tanks and afterwards rounded out 
in small, mixed barrels. Long, spicy and round. 

Fein holziger Cabernet von Weinlese in Mitte 
Oktober, aus dem Weingarten Csillagvölgy, 
mit rubinroter Farbe und einem Duft von 
Paprika und schwarzer Johannisbeere. Er hat 
im Behälter gegoren, dann wurde er 16 Monate 
in verschiedenen kleinen Fässern rund gereift. 
Lang, würzig und rund. 

3.990 Ft/palack
590 Ft/dl

4.990 Ft/palack

0,75l

0,75l
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Szekszárdi Borvidék
Villányi Borvidék



11.10.

SAUSKA CUVÉE  ’13 

Lendületes bíborpiros. Egészen meglepő, szinte 
„deirekttermős” illata málnával és ribizlivel 
nyit, a szájban meggy, cseresznye és még több 
málna. Üde gyümölcsösség, sima tannin, friss 
élmény. Lecsengése hosszú, sokízű. Syrah, 
cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, 
kézi szüretből, géppel válogatva, egy hónapos 
tartályos hidegerjesztéssel, fél éves másod- és 
harmadtöltésű francia hordós érleléssel.

Lively crimson colour. Its surprising, almost foxy 
nose opens with raspberry and redcurrant, followed 
by sour cherry, cherry and even more raspberry on 
the palate. Crispy fruitiness, smooth tannins; a fresh 
experience. Long � nish with many � avours. Syrah, 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, 
hand harvested, machine selected, with a month-
long cool fermentation in tanks and half a year of 
ageing in second- and third-� ll French barrels.

Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet 
Franc. Sein Duft ö� net mit Himbeere und 
Johannisbeere, im Mund Sauerkirsche, 
Kirsche und noch mehr Himbeere. Knusprige 
Fruchtigkeit, glattes Tannin, frisches Erlebnis. 
Langer Abklang mit vielen Aromen. 

BOCK ERMITAGE    

Cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, 
portugieser, kékfrankos, pinot noir és syrah 12 
hónapos vegyes méretű és korú tölgyfahordós 
érlelés után palackozva és palackban pihentetve. 
Közepesen sötét színintenzitás, gránátvörösbe 
hajló sötét szín, amelyhez enyhén fűszeres, piros 
húsú gyümölcsök illata párosul. Ízében meggyes 
fanyarság, kakaópor, csokoládé és szeder.

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Portugieser, Kékfrankos, Pinot Noir and Syrah bottled 
after 12 months of ageing in barrels of mixed sizes and 
ages, then rested in the bottle. Medium dark colour 
intensity, almost garnet coloured, accompanied by slightly 
spicy, red-� eshed fruits on the nose. It has the sourness 
of sour cherry, cocoa powder, chocolate and blackberry.

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Portugieser, Blaufränkisch, Pinot Noir und Syrah 
nach 12 monatiger Reifung in Eichenfässern 
mit verschiedenen Größen und Alter in Flasche 
abgefüllt und in Flasche gelagert. Mittelmäßig 
dunkle Farbintensität, in granatrot neigende dunkle 
Farbe, die mit dem Duft von leicht würzigen 
Früchten mit rotem Frucht� eisch ergänzt wird. 
In seinem Geschmack die Herbe von Sauerkirsche, 
Kakaopulver, Schokolade und Brombeere.
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4.800 Ft/palack

4.990 Ft/palack

0,75l

0,75l

Szekszárdi Borvidék

Villányi Borvidék
Villányi Borvidék

Villányi Borvidék



13.12.

TAKLER BIKAVÉR 2013     

Klasszikus szekszárdi bikavér i� abb Takler 
Ferenc műhelyéből, kékfrankos, kadarka, 
merlot és cabernet sauvignon házasításából. 
Kisebb részben új, nagyobb részt használt 500-
as hordóban érlelődött másfél éven át. Piros 
gyümölcsök, bőr, fa, pipadohány és egy kevés 
medvecukor vagy népiesen bocskorszíj.

� e classic Szekszárd Bikavér from Ferenc Takler 
Jr’s workshop, made from blending Kékfrankos, 
Kadarka, Merlot and Cabernet Sauvignon. � e 
smaller part was aged in new, the larger part in used 
500-litre barrels for a year and a half. Red fruits, 
leather, oak, pipe tobacco and a touch of liquorice.

Aus dem Verschnitt von Blaufränkisch, 
Kadarka, Merlot und Cabernet Sauvignon. 
Rote Früchte, Leder, Holz, Pfeifentabak und 
wenig Bärenzucker oder Lakritze.
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BOCK SYRAH  

A villányi Bocorból származó érett szőlő a 
tartályos erjesztést követően új tölgyfahordóban 
18 hónapig érlelődött. Feketébe hajló, 
gránátvörös szín, édes fűszerek, túlérett 
gyümölcsök és menta, az újhordós érlelésből 
származó csokoládés, vaníliás jegyek.

� e ripe grapes from the Bocor vineyard in Villány, 
fermented in tanks and then aged in new oak barrels 
for 18 months. Garnet red colour, sweet spices, 
overripe fruit and mint, plus chocolate and vanilla 
notes from the new barrels.

Die aus dem Weingarten Bocor in Villány 
stammenden Trauben wurden nach der Gärung 
im Behälter 18 Monate im neuen Eichenfass 
gereift. In schwarz neigende, granatrote Farbe, 
süße Gewürze, überreifene Früchte und Minze, 
aus der Reifung im neuen Fass stammende 
Noten von Schokolade und Vanille.
 

13.500 Ft/palack

0,75l
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Villányi Borvidék



13.12.
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THUMMERER TRÉFLI     

Természetesen édes egri cuvée olyan izgalmas 
fajtákkal, mint a blauburger, a kékoportó és a 
turán. Mellette merlot és cabernet franc húsz 
éves tőkékről, két éven át vegyes hordóban 
érlelve. Lágy savú, vastag, 45 gramm természetes 
maradék cukrával kifejezetten édes, behízelgő 
vörösbor azoknak, akik így szeretik.

Blauburger, Kékoportó (Portugieser) and Turán, 
alongside Merlot and Cabernet Franc from 20-year-
old vines, aged for two years in mixed barrels. A dense 
wine with restrained acidity that is markedly sweet 
with its 45 grams per litre of residual sugar.

Natürlich süßer Erlauer Cuvée mit solchen 
spannenden Sorten wie Blauburger, Portugieser 
und Turan. Daneben Merlot und Cabernet Franc 
von zwanzigjährigen Weinstöcken, zwei Jahre 
in verschiedenen Fässern gereift. Mit seinen 
milden Säuren und 45 Gramm natürlichem 
Restzucker ist er ein dicker, ausdrücklich süßer, 
schmeichlerischer Rotwein für diejenigen, die 
ihn in dieser Form gerne haben.

0,75l

3.990 Ft/palack
590 Ft/dl

GÖNCÖL TOKAJI 
3 PUTTONYOS ASZÚ 2012  

Furmint, zéta, hárslevelű és sárgamuskotály 
házasítása a forró 2012-es évjáratból, ahol 
a száraz ősszel inkább a töppedt szemek 
kerekedtek felül a nemes penésszel szemben. Így 
lett gazdag, sárgadinnyés, sárgabarackos, körtés 
ez a háromputtonyos, 105 gramm természetes 
maradékcukorral és izgalmas savszerkezettel.

Furmint, Zéta, Hárslevelű and Sárgamuskotály 
blend from the hot 2012 vintage in which shrivelled 
berries dominated rather than noble rot during 
the dry autumn. � at’s how this 3 puttonyos aszú 
with 105 grams per litre of residual sugar and 
exciting acidity became rich with melon, apricot 
and pear notes.

Ein Verschnitt aus Furmint, Zéta, Lindenblättriger 
und gelber Muskateller aus dem heißen Jahrgang 
2012, in dem nach dem trockenen Herbst 
eher die getrockneten Beeren gegenüber dem 
Edelschimmel gewonnen haben. So wurde dieser 
dreibüttige (3 puttonyos) Aszuwein reichhaltig, 
mit Zuckermelone, Aprikose, Birne, sowie mit 105 
Gramm natürlichem Restzucker und spannender 
Säurestruktur.

4.900 Ft/palack

0,5l
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Szekszárdi Borvidék

Egri Borvidék
Tokaji Borvidék

Villányi Borvidék
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MOKOS ÉDES MEGGY       

Friss, zamatos palkonyai meggyből készült 
édes gyümölcsbor különlegesség. A kíméletes 
borkészítési technológiáinak köszönhetően a 
napsütötte gyümölcs mind illatában, mind ízben 
dominánsan megjelenik.

A sweet fruit wine speciality made from fresh and 
tasty sour cherries grown in Palkonya. Due to the 
gentle production technology, the sun-grown fruits 
remain dominant in both the scent and the taste.

Frisch, saftig aus Palkonyaer Sauerkirschen 
gemachter süßen Obstweinspezialität. 
Aufgrund der sanften Kellertechnik, die 
sonnendurch� utete Frucht sowohl im Duft, 
als auch im Geschmack dominant erscheint.

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy a bor árakon felül 
10 % szervízdíjat számítunk fel!

MOKOS ÉDES 
EPER – ŐSZIBARACK  

A magas cukortartalmú epernek köszönhetően 
egyedállóan zamatos, friss gyümölcsbor. Íze és 
illata tökéletes harmóniában van.

With the strawberries of high sugar content, it is 
a uniquely zesty, fresh fruit wine. � e scent and 
the taste are in perfect harmony: recommended for 
true gourmets. 

Dank des hohen Zuckergehalts der Erdbeeren 
ist der sehr vollmundig, frischer Fruchtwein. 
Das Geschmack und Duft ist in perfekter 
Harmonie, wir bieten er für wahre Gourmets.

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy a bor árakon felül 

3.400 Ft/palack
490 Ft/dl

3.900 Ft/palack
590 Ft/dl

0,5l

0,5l
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Villányi Borvidék
Villányi Borvidék





RICZU – STIER PINCÉSZET 

RICZU VILLÁNYI OLASZRIZLING  390 FT/dl

RICZU VILLÁNYI ROSÉ  390 FT/dl

RICZU VILLÁNYI VÖRÖS CUVÉE  490 FT//dl

Ház bora

Borlap


