WINE LIST
BORLAP
BORLAP
WINE LIST

PEZSGŐK
PROSECCO SPUMANTE
FURLAN

7 990.- / 0,75 l
1 290.- / dl

ROSÉ SPUMANTE BRUT
FURLAN

7 990.- / 0,75 l
1 290 .- / dl

GRAND CUVÉE
HUNGARIA

6 990.- / 0,75 l
1 190.- / dl

FRICI FEHÉR/ROSÉ
GERE ATTILA

5 990.- / 0,75 l
990.- / dl

FRANCOIS NYERSPEZSGŐ
TÖRLEY

9 990.- / 0,75 l

BRUT
DUVAL-LEROY
ÁRAINK 27%-OS FORGALMI ADÓT (ÁFA) TARTALMAZZÁK.
AZ ÁRAINKHOZ 12% SZERVÍZDÍJAT SZÁMÍTUNK FEL.
ALL PRICES ARE INCLUSIVE OF VAT AT CURRENT RATE (27%).
SERVICE CHARGE OF 12% WILL BE ADDED TO YOUR FINAL BILL.

CHAMPAGNE

27 990.- / 0,75 l

FEHÉRBOROK

DESSZERT BOROK

WHITE WINES

TOKAJI MUSCAT BLANC félszáraz
GRAND TOKAJ | 2015 / 2016

4 900.-/ 0,75 l
1 100,- / 1,5 dl

Légiesen könnyed, gyümölcsös bor, amely magában hordozza a sárgamuskotály szőlő minden
szépségét. Megjelenésében zöldes-sárga színű. Illatában diszkrét fűszeresség keveredik a
szőlőfajta jellegzetes behízelgő aromáival. A friss citrusosság mellett a kamillavirág illata is szépen
megmutatkozik. A sárgamuskotály íze hosszan érezhető marad.
An ethereally light, fruity wine, greenish-yellow in colour, which carries all the beauty of the Muscat Lunel
variety. On the nose, a discreet spiciness mingles with the unctuous aromas typical of the grape variety.
Besides fresh citrus, a note of camomile flower can also be detected. The flavour of Muscat Lunel lingers
long in the mouth. With acidity and sweetness in perfect harmony, notes of lime and pear fruitiness and
fresh white peach dominate on the palate.

TOKAJI SZÁRAZ SZAMORODNI
DISZNÓKŐ SZŐLŐBIRTOK | 2006

DESSERT WINES

6 100,- / 0,5 l
1 350,- / 1 dl

Érett, illetve túlérett, de egészséges fürtrészekből készül, és a sherryvel, illetve egyes Jura-vidéki borokkal
vethető össze. Karakterét nagyban meghatározza a hosszú hordós – részben élesztőhártya alatti (biológiai)
– érlelés. Az élesztőhártya elképesztő frissességgel, a késői szüretből származó bor hosszú, fahordós
érlelése ászkolt, érett (rancio) karakterrel ruházza fel a Disznókő Száraz Szamorodniját.
Produced from ripe and very ripe but healthy clusters, it can be compared to some wines from Jura and Jerez. Its
character is determined by the long barrel ageing partly under the yeast veil or flor (biological ageing). The flor gives
the wine an amazing freshness, while the rancio character comes from the oxidation of the late harvested grapes.

MÁTRAI IRSAI OLIVÉR

TOKAJI ASZÚ 5 PUTTONYOS
CHATEAU MEGYER| 2013

Illatában egy virágzó bodzabokrokkal teli mező bujasága csábít. Íze bódító, mintha virágcsokorba
harapnánk. A fajta egyik klasszikusa kerülhet a poharunkba.

Színében halvány zöldessárga. Illata akácvirág és friss, üde muskotály virágzása, benne pici botrytis.
Ízében krémes jelleg, a virágok mellett megjelennek a citrusok és a túlérésből adódott botrytis, végén
barack és menta jelenik meg. A kerek savak hosszan, szépen, kiváló egyensúlyban tartják. Igazi
nemes Tokaji késői szüretelésű édes bor.

4 900.- / 0,75 l
DUBICZ BORÁSZAT ÉS SZŐLŐBIRTOK | 2016 / 2017 1 100.- / 1,5 dl

16 900,- / 0,5 l
3 690,- / 1 dl

The flavour of the wine promises an elderberry bush fields. The taste is full of flowers. The classical flavor
and taste of the Irsai Olivér wine. Hungarian type.

Pale greenish yellow colour. Its scent shows black locust flowers, and the fresh blooming of the muscat
vine, with a hint of botrytis. Smooth in taste, with botrytis notes due to overripening in addition to citrus
and florals, with apricot and mint appearing at the end. Round acids maintain a nice, long, excellent
balance. A truly noble late harvest sweet Tokaji wine.

CSOPAKI OLASZRIZLING SÁFRÁNKERT SELECTION
FIGULA PINCÉSZET | 2016 / 2017

TOKAJI ÉLVEZET késői szüret
DEMETERVIN | 2014

9 900.- / 0,75 l
2 190.- / 1,5 dl

Vastag, szinte olajos testű bor. A fahordós érlelésnek köszönhetően kialakult enyhe ászkolt jelleg szép
vadvirágillatt al párosul. Emellett a különböző citrusgyümölcsök keleti fűszerekkel kiegészülve teremtik
meg a bor harmonikus aromáját.
A dense, nearly oil bodied wine. The slight leafy bouquet developed as a result of the large oak barrel aging
is accompanied by nice wild flower bouquet. Different citruses supplemented by eastern spices give the
wine a harmonious bouquet.

TOLNAI SAUVIGNON BLANC
TŰZKŐ BIRTOK
2016 / 2017

5 200,- / 0,75 l
1 150,- / 1,5 dl

Elegáns, extravagáns bor, szalmasárga szín jellemzi. llatában intenzív egzotikus gyümölcsös
(papaya, őszibarack) jegyeket fedezhetünk fel. Ízében a finom extraktédesség jól párosul a
harmonikus tölgyes jelleggel. A nagy beltartalmat gyönyörű savak kísérik végig.
This wine is characterised by a vague straw-yellow colour. It is a wine of unique style, representing a new
world of fragrance and aroma, due to the 6-month maturing process in small wooden barrels. Besides the
intensive, exotic fruits (papaw, peach), its fragrance also bears the scent of vegetables (celery).

7 500,- / 0,5 l
1 690,- / 1 dl

Tokaj üde, gyümölcsös, elegáns arcát mutatja be ez a késői szüretelésű furmintból és hárslevelűből
származó édes bor, amely minden értéket hordoz, amiért a borvidéket szeretjük.
Az Élvezet egy Junibor koncepcióbor, amely a fiatalokat szólítja meg.
We have to find balance with Nature to keep the values. Our goal is to preserve the World Heritage, the terroir,
the culture of the soil and the people working on it. The volcanos of Mád give a special character to the wines.
Our task is to produce these the natural way of fine balanced grapes, aspired by perfection.

EXKLUZÍV BORAJÁNLAT

FEHÉRBOROK

EXCLUSIVE WINE OFFER

VILLÁNYI SOLUS
GERE ATTILA | 2011

24 900 FT/ 0,75 L

Ígéretes sötét rubin szín, fekete maggal a közepen. Illatban az élénk gyümölcsös jegyek mellett
csokoládés, kávés jegyek vannak előtérben. Mögötte azonban többminden rejtőzik: pici anizs,
medvecukor, édeskömény és enyhe sósság. Mindezek ízben is megjelennek szép érett tanninok
kiséretében. Az ízek nagyon elevenek, élők.
The wine has a young deep ruby colour with notes of purple on the rim. The very rich and full aroma on
the nose offers big body, concentration and harmony. Thenotes of toasty flavours are accompanied by

EGRI PHANTOM CUVÉE
GRÓF BUTTLER PINCÉSZET | 2011 / 2012

29 900 FT/ 0,75 L

WHITE WINES

BALATONSZŐLŐSI PINOT GRIS
FIGULA PINCÉSZET | 2016

5 600,- / 0,75 l
1 300,- / 1,5 dl

Szürkebarát reduktív köntösben. Fajtajelleget mutat gyümölcsökkel és kis gyógynövényességgel.
Zamatos, jó savú bor, étel mellé tökéletes.

Elegant, finely structured, youngish wine with restrained bouquet aromatic fruity richness. Refreshing,
crispy, complex, with trendy bouquet.

Mély rubin szín. Illatában a fekete bogyósgyümölcsök aromái, fűszerek és a csokoládé a meghatározó.
Nagy anyag a javából! Rendkívül koncentrált, tömény, vastag bor. Még igen fiatal, rendkívüli érlelési potenciállal. Kóstolva érezni csak igazán, hogy milyen komoly borral van dolgunk. A sokrétű fűszeresség, az
intenzív fekete szeder-aromák, a csokoládé és a diszkrét ásványosság teszik ízben felejthetetlenné ezt a
bort. Rendkívül hosszú lecsengés.

TOKAJI FURMINT DRY
DISZNÓKŐ PINCÉSZET

Deep ruby colour! In the nose black berries, spices and chocolate are the dominant flavours. Extremely concentrated and dense wine. We can really realize the quality after tasting. Manifold spices, gorgeous aroma of intense
chocolate, black berries and discreet minerality. Very long aftertaste. It is still young with superb ageing potential.

Színe halványsárga, a furmint szőlőfajtára jellemző zöldes árnyalatokkal. Friss és illatos bor fehér
virágok üzenetével és a grapefruit üdeségével. Ízében az egzotikus gyümölcsök körtével és birssel
keverednek, amit tartós, ásványias és sós utóíz követ. Sportosan elegáns.

VILLÁNYI DOBOGÓ
VYLYAN PINCÉSZET | 2011

Pale yellow with the greenish tint typical of the Furmint grape. Fresh and aromatic with hints of white
flowers and grapefruit. A palate of exotic fruits with pear and quince followed by a lingering mineral, salty
finish. Refreshingly elegant.

24 900 FT/ 0,75 L

A Vylyan birtok legöregebb és legjobb fekvésű cabernet sauvignon ültetvénye a birtok szívében, a
Dobogó dűlőben található. E déli, meleg termőhely és a 2006-os évjárat adottságai adták a kezünkbe
a lehetőséget, hogy elkészítsük a dűlőválogatást.
In the heart of the estate there is a warm, sunny and south facing vineyard called Dobogó (in English:pounding/
beating) where our oldest Cabernet Sauvignon plantation is found.

VILLÁNYI GRAND SELECTION
TIFFÁN EDE ÉS ZSOLT | 2009

29 900 FT/ 0,75 L

A bort a Kopár-, és az Ördögárok-dűlőből származó tételek alkotják a következő arányban 70%
Cabernet sauvignon (Kopár) 20% Cabernet franc (Kopár) 10% Merlot (Ördögárok). Ez a hatalmas bor
a világ csúcsának is megfelel, az erő és finesz egyedülálló kombinációját nyújtja, és megszolgálja a
professzionális kóstolók ítéletét, hogy a bort „lehetetlenség kiköpni!”
The wine is the „Kopár“- and items from „Ördögárok“ vineyard consists of the following ratio of 70%
Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc, 10% Merlot. The extremely rigorous selection produces a very
small amount, as a result, made a total of 3,000 bottles.

VILLÁNYI ATTILA CUVÉE
GERE ATTILA | 2009

39 900 FT/ 0,75 L

A Gere Pinceszet premium hordóválogatása. A legjobb első töltesű barrique hordók lettek
összeválogatva ezen házasítás elkészítéséhez. Nagyon sötét bíbor színnel rendelkezik, szinte fekete
a pohárban. Az orrban olyan intenzív jegyeketmutat, mint feketeszeder, pörkölési aromák.
The Cellar Set Gere premium selection of drum. The best first filled oak barrels were selected to prepare this
blend. It has a dark purple color, almost black in the glass. The nose is intense traits, such as blackberry,
roasted aromas. Young and very intense taste, mouth fills every corner.

6 600,- / 0,75 l
1 490,- / 1,5 dl

2016

NESZMÉLYI PRÉMIUM CHARDONNAY
HILLTOP BORCSALÁD | 2015 / 2016

6 600,- / 0,75 L
1 490,- / 1,5 dl

Üde, friss, egzotikus zamatú, érett őszibarackra emlékeztető ízű, kerek száraz bor. Joggal a
legnépszerűbb fajta, nemcsak itt a Melegeshegyen, hanem világszerte. Aperitívként vagy fehér
húsokból, halakból elkészített tartalmas fogások mellé ajánljuk.
Refreshing, round dry wine with exotic and ripe peachy notes. No wonder this is the most popular varietal
not only here on Meleges Hill but worldwide. We recommend it as aperitif or alongside wholesome food
from white meat or fish.

SOMLÓI JUHFARK SELECTION
CSORDÁS-FODOR PINCÉSZET

2015

6 200,- / 0,75 l
1 390,- / 1,5 dl

Világos zöldessárga szinű, citrusos közepesen intenzív illat. Finom ásványosság, megfelelő teltség,
karakteres savak.
Pale green-yellow colour, medium intensity citrus fruits in the smell Fine minerality in flavour characterful acids.

EXKLUZÍV BORAJÁNLAT

VÖRÖSBOROK

EXCLUSIVE WINE OFFER

EGRI CHARDONNAY BATTONAGE 			
THUMMERER VILMOS | 2016

9 900,- / 0,75 l

Szalmasárga színében a beérett szőlő és a kisfahordós érlelés tónusai mutatkoznak. Barrique
jellege diszkrét, nem tolakodó, ízében az almasav bontásból adódó telt krémesség érződik.
The ripe grape and the small-barrel aging notes show in its hay-yellow color. The barrique character is
discrete, not overwhelming. Creamy flavor rising from the malolactic fermentation.

BÁTAAPÁTI
,,
,, FEHÉR SZELEKCIÓ
TUZKO BIRTOK | 2015 / 2016

9 900 FT/ 0,75 L

A Tűzkő Birtok kísérletező borász csapatának eredménye ez az egyedi házasítás, melyben a
Szürkebarát finomsavú, extraktban gazdag aromája,
valamint a fahordós Chardonnay vastag vaníliás és krémes ízvilága egyedi
harmóniát teremt. Elsősorban a különlegességeket kedvelőknek ajánljuk.
This special blending is the result of the experimental work of the winemaker team of Tuzko Estate
inwhich the Pinot Gris - with its sophisticated acids and rich mineral flavor - creates a unique harmony
with the thick, creamy vanilla taste of the Chardonnay matured in oak barrel

TOKAJI ISTENHEGY FURMINT
ÁRVAY CSALÁDI PINCÉSZET | 2014

14 900 FT/ 0,75 L

RED WINES

VILLÁNYI LUCIA
TIFFÁN EDE ÉS ZSOLT | 2012

13 900,- / 0,75 l
2 990,- / 1,5 dl

Tömény, komplex, izgalmas illat, erdei gyümölcsökkel, pirítóssal, földdel, az alkotóelemek arányaival
probléma nincs, a hivalkodást nélkülözi a bor, az eleganciát nem. Jelentős test, rétegzett, összetett
ízek, okos savak, minden idők egyik legérettebb tanninja, és az a bizonyos villányi ízjegy.
Concentrated, complex, exciting fragrance, with sylvan fruits, there is not a problem with toast, land, the
proportions of the components, the wine, the elegance misses the ostentation no. Considerable body, layered, complex flavours, clever acids, on all of them one of the maturest tannins of times, and that certain
forkful of flavour ticket.

EGRI TEKENŐHÁTI PINOT NOIR
THUMMERER VILMOS | 2009		

15 500,- / 0,75 l

Barrique érlelésű bor, nagy színintenzitással, különleges, a fajtára nagyon jellemző fűszeres
illattal. Elegáns savtartalommal rendelkező nagy potenciával bíró bor. Különleges, pikáns módon
fűszerezett.
Barrique matured wine with a very intense colour and the distinctive spicy bouquet highly characteristic
of the variety. With its elegant acids, this wine has great potential.

VILLÁNYI KOPAR CUVÉE
GERE ATTILA | 2013

17 900,- / 0,75 l

Közepes zöldes sárga színű bor. Illatában elsőként a gyümölcsök jelennek meg: őszibarack,
sárgabarack, vanília, fehér szirmú virágok, majd a tokaji ásványosság. Ízében megtaláljuk az
őszibarackot, vaníliát, mandulát, birsalmát, pörkölt magvakat (szezám, fenyőmag). Krémesen,
hosszan, ásványosan távozik.

A pincészet emblematikus csúcsbora. Csak a legszebb évjáratokban készül, Villány legjobb dűlőiből
(Kopár, Csillagvölgy, Konkoly, Ördögárok) szelektált alapanyagok felhasználásával. A bor Cabernet
Franc, Merlot valamint Cabernet Sauvignon házasítása.

Medium greenish yellow wine. In the scent of the first fruits appear: peaches, apricots, vanilla, white petals, then Tokaji minerality. In taste, we find peaches, vanilla, almonds, chives, roasted seeds (sesame, pine
nuts). It is creamy, long-lasting, minerally leaving.

The emblematic top wine of the winery. Only made in the nicest years. From the selected materials from
the best slopes of Villány (Kopár, Csillagvölgy, Konkoly, Ördögárok). The wine is the blend of Cabernet
Franc, Merlot and Cabernet Sauvignon.

VÖRÖSBOROK
VILLÁNYI SYRAH
VYLYAN PINCÉSZET | 2012

ROSÉ BOROK

RED WINES

13 900,- / 0,75 l
2 990,- / 1,5 dl

A Syrah új színfoltot jelent pincészetünk borai között. Markáns, mediterrán fajta, mely kifejezetten
testes, koncentrált „húsos” bort ad. Színe nagyon mély, jellegzetes összetett aromavilággal (áfonya,
szeder, feketebors, különböző fűszerek) rendelkezik.
Syrah is a new addition to our range. It is a striking Mediterranean variety, full-bodied, concentrated and
fleshy. Its colour is very deep and its bouquet complex (cranberries, blackberries, black pepper and spices).

EGRI BIKAVÉR SUPERIOR
THUMMERER VILMOS | 2012

ROSE WINES

VILLÁNYI ROSÉ
BOCK JÓZSEF | 2016 / 2017

Ebben az elegáns prémium roséban a finom szederillat csábít kóstolásra. Izében málna, cseresznye,
meggy, ropogós savakkal különleges harmóniában egyesül. Nem mindennapi rosé élmény!
The fragrance of fresh mulberry seduces for tasting this elegant, premium rosé wine. Raspberry, cherry
and sour cherry unite with lively acids in a perfect harmony. An exceptional rosé experience.

13 900,- / 0,75 l
2 990,- / 1,5 dl
MÁTRAI 1014 CABERNET SAUVIGNON ROSÉ

Csak a legkiemelkedőbb évjáratokban készül a Bikavérek felső kategóriájába tartozó superior.
Fele-fele arányban szerepelnek benne Kárpát-medencei és világfajták. 18 hónapos fahordós
érlelést hosszú palackérlelés követett.
Only the most outstanding vintages is superior in the upper category of Bikavér. Fifty-fifty ratio
in the Carpathian Basin, and it kind of world. 18 months in oak barrels and bottle for long pursued.

TOLNAI “DOMB CUVÉE“
TŰZKŐ BIRTOK | 2009

5 600,- / 0,75 l
1 300 Ft/ 1,5 dl

14 500,- / 0,75 l

Nagy testű, különleges bor, a pincészet csúcsbora. Tökéletesen érett Melrot és Cabernet Franc
házaítása. Sötét, lilába hajló bíborszín jellemzi. Érett gyümölcsök, áfonya, szilva, meggy jellemzik,
csokoládé ízzel. Gazdag és tartalmas bor, hosszú utóízzel, szép tanninokkal. A 14 hónapos barrique
érlelés előnyösen párosul a szőlőből nyert gazdag ízanyaggal.
Full-bodied, special wine, the winery’s top wines. A blend of the perfectly ripe Merlot and Cabernet Franc.
Mature fruits, blueberries, plums, cherries characterize chocolate flavor. Rich and meaty wine with a long
finish, nice tannins.

DUBICZ BORÁSZAT ÉS SZŐLŐBIRTOK | 2016 / 2017

5 500,- / 0,75 l
1 250 Ft/ 1,5 dl

Ebben az elegáns prémium roséban a finom szederillat csábít kóstolásra. Izében málna, cseresznye,
meggy, ropogós savakkal különleges harmóniában egyesül. Nem mindennapi rosé élmény!
The fragrance of fresh mulberry seduces for tasting this elegant, premium rosé wine. Raspberry, cherry
and sour cherry unite with lively acids in a perfect harmony. An exceptional rosé experience.

VÖRÖSBOROK

VÖRÖSBOROK

RED WINES

VILLÁNYI PORTUGIESER
JEKL BÉLA ÉS FLÓRA | 2016 / 2017

4 900,- / 0,75 l
1 100,- / 1,5 dl

Bíborvörös, mély színű. Illatában is meleg, jellegzetes jammertali. Nagyon gömbölyű íz, de nem
savhiányos. Érett tannin. A fajtához képest hosszú utóíz jellemzi.
This wine is deep scarlet red with a warm, typically Jammertal aroma. In spite of the sufficient acidity,
it has a well-rounded flavour. It has some grapey character, mature tannin and a relatively long finish,
compared to other Kékoportó-type wines.

SOPRONI KÉKFRANKOS MISSIO
JANDL KÁLMÁN | 2016 / 2017

5 900,- / 0,75 l
1 290,- / 1,5 dl

Egészen sötét bíborszín, intenzív illattal, melyben új fahordó illata is felfedezhető. Gyümölcsössége
ennek takarásában van. Szájban uralkodó a cserzőanyag, e mellett a bor finoman savhangsúlyos.
Jelentős extrakt édesség is felfedezhető.
This Blaufränkisch, dark purple in colour, has an intensive nose that includes a hint of the new barrels. There is
fruitiness to cover this. In the mouth, the flavour is dominated by the tannin, but alongside this, the wine has a
finely accentuated acidity. Sweetness can also be discerned in the strong body.

SZEKSZÁRDI MERLOT
VESZTERGOMBI PINCÉSZET | 2013 / 2014

6 200,- / 0,75 l
1 350,- / 1,5 dl

A tolnai dombok páratlan adottságainak köszönhető ez a tartalmas vörösbor. Mély színű, testes,
tanninokban gazdag. Fahordós és palackos érlelés után fejlődik ki rendkívüli zamatgazdagsága, és
erdei gyümölcsökre emlékeztető illatvilága.
The Tolna hills unparalleled capabilities of this is due to the rich red wine. Deep-colored, full-bodied, rich in
tannins. After aging in oak barrels and bottled develops extraordinary rich flavor and forest fruit aromas
reminiscent.

SZEKSZÁRDI PINOT NOIR
VESZTERGOMBI PINCÉSZET | 2014 / 2015

6 200,- / 0,75 l
1 350,- / 1,5 dl

Komótosan nyíló illatában csipke, cseresznye és édes fűszerek, kóstolva aztán mélyebb,
gombás-fás jegyek, szikárabb karakter, hosszúság. A dekantálást kifejezetten igényli!
His fragrance opening comfortably lace, cherry and sweet spices, tasted next deeper, fungal-woody
tickets, more haggard character, longitude. The decanting positively claims it!

RED WINES

SZEKSZÁRDI HIDASPETRE KÉKFRANKOS
VIDA PÉTER |2014

8 900,- / 0,75 l
1 990,- / 1,5 dl

Dűlőnk egy szűk nyiladékon keresztül közelíthető meg, ami később kitágul és egy teljesen zárt, védett
és napfényes völgy rendszert képez. A magasabb hőösszegtől, az elegáns illat és a Kékfrankosra
jellemző gyümölcsösség mellett megdöbbentően finom, és telt ízek jelennek meg a borban. A
kékfrankos átlényegült változata.
The vineyard is accessible via a narrow opening, which then opens up, forming a completely closed and
protected valley system. The mature, full flavours of the wine are quite astonishing. Elegant aroma and
fruity characteristic flavours. A reinterpretation of Kékfrankos.

ARGENTIN OAK CASK RANGE MALBEC 			
TRAPHICE | 2016

8 900 ,- / 0,75 l

Gyönyörű, intenzív rubin szín ibolya árnyalatokkal. Kóstolva fekete bogyósok és szilva keveredik
füsttel és vaníliával a szánkban. Bársonyos textúra, hosszú utóíz.
Beautiful, intense ruby color with violet hues. The palate berries and plum mixed with black smoke and
vanilla. Velvety texture and long aftertaste.

CABERNET FRANC PRÉMIUM 			

13 900,- / 0,75 l

TŰZKŐ BIRTOK | 2015

2 990 Ft/ 1,5 dl

A szerencsés éghajlati adottságoknak köszönhetően zamatos, bársonyosan fanyar ízjegyeivel
elvarázsolja a borszerető embert. Erdei bogyós gyümölcsök és fűszeres íz és illatok köszönnek
vissza a pohárból
Thanks to the fortunate climatic conditions, the wine lovers are enchanted by its mellow, velvety scent
marks. Forest berries and spicy flavors and scents greet you back from the glass

VILLÁNYI CABERNET SAUVIGNON 			
VYLYAN PINCÉSZET | 2013 / 2014

10 500,- / 0,75 l
2 290,- / 1,5 dl

A villányi föld jellegzetességei természetesen nyomot hagynak a szőlőszemek ízén, de egy Cabernet
Sauvignon sohasem enged karakteréből. Határozott ízvilágában a feketeribizli, szilva, étcsokoládé
és dohány versenyeznek egymással. Hosszú pinceérlelésre alkalmas.
The characteristics of the Villány soil naturally leave their mark in the grapes, but also true that a Cabernet
Sauvignon never loses its character. In its distinctive bouquet the aromas of blackcurrants, plums,
dark chocolate and tobacco vie with each other. It is ideal for long maturation in the cellar.

