
FEHÉR

KONYÁRI CHARDONNAY 2020 Balatonlelle
Chardonnay a Kishegyről. A legjobb időpontban leszüre-
telt gyümölcs hűtve erjedt és finomseprőn érett tartály-
ban. Élénk virágos, sárga almás, szőlős jegyek, hosszú ízű 

finoman ásványos korttyal.
500 Ft/0,1 l    3300 Ft/0,75 l

FIGULA ZENIT & MORE (FÉLSZÁRAZ)
2020 Balatonfüred

Feszes savú zenit mellett pinot gris, muskotály és pár gramm 
maradékcukor kerekíti az élénk ízű kortyot. Korán szüretel-

ték, hűtött tartályban erjesztették, frissen palackozták.
500 Ft/0,1 l    3300 Ft/0,75 l

NYAKAS IRSAI OLIVÉR 2020 Tök
Látványra halvány zöldes árnyalattal indít, majd jönnek a 
kirobbanó illatok, szőlő, citrusok, virágos rét, aztán követi 
az élénk, friss korty, leginkább a szőlő érződik ki belőle és 

pár gramm maradékcukor kerekíti le a végét.
500 Ft/0,1 l    3300 Ft/0,75 l

LAPOSA FRISS 2020 Badacsony
Tiszta és fiatalos rizling a Balaton északi partjáról. A sok-
rétű illatban citrusos jegyek, enyhe fűszeresség, üde sav-
érzet, hosszú lecsengés. A hűtött erjedés és rövid érlelés 

után került csavarzár alá.
500 Ft/0,1 l    3300 Ft/0,75 l

ROSÉ

LAPOSA ROSÉ 2020 Badacsony
Sok gyümölcsös: eper, málna és szamóca. Hosszú lecsen-

gés, határozott savak és vibráló zamatok.
500 Ft/0,1 l    3300 Ft/0,75 l

VÖRÖS

GERE PORTUGIESER 2020 Villány
Színe halvány, mint egy pinot-é, de annyira lilás, hogy már 
szinte kék. Virágos, szilvás az illata, barátságos, behízelgő 
az íze. Ha most ismerkednénk a vörösborral, ezzel kezde-

nénk, ha hűvösen innánk vöröset, ez lenne a teraszon.
550 Ft/0,1 l    3600 Ft/0,75 l

HEIMANN MERLOT 2017/2018 Szekszárd
A válogatott szőlő tartályban erjedt héjon, majd nagy ászok-
ban és használt öthektós hordókban érett 1 éven át. A szőlő 
első felénél a savakra koncentráltak, a végeredmény így lett 

rétegzett és elegáns.
550 Ft/0,1 l    3600 Ft/0,75 l

THUMMERER TRÉFLI CUVÉE 2017 (ÉDES) Eger
Noszvalyi és szomolyai turán és blauburger a klasszikus fran-
cia fajtákkal házasítva. Ettől olyan sokízű, virágos, gyümöl-
csös és gazdagon édes kortyú. 2 év használt hordós érlelés, 

45 gramm természetes maradékcukor, moderált alkohol.
600 Ft/0,1 l    4200 Ft/0,75 l

SAUSKA CUVÉE 13 2018/2019 Villány
A jónevű villányi Makár-, Konkoly-, Kopár- és Ördögárok dű-
lők termése, nagyobb részben bordói fajtákkal és egy-egy 
helyi hőssel. Mélyvörös szín, málnás, szedres, érett szilvás 

illat, közepes test sok-sok gyümölccsel, hosszú korttyal.
600 Ft/0,1 l    4200 Ft/0,75 l

TAKLER CABERNET FRANC 2018 Szekszárd
Érett és meleg ízű cabernet franc szekszárdi lösz talajról. 
Hűtött acéltartályban erjedt, majd 500 literes hordóban 
érett a következő szüretig. Lendületes, közepes testű, fe-
kete gyümölcsös, fűszerpaprikás, száraz és kerek kortyú.

600 Ft/0,1 l    4200 Ft/0,75 l


