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Wine list



Fehérborok 
White Wines

Matua (NZ) – Sauvignon Blanc ‘21
„Egres, vágott fű, bodza, grapefruit, lime, menta.  

Harsány, és robban a pohárban.”
0,75 l – 19.900 Ft

0,1 l – 1990 Ft

Szepsy Úrágya (HU) – Furmint ‘18
„Zárkózott és elegáns illat után a korty rendkívül összetett,  

barackos és zöldalmás jegyekkel.”
0,75 l – 21.900 Ft

Montes (RCH) – Reserva Chardonnay ‘21
„Közepesen testes, frissítő savak, ízben sok érett húsú gyümölcs,  

lecsengésben finom tölgyfás jegyek.”
0,75 l – 14.900 Ft

0,1 l – 2190 Ft

St. Andrea (HU) – Napbor Egri Csillag ‘21
„Pinot blanc, olaszrizling, chardonnay és sauvignon blanc fajtákból készült 

házasítás, melynek illatában friss virágos jegyek, citrusok jelennek meg.  
A korty ropogós, jól iható, friss és zamatos.”

0,75 l – 11.900 Ft
0,1 l – 1690 Ft

Etyeki Kúria (HU) – Sauvignon Blanc ‘21
„Aromatikus bor, zöld illatokkal, friss savval, citrussal,  

fehérborssal, lime és mentaillattal.”
0,75 l – 12.900 Ft

0,1 l – 2490 Ft

Laurenz V. (A) – Singing Grüner Veltliner ‘21
„Benne van minden, amiért a fajta ilyen népszerű a világban:  

zöldfűszer, fehérbors, friss korty, élénk savérzet, lédús gyümölcs, fehér virág.”
0,75 l – 11.900 Ft

0,1 l – 1590 Ft

Fritz Haag (D) – Riesling Trocken ‘21
„Karakteres, kifinomult, elegáns. Illatában elsőre a frissesség, a palás terület 

ásványossága, virágos, citrusos jegyek jelennek meg.”
0,75 l – 14.900 Ft

0,1 l – 1990 Ft



Doimane Lavanturex (FR) – Chabilis ‘19 
„Gazdagabb, sárgább jegyek, méz, 40-50 éves  

chardonnay-tőkék, burgundi hordók”
0,75 l – 19.900 Ft

0,1 l – 2090 Ft

Petit Villebois (FR) – Sauvignon Blanc ‘21
Vin de France

„Éjszaki szüret, kíméletes préselés, hat hónap finomseprűs érlelés tartályban.  
Fajtajelleges sauvignon blanc karakter.”

0,75 l – 11.900 Ft
0,1 l – 1490 Ft

Petit Villebois (FR) – Sauvignon Blanc Prestige ‘21
„a Loire-völgyében és az atlanti parti ültetvényeken termő fiatalabb tőkékről 
készül. Fajtajelleges sauvignon blanc karakter, tiszta ízek, zöldalma, citrusok,  

bodza és kifejező sósság.”
0,75 l – 15.900 Ft

0,1 l – 2190 Ft

Homonna Rány (HU) – Furmint ‘19
„Citrusok, fehér húsú gyümölcsök, őszibarack, hűvös fűszeresség.”

0,75 l – 19.900 Ft
0,1 l – 2290 Ft

Gróf Degenfeld (HU) – Muscat Blanc ‘21
(organikus)

„Friss és elegáns muskotály, virágos-bodzás ízekkel.”
0,75 l – 12.900 Ft

0,1 l – 1890 Ft

Gilvesy (HU) – Rajnai Rizling ’20
(organikus)

„Lassan nyíló, de intenzív illat, kajszibarack,  
citrusok és vibráló savérzet jellemzi.”

0,75 l – 12.900 Ft
0,1 l – 1890 Ft

Sauska (HU) – Chardonnay 2021
„Gazdag, sokízű chardonnay, több dűlőből válogatva.  

Barack, alma, friss akácméz és finom kövesség jellemzi.”
0,75 l – 11.900 Ft

0,1 l – 1390 Ft



Gróf Buttler (HU) – Chardonnay Superior ‘18
„Csillogó aranysárga színű bor, csonthéjas gyümölcsök és fűszerek ízeivel.  

Hosszú lecsengésű, vibráló, erőteljes bor.” 
0,75 l – 11.900 Ft

0,1 l – 1390 Ft

Gróf Buttler (HU) – Nagy Eged Viognier ‘17
„Parfümös, virágos illat, gazdag aromavilág, elegáns  

textúra és minerális lecsengés jellemzi.”
0,75 l – 10.900 Ft

0,1 l – 1790 Ft

Alta Vista Premium (ARG) – Torrontes ‘15
„Észak-Olaszországból származó, limitált szériás bor.  

Friss, gyümölcsös, de egyben magán hordozza  
a másodlagos érlelési jegyeket.  

Erős alkohol, még erősebb tanninok.”
0,75 l – 19.900 Ft

Lebegés (HU) – Pinot Gris ‘20
„Halvány sárgászöld szín. Őszibarackot idéző fiatal bor, nagyon jó intenzitással.  

A korty zamatos, amelyben jól megjelennek az érett fehér gyümölcsök  
enyhe szénsavassággal.”

0,75 l – 5990 Ft
0,1 l – 1290 Ft

Lebegés (HU) – Olaszrizling ‘21
„Zöldes árnyalatú, zöldalmás karakterű, friss illatú,  

közepes testű, enyhén citrusos, szomjoltó bor.”
0,75 l – 4990 Ft
0,1 l – 1090 Ft

Dorombor (HU) – Tokaji Furmint ‘21
„Miért Dorombor? Mert egyéniség a maga nemében:  

titokzatos, tüzes, szabad, dacos, s a szájban dorombol – intenzíven,  
de kedvesen, hosszan és élvezetesen.”

0,75 l – 3990 Ft
0,1 l – 690 Ft

Dereszla (HU) – Hárslevelű ‘21
„Illatában citrusos, jellegzetes hársvirág jegyekkel,  

míg ízében mélyebb tropikális, igazán selymes, elegáns bor.”
0,75 l – 3990 Ft

0,1 l – 690 Ft



Dereszla (HU) – Furmint ‘21
„Magas maradékcukor tartalma és üde savai teszik kerekké  

és gazdaggá a bort. Édessége visszafogott és elegáns.”
0,75 l – 3990 Ft

0,1 l – 690 Ft

Cháteau Dereszla (HU) – 5 Puttonyos Aszú ‘17
„Gyönyörű aranysárga szín. Illatban méhviasz, méz és sárgabarack.  

Remek koncentrációjú bor, gazdag és olajos.”
0,5l – 12.990 Ft
0,05l – 1990 Ft

Cháteau Dereszla (HU) – 6 Puttonyos Aszú ‘15
„Fénylő borostyánsárga szín. Gazdag és selymes, élénk savakkal,  

a barack, a méz, a fehér szarvasgomba, fűszerek, a marcipán  
és trópusi gyümölcsök komplex ízeivel.”

0,5 l – 19.990 Ft
0,05 l – 2990 Ft

Rozé borok 
Rose Wines

Lebegés (HU) – Rozé ‘21
„Illatában málna, szeder és citrusok jelennek meg,  

intenzív, friss gyümölcs bomba.”
0,75 l – 3990 Ft

0,1 l – 690 Ft

Sauska (HU) – Rozé ‘21
„Tiszta illatok, finom részletek, rózsaszín megjelenés.   

A kortyban citrus, mandarin, mély ízek mellett élénk frissesség.”
0,75 l – 6990 Ft
0,1 l – 1190 Ft

Châteu d’Esclans – Whispering Angel (FR) – Rozé ‘21 
„Kimondottan elegáns, finom árnyalatokban gazdag.  

Illatban narancs és lime-héj, erdei szamóca, rózsaszirom  
és rozmaring jellemzi. Íze pirosbogyós gyümölcsös és fűszeres.  

Élénk savassággal és grapefruitra jellemző fanyarsággal.”
0,75 l – 24.900 Ft

0,1 l – 3290 Ft



Vörösborok
Red Wines

Terrazas (RA) – Malbec Reserva ‘19
„Az Andok lejtőin öregtőkékből szüretelt, majd egy év után új tölgyfában érlelt 
bor íze, illata intenzív és összetett, a korty lédús, és a dinamikus pörkölt aromá-

kat vörös és fekete bogyós gyümölcsök, cseresznye és szilva egészíti ki.”
0,75 l – 21.900 Ft

0,1 l – 2290 Ft

Terrazas (RA) – Altos del Plata Malbec ‘18
„Az Andok lábánál, a Cordon de Plata hegyvonulat 1067 méteren fekvő  
teraszairól származó szőlőből készült ez a bor. A tőkéket a gleccservíz  

táplálja. Visszafogott illat, érett piros bogyós gyümölcsök, aszalt meggy,  
ibolya, dohány és csokoládé. Testes bor, egyensúlyban a magas alkohollal.”

0,75 l – 16.900 Ft
0,1 l – 1990 Ft

Cloudy Bay (NZ) – Pinot Noir ‘20
„Illatos, látványos és aromás. Rózsaszirom, sötét cseresznye és fekete áfonya 

jegyekkel, amit selymes tanninok és finom savak egészítenek ki.  
Tömény, mégis elegáns bor.”

0,75 l – 32.900 Ft

Montes (RCH) – Reserva Merlot ‘21
„Friss borsos, epres illat, kevés dohánnyal. Sima tannin, kedves sav,  

szedres, csokoládés, pörkölt hordós jegyek.”
0,75 l – 15.900 Ft

0,1 l – 2190 Ft

Montes (RCH) – Reserva Cabernet Sauvignon ‘20
„Érett szeder, feketeribizli, dohány és édes fűszerek.  

Bársonyos korty, élénk sav, közepes tannin és test, érett,  
fekete bogyós gyümölcsök és vanília a lecsengésben.”

0,75 l – 15.900 Ft
0,1 l – 2190 Ft

Bodegas Alion (SP) – Alion ‘18
„Érett, friss és elegáns, jól érthető a stílusa.  

Gyümölcsök változatossága, grafit és tölgy aromái, lágy és hosszú korty.”
0,75 l – 42.900 Ft



Gere (HU) – Cabernet Sauvignon Barrique ‘17
„A villányi birtok ikonikus bora egy kiváló borokat eredményező  

és harmonikus évjáratból. Illatában piros bogyósok, meggy,  
csipkebogyó, füge és hordófűszerek. Tartalmas korty, rendkívüli  

gyümölcsíz, telt és hosszú ízű bor.”
0,75 l – 25.900 Ft

0,1 l – 3990 Ft

St. Andrea (HU) – „Csakegyszóval” 
Pinot Noir ‘21

„Aromáiban elsősorban érett eper, meggy érezhető rózsával  
és egy izgalmas avaros-fenyőgyantás aláfestéssel.  
Igazi gasztrobor, hamisíthatatlan egri karakterrel.”

0,75 l – 17.900 Ft
0,1 l – 2190 Ft

Villa Antinori (IT) – Chianti Classico Riserva ‘19
„Színe sötét rubin, illatában piros bogyós gyümölcsök áradatát  

elegánsan egészítik ki a virágos jegyek, mint a levendula.  
A bor lecsengése hosszú, tanninjai bársonyosak.”

0,75 l – 21.900 Ft
0,1 l – 3590 Ft

Felline (IT) – Primitivo di Manduria ‘20
„A borvidék egyik motorja és élő lelkiismerete.  

Halvány rubin szín jellemzi, a meggy és feketeribizli ízével.”
0,75 l – 29.900 Ft

0,1 l – 3.990 Ft

Sauska (HU) – Cuvée 7 Siklós ’18
„Virágos illatok, sok piros gyümölccsel és elegáns fás,  

finom, dohányos aromákkal. Finom tannin, ásványos korty.”
0,75 l – 19.900 Ft

0,1 l – 2290 Ft

Heimann (HU) – Barbár ‘18
„Merlot és cabernet franc a Porkoláb-völgy dűlőjéből,  

eredeti Franciaországból importált szőlővesszőkről. 
Megfejtendő, rejtélyes ízek, sok gyümölcs, mélység  
és emlékezetesség, egyediség és izgató teljesség.”

0,75 l – 21.900 Ft
0,1 l – 2790 Ft



Château Potensac (FR) – Chapelle de Potensac ‘19
Médoc

„Merlot és cabernet sauvignon, cabernet franc házasítása.  
Lédús feketeribizli és más gyümölcsök, cédrus,  

érett tanin és savak jellemzik.”
0,75 l – 29.900 Ft

0,1 l – 3990 Ft

Château Pedesclaux (FR) –   Pauillac ‘15 
„Cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc és petit verdot házasítása.  

Vibráló, testes és modern, lédús, cédrusos  
és grafitos jegyekkel és élénk savakkal.”

0,75 l – 36.900 Ft
0,1 l – 5190 Ft

Günzer (HU) – Cabernet Franc ‘17
„Fajtajelleges bor, villányi stílus. Érlelt jegyek, édes fűszerek,  

vanília, dohány, piros és fekete bogyós gyümölcsök jellemzik.”
0,75 l – 11.900 Ft

0,1 l – 1790 Ft

Gróf Buttler (HU) – Pinot Noir Superior ‘15
„Világos rubinvörös szín. Elegáns, nem tolakodó, illatában lédús, piros bogyós 

gyümölcsök fedezhetőek fel, amelyet finom fűszeresség ölel fel.”
0,75 l – 7.900 Ft
0,1 l – 1590 Ft

Gróf Buttler (HU) – Bikavér Superior ‘15
„A vezető karakter az ásványosság és a gyümölcsösség. Testesebb,  
lendületes, de lekerekedett savakkal és lédús gyömölcsökkel hódít.”

0,75 l – 13.900 Ft
0,1 l – 2490 Ft

Gróf Buttler (HU) – Kadarka Superior ‘17
„Nagyon gazdag és tömör korty, amelyben a szép savak  

és édes aromák játékossága igazi élmény nyújt.”
0,75 l – 8900 Ft
0,1 l – 1690 Ft

Gróf Buttler (HU) – Töppedt Merlot ‘16
„Nagy-Egyed hegyi töppedt szőlőből készült, félédes vörösbor.  

Különleges ízvilágú, gazdag, egyedi, érett karakterrel.”
0,75 l – 8590 Ft
0,1 l – 1390 Ft



Gróf Buttler (HU) – Szarkás Kékfrankos ‘17
„Komplexszé az ásványosság és a hordófűszerek teszik ezt a bort.  

Lédús, gyümölcsökben gazdag, ásványos, tüzes vörösbor.”
0,75 l – 6900 Ft
0,1 l – 1190 Ft

Gróf Buttler (HU) – Cabernet Sauvignon ‘16
„Fűszeres és gyümölcsös könnyed vörösbor.  
Lecsengését ásványossága határozza meg.” 

0,75 l – 8900 Ft
0,1 l – 1290 Ft

Gróf Buttler (HU) –Syrah Grand Selection ‘17
„Az érett gyümölcsöket és keleti fűszereket a 24 hónapos fahordós  

érlelés miatti csokoládés-kávés jegyek egészítik ki.”
0,75 l – 10.900 Ft

0,1 l – 1990 Ft

Gróf Buttler (HU) – Phantom ‘12
„2012-es évjáratból származó, limitált mennyiségű házasítás.  

Mély rubin szín, illatában fekete bogyósgyümölcsök,  
fűszerek és csokoládé jellemzi.”

0,75 l – 24.900 Ft
0,1 l – 3900 Ft

Alta Vista Premium (ARG) – Malbec ‘14
„Testes, robosztus bor, érett tanninokkal.  

A tökéletesen beérett szőlő adja a bor melegségét,  
bársonyosságát, melyhez izgalmas fűszerkavalkád párosul.”

0,75 l – 24.900 Ft

Alta Vista – Terroir Selection (ARG) – Malbec ‘13
„ Nagy testtel rendelkező bor, enyhe lilás árnyalattal.  

Illatra fűszeres és animális jegyeket mutat, míg kóstolásra  
ámulatba ejt a gyümölcsössége.”

0,75 l – 29.900 Ft

Cháteau De Clotte (FR) – Castillon Cotes de Bordeaux ‘17
„Selymes tanninok jellemzik, vörös bogyósgyümölcsök adják  

intenzív színét, illata fűszeres és dohányos.”
0,75 l – 29.900 Ft



Pezsgők és Habzó borok
Sparklings

Mionetto Prosecco (I) – DOC TREVISO BRUT
„Fantasztikusan friss szinte habos buborékokkal.”

0,2 l – 2490 Ft

Cháteau Dereszla (HU) – Frisco ‘21
Félszáraz, fehér gyöngyözőbor. A buborékok kellemes  
összehangban vannak a savval és gyümölcsös ízekkel.”

0,75 l – 3990 Ft
0,1 l – 790 Ft

Cháteau Dereszla (HU) – Vintage ‘18
„Tokaj-Hegyalja két autentikus szőlőfajtájából, furmintból és hárslevelűből  
készült palackos érlelésű pezsgő, minerális ízekkel és elegáns savakkal”

0,75 l – 5900 Ft
0,1 l – 1090 Ft

Cháteau Dereszla (HU) – Prestige Reserve ‘17
„Furmint szőlőfajtából tradicionálisan készült pezsgő, elegáns savakkal.  

Erjedés után 14 hónapon keresztül érlelték seprőn, egészen a degorzsálásig.” 
0,75 l – 7900 Ft
0,1 l – 1590 Ft

Kreinbacher (HU) – Rozé Brut ‘21 
Friss meggy, szilva, málna mellett herbális jegyek,  

élénk savak és buborékok jellemzik.
0,75 l – 19.900 Ft

Kreinbacher (HU) – Prestige Brut ‘17 
„A furmint és a chardonnay összhangját a négy év seprőn érlelés tovább  

erősíti, illatában bors, lime, virágok, keksz érződik. Ízében citrusok,  
lédús gyümölcsösség és élénk savak finom érlelési jegyekkel találkoznak.”

0,75 l – 19.900 Ft

Kreinbacher (HU) – Prestige Brut ‘17 Magnum 
1,5 l – 44.900 Ft



Veuve Clicquot (FR) – Brut 
„A Cuvée. A fele pinot noir, a másik felén chardonnay és pinot meunier  
osztozik. Aranysárga, kényeztető champagne brióssal, finom, élesztős  

jegyekkel, fehér barackkal, ánizzsal és vaníliával. Óriási klasszikus.”
0,75 l – 44.900 Ft

Moët&Chandon (FR) – Brut Impérial 
„Ropogós, klasszikus pezsgő. Remek egyensúlyban a gyümölcs  

és az élesztős jelleg. Pinot noir, pinot meunier és chardonnay házasítás.”
Decanter World Winne Award Ezüstérem 2021

0,75 l – 34.900 Ft

Moët&Chandon (FR) – Brut Impérial Magnum
1,5 l – 109.900 Ft

Moët&Chandon (FR) – Rosé Impérial 
„Rezes színű rozé, illatában szamóca, ízében érett piros bogyósgyümölcsök.  

Friss, kiegyensúlyozott, pinot noir dominálta házasítás.”
Decanter World Winne Award Ezüstérem 2021

0,75 l – 39.900 Ft

Dom Perignon (FR) ‘12 
„Dom Perignon kizárólag évjáratos champagne lehet.  

Ebből következik, hogy minden évjárat egyedi  
és egyszeri alkotás, amely megmutatja az adott év  

karakterét és a Dom Perignon legendás stílusát.”
0,75 l – 129.000 Ft  

Dom Perignon P2 Brut ‘03 
0,75 l – 249.000 Ft

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a számla végösszege 13% szervizdíjat tartalmaz.
Dear costumers! Please note that we have an additional 13% service charge.

Áraink forintban értendők és tartalmazzák az áfát.
Prices are in HUF including the VAT.




