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Ház borai
House Wines
Hause Weiner
Veres János •

Balatoni Chardonnay

száraz fehérbor • dry white wine • trockener Weißwein

200,-

. . . . . . . . Ft/dl

Kisgörbői •

Frank Cuvée

száraz vörösbor • dry red wine • trockener Rotwein

200,-

. . . . . . . . Ft/dl

590
4.400 ,-

Ft/dl

BALLA

Ft/palack

• Frizzy Gyöngyöző
Ménes • száraz • 2020/21

Egy könnyed gyöngyőzőbor, melynek üde illata virágos, fehérhúsú
gyümölcsöket idéz. Ízében és illatában jellemző aromák mellett némi
minerális utóíz is felfedezhető. Reduktív eljárással készül, utólagos, lassú szénsav elnyeletéssel.

Sparkling Wine – White-fleshed fruits and floral notes can be discovered
in its fresh smell. Besides the specific flavours present in its taste and smell, some
mineral aftertaste reveal, as well. The wine is made in a reductive way, with
slow carbonic acid absorption afterwards.
Weisser Perlwein – Ein leichter Perlwein, mit frischem, blumigen Duft, mit
Noten von Früchten mit weißem Fruchtfleisch. Neben den charakteristischen
Aromen im Duft und am Gaumen ist auch ein leichter mineralischer Abgang
zu entdecken. Reduktiver Ausbau, mit nachträglichem, langsamen Zusetzen von
Kohlensäure.

www.ezerjo.hu • WEBSHOP

Fehér borok | White Wines
TŰZKŐ

• Sauvignon Blanc

Tolna • száraz • 2020

Ft/dl

Ft/palack

480 ,3.600 ,-

Kézzel szüretelt alapanyagból, reduktív technológiával készült illatos
bor. Kíméletes feldolgozás és 4 órás héjon áztatás után acéltartályban
lett erjesztve.

A scented wine produced from hand-harvested raw-material, using reductive
technology. The soft-processing and a 4 hour soaking on fruit-skin was followed
by fermentation in stainless-steel tanks.
Ein aus von Hand gelesenem Rohstoff, mit reduktiver Technologie hergestellter,
duftiger Wein. Nach schonender Verarbeitung und einer Maischestandzeit von
4 Stunden, wurde er im Stahltank zum Gären gebracht.

VYLYAN

• Chardonnay

Vi l lány • száraz • 2019

Ft/dl
Ft/palack

550 ,4.100 ,-

Gömbölyded, telt, krémes chardonnay. Karakterét szép, egzotikus gyümölcsös jegyek díszítik, (banán, licsi, alma) és virágos, vaníliás fűszeresség árad a behízelgő illattól az ízgazdag, krémes, hosszú kortyig.

An elegant, round and creamy Chardonnay with varietal character. The fresh
“autumn” fruitiness of apple and pear is complemented by the subtle elegance of
clove, vanilla and cinnamon spices. Our chardonnay is round, fresh and ethereal, like the character it is named after.
Runder, cremiger Chardonney. Seinen Charakter bestimmen schöne, exotische
und blumige Noten (Banane, Litchi, Apfel). Vanille-Aroma im bezirzenden
Duft, intensiv im Geschmack, cremiger, langer Abgang.

WINE • BOR • VINO • webshop

570 ,4.300 ,-

Ft/dl
Ft/palack

CSERI

• Irsai Olivér

Pannonhalma • száraz • 2020/21

Friss, gyümölcsös virágos rét illata, friss szőlő zamata, ez az Irsai Olivér.
Illatában gyöngyvirág, akác, bodza. Ízében muskotályos, gyümölcsös
és citrusos.

This Irsai Olivér may remind you of the scent of a fresh, fruity flowery meadow
and the taste of delicious fresh grapes. You can smell the delightful fragrance
of lily of the valley, elder- and acacia flowers. The flavours are much like
aromas of muscatel, fruit and citrus.
Dieser Irsai Olivér erinnert Sie an den Duft einer frischen, fruchtigen Blumenwiese und saftigen frischen Trauben. Man kann den köstlichen Duft der Lilien
des Tales, der Elder- und Akazienblüte riechen. Die Aromen sind wie Aromen
von Moscatel, Obst und Zitrusfrüchten.

600 ,4.600 ,-

Ft/dl
Ft/palack

FIGULA

• Olaszrizling

Balatonfüred-Csopak • száraz • 2021

A legkorszerűbb, reduktív technológiával, a szakmai hagyományok tisztelete mellett készült kellően olajos fajtakarakteres bor. Csopak minden
szépsége benne van a palackban. Minerális, hosszú ízű. A jó olaszrizling
a legjobb ivású borok egyike.

Produced with the most modern reductive technology and a deep respect for the
traditions of the profession, this wine has just the right oily characteristics of its
type. The beauty of Csopak, its place of origin, is preserved in each bottle.
Ein von der Struktur her angemessen öliger Wein mit sortentypischen Noten, der
mit der modernsten, reduktiven Technologie, jedoch unter Achtung der Traditionen hergestellt wurde. In der Flasche ist die gesamte Schönheit von Csopak am
Balaton enthalten

600 ,4.500 ,-

Ft/dl
Ft/palack

TORNAI

• Juhfark

Nag y-Somló • száraz • 2020

Mély sárgába hajló színű, komplex illatú, gazdag aromájú bor. Savai
finomak, kissé még élesek. A családi pincészet számára fontos, hogy a
fogyasztók a Somló, mint legkisebb történelmi borvidék különleges
ízvilágát megismerjék és megszeressék.

Its color a deep yellow, this wine has a complex nose and is rich in aromas. Its
acids are delicate, a little sharp still. It’s important that people who appreciate
wine should become familiar with and get to like the special tastes of the Somló
region, the smallest of Hungary’s historical wine regions.
Im Geschmack wie auch im Duft komplex und reichhaltig. Bei der Verkostung
stechen die feinen, noch etwas knackigen Säuren durch. Die Familienkellerei hat
es sich zum Ziel gesetzt, den Kunden die besondere Geschmackswelt von Somló,
als kleinste historische Weinbauregion, bekannt zu machen, damit sie sie liebgewinnen.
www.ezerjo.hu • WEBSHOP

CSERI

Secundus Barni’s

• Rizling

Pannonha lma • száraz • 2020

Ft/dl
Ft/palack

650 ,4.900 ,-

Moseli típusú reduktív rizling, szeptember elejei szüretből. Friss gyümölcsös, citrusokkal, fehér húsú gyümölcsökkel, elegáns, apró maradék
széndioxid gyönyökkel, határozott savakkal, behízelgő mézességgel.
Könnyű és üdítő élmény az év minden napjára.

Mosel type reductive Riesling, harvested in early September. Refreshingly
fruity with citrus, white flesh fruits and a hint of honey. Enjoy the added
elegance of tiny residual carbon dioxide bubbles. A light and exhilarating
experience for every day of the year.
Reduktiver Riesling vom Mosel, anfang September geerntet. Erfrischend
fruchtig mit Zitrusfrüchten, weißen Fruchtfrüchten und einem Hauch von
Honig. Genießen Sie die zusätzliche Eleganz winziger Kohlendioxid-Restblasen.
Ein leichtes und aufregendes Erlebnis für jeden Tag des Jahres.

Quartus

CSERI

• Rajnai Rizling

Pannonha lma • száraz • 2020

Ft/dl
Ft/palack

720 ,5.400 ,-

Szeptember közepén szedett rizlingünk fürtjeit egészben préseltük, alacsony hőmérsékleten, reduktív technológiával erjesztettük. Tartályban
finom seprűn érleltük.

Picked in the middle of September, our Riesling grapes were pressed whole, then
fermented at low temperature with reductive technology. Enjoy the characterful
minerality and harmonious acids and take a long slip of this taut wine with a
taste of citrus, white flesh peach, gooseberry.
Unsere mitte September gepflückten Riesling-Trauben wurden ganz gepresst und
dann bei niedriger Temperatur mit reduktiver Technologie fermentiert. Genießen Sie die charakteristische Mineralität und die harmonischen Säuren und
nehmen Sie einen langen Schluck dieses straffen Weins mit einem Geschmack von
Zitrusfrüchten, Pfirsich aus weißem Fruchtfleisch und Stachelbeeren.

WINE • BOR • VINO • webshop

760 ,5.700 ,-

Ft/dl

Gróf Degenfeld

Ft/palack

• Hárslevelű

Tokaj • száraz • 2020

Ez a hárslevelű a termőhely egyediségét jól képes visszaadni. Teljesen ép,
érett, de nem túlérett szőlőt dolgoztunk fel. Virágmézes, sárgabarackos
illatjegyei még jobban kiemelik gyümölcsös karakterét, mely határozottan ásványos utóízben zárul.

This variety is also able to express the terroir. In this wine there is slightly lower
residual sugar, than in the previous vintage, creating great balance with its layered acidity. We processed entirely healthy, ripe but not overripe berries. The
tasting characteristic is driven by apricot and honey, followed by distinct minerality.
Dieser Lindenblättrige gibt die charakteristischen Züge des Anbaugebietes perfekt wieder. Es wurden intakte, reife, jedoch nicht überreife Trauben verarbeitet.
Bluemnhonig und Aprikose im Duft, wodurch die fruchtigen Töne noch intensiver hervorgehoben werden. Ausgesprochen mineralischer Nachhall.

790 ,5.900 ,-

Ft/dl
Ft/palack

MÁD

SZARKA

• Furmint

Tokaj • száraz • 2020

A bor által a tokaji fajtáknak egy új arcát ismerjük meg úgy, hogy ízében
és illatában határozottan jelen van a mádi dűlők jellege, amit az agyagásványok nagyfokú jelenléte tesz hangsúlyossá, de a jól ihatóság a fő cél.

This elegant wine presents a new design of traditional Tokaj varieties with the
distinct character of the soil of Mád region both in flavor and aroma delivered
by the substantial amount of clay minerals.
In diesem Wein zeigt sich ein neues Gesicht der Tokajer Weinsorten: im Geschmack wie auch im Duft sind die typischen Noten der Hänge von Mád durch
die dominante Präsenz von Tonmineralien erkennbar. Das Hauptziel soll der
Trinkspaß sein.

www.ezerjo.hu • WEBSHOP

Rosé borok | Rosé Wines
280 ,2.100 ,-

Ft/dl
Ft/palack

FRANK

• Rosé Cuvée
Za la • száraz • 2021

A hosszú ősz karakteres színeket eredményezett. A csillogó tisztaságú
borban intenzív virág és gyümölcsillatokkal találkozunk. Kerek savak és
gazdag test jelennek meg a kortyokban harmonikus formában.

The vibrant colour of the vintage is a direct result of the long autumn. This is a
crystal-clear Rosé with intense floral and fruit aroma. The well-rounded acids
and rich taste have created its pleasant harmony.
Der lange Herbst ha dauerhafte, charaktervolle Farben ergeben. In der glänzenden Klarheit des Weines kommen intensive Blüten und Obstdüfte vor. Die
Diversität der Geschmacke, die Rundheit der Säuren haben die Erschaffung der
Harmonie dieses Weines bedeutennd gefördert.

470 ,3.500 ,-

Ft/dl
Ft/palack

FRITTMANN

• Néró Rosé

Kunság • száraz • 2021

Néró Rosé leginkább a kirobbanóan gyümölcsös jelzővel illethető. Az
illat- és az ízvilág egymással párhuzamos, olyan piros bogyós gyümölcsöket érzünk benne, mint a cseresznye, az érett málna, a csipkebogyó és
az eper. Légies, lendülettel teli kompozíció, igazi rozékarakter egy ritkaságnak számító szőlőfajtából.

The fragrance is in a good harmony with the taste, they are dominated by red
berries like cherry, ripe raspberry, roes-hips and strawberry. It is an ethereal,
dynamic composition, a real rosé character made of Néró, a rare grape variety.
Der Duft harmoniert gut mit dem Geschmack, das werden von roten Beeren wie
Kirsche, reifen Himbeeren, Rogenhüften und Erdbeeren dominiert. Es ist eine
ätherische, dynamische Komposition, ein echter Rosécharakter aus Néró, einer
seltenen Rebsorte.

www.ezerjo.hu • WEBSHOP

KONYÁRI

• Rosé Cuvée

Ba latonbog lár • száraz • 2021

Ft/dl
Ft/palack

500 ,3.800 ,-

Ez a rosé merlot, Cabernet Sauvignon és Cabernet Franc házasítás.
Könnyed, élénk, üde gyümölcsösség jellemzi, illata intenzív, íze piros
bogyós gyümölcsökre emlékeztet.

This Konyári Rosé are blend of Merlot, Cabernet Sauvignon and Cabernet
Franc. It is light, lively and freshly fruity with an intense nose and a hint of red
berries on the palate.
Der diesjährige Konyári Rosé besteht zu Merlot, Cabernet Sauvignon und
Cabernet Franc. Charakteristisch für ihn sind die leichte, lebhafte, frische Fruchtigkeit und der intensive Duft. Im Geschmack erinnert er an Rotbeerfrüchte.

DÚZSI

• Kékfrankos Rosé

Szekszárd • száraz • 2021

Ft/dl
Ft/palack

550 ,4.100 ,-

Színe a kettévágott szamócát juttatja eszünkbe. Intenzív, fajtajelleges illatát senki sem vitathatja. Zamata a dohányra emlékeztet.

It’s colour recalls a strawberry cut into half. Lively fragrance, particular to the
grape, leaves no doubts in the taster. The aroma reminds one of tobacco.
Seine farbe erinnert uns an eine aufgeschnittene erdbeere. Sein intensives, sortenspezifisches bukett ist unverkennbar. Sein Aroma erinnert an Tabak.

WINE • BOR • VINO • webshop

Vörös borok | Red Wines
500 ,3.700 ,-

Ft/dl
Ft/palack

BODRI

• ”Bodrikutya”

Szekszárd • száraz • 2020

A könnyed gyümölcsös vörösborok kedvelőit célozza meg. Kékfrankos
és merlot fajták házasítása. Érett meggyes illatával gyümölcsös és egyben
bársonyos ízével méltó a mindennapok bearanyozására. Könnyebb paprikásokhoz, sültekhez és pörköltekhez ajánljuk.

A combination of Blaufränkisch and Merlot types, this wine is aimed to entice
lovers of light and fruity red wines. It is fruity with a ripe cherry nose and a
velvety taste on the palate, able to add a sparkle to everyday monotony. It is a
good choice to go with light stews and roasts.
Roter Verschnitt, der nicht nur ein Liebling der Tierliebhaber ist, sondern auch
den Liebhabern leichter, fruchtiger Rotweine eine Freude macht. Ein Verschnitt
aus Kékfrankos und Merlot. Mit seinem Duft von reifen Sauerkirschen und dem
gleichzeitig samtigen Geschmack vergoldet er den Alltag. Passt gut zu leichteren
Paprikagerichten, Braten und zu Pörkölt.

650 ,4.900 ,-

Ft/dl

SZELESHÁT

Ft/palack

K2

• Kékfrankos

Szekszárd • száraz • 2016

Az örök megbízható Kékfrankos remek ihatósággal. Illatában eper,
meggy, szilva, feketebors és édes fűszerek. Közepes test, élénk savakkal,
közepes tanninnal és lédús erdei gyümölcsökkel.

The always reliable Blaufränkisch, easy to drink. It has a strawberry, cherry,
plum, black pepper and sweet spicey nose, a medium body and lively acids as
well as medium tannins and juicy forest fruit on the palate.
Der immer zuverlässige Kékfrankos (Blaufränkischer) lässt sich gut trinken. Im
Duft sind Noten von Erdbeere, Sauerkirsche, Pflaume, schwarzem Pfeffer und
süßen Gewürzen erkennbar. Mittlerer Körper mit lebhaften Säuren, mittleren
Tanninen und Anklängen von saftigen Waldfrüchten.

www.ezerjo.hu • WEBSHOP

„Sógor”

ESZTERBAUER

• Kadarka

Szekszárd • száraz • 2020

Ft/dl
Ft/palack

670 ,5.000 ,-

Kellemes könnyed megjelenés, fiatalosan mozog a pohárban. Intenzíven
fűszeres illat. Ízeit is ez a fűszeresség vezeti, szép, friss roppanós piros
bogyósokkal kísérve. Könnyen és gyorsan csúszik. „Mezítelen“ kadarkát
szántunk a palackba.

Easy and engaging appearance, youthful in the glass. Intensive spicy frag
rance, impressive and diverse. These spices go on in taste, with fresh, red berried
fruit flavours. It has a flavour of raspberry syrup, very easy to drink. We decided to make a ”naked“ Kadarka.
Intensiver würziger Duft, beeindruckend und vielfältig. Diese Gewürze schmecken nach frischen, roten Beerenfrüchten Aromen. Es hat einen Geschmack von
Himbeersirup, sehr leicht zu trinken. Wir beschlossen zu machen ein „nackter“
Kadarka.

VIDA PÉTER

• Merlot ”ÖLELÉS”

Szekszárd • száraz • 2018/19

Ft/dl

Ft/palack

670 ,5.000 ,-

Egy igazi kézi szüretelésű és fürtválogatású szekszárdi Merlot, tele élettel. Vibráló friss karakter, szép egyensúly, hosszú lecsengés jellemzi. Egy
ölelés. 15 napig erjesztett 27°C hőmérsékleten. Érlelés 5 hónap acéltartályban, 18 hónap 5-6 éves 300 literes hordókban.

A true Merlot from the Szekszárd region with a perfumed nose and vibrant
fresh acidity. This wine has a beautiful balance and a long finish. Hand harvest, manual bunch selection, cooled fermentation at 27°C for 15 days. Aging
in inox tanks for 5 months and 5-6 year old 300 litre barrels for 18 months.
Ein echter Merlot aus der Region Szekszárd mit lebendiger, frischer Säure.
Dieser Wein hat eine schöne Balance und einen langen Geschmack. Hand
geernteten Trauben , gekühlte Gärung bei 27 ° C für 15 Tage. Fermentation in
Inox-Tanks für 5 Monate und 5-6 Jahre alte 300-Liter-Fässer für 18 Monate.

TRINGA

• ”Diablo” Cuvée

Szekszárd • száraz • 2016

Ft/dl

Ft/palack

780 ,5.800 ,-

Kékfrankos, Cabernet Sauvignon és Merlot házasítás. Telt, tartalmas
vörösbor. Illatában cseresznyére, meggyre, szamócára és ibolyára emlékeztető jegyeket fedezhetünk fel, diszkrét tölgyes aláfestéssel. Kóstolva
száraz, savai elegáns lendületet adnak a bornak, tanninja finom felszínt
biztosít a kortynak.

This full red wine of rich content combines Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon
and Merlot. Its nose is reminiscent of cherry, sour cherry, strawberry and violets, with a discrete oaky accompaniment. It is dry to the mouth, with its acids
giving it an elegant boost, its tannins providing a fine surface to the sip.
Verschnitt aus Kékfrankos, Cabernet Sauvignon und Merlot. Ein korpulenter,
reichhaltiger Rotwein. Im Duft Noten von Kirsche, Sauerkirsche, Waldbeeren
und Veilchen, mit einem diskreten Hauch von Eiche. Am Gaumen trocken, die
Säuren verleihen dem Wein Eleganz und Temperament. Zarte Tannine.
WINE • BOR • VINO • webshop

780 ,5.800 ,-

Ft/dl
Ft/palack

BODOR

MARTIN

• Cab. Sauvignon

Csongrád • száraz • 2018

Kézzel szüretelt, válogatott szőlőből készült, majd 1 éven át új tölgyfahordóban érlelt, mély rubinvörös színű, finom illatú, cserzőanyagban
gazdag, intenzív zamatú testes vörösbor.

A full red wine with a deep ruby red color, delicate aroma, rich in tannins and
intense flavor, which is made from hand-harvested, selected grapes, then aged in
new oak barrels for 1 year.
Ein roter Wein mit einem tiefen Rubinrot, zartes Aroma, reich an Tanninen und
intensivem Aroma, das aus handverlesenen, ausgewählten Trauben gewonnen
wird und dann in neuen Eichenfässern über 1 Jahr gealtert wird.

900 ,6.900 ,-

Ft/dl
Ft/palack

THUMMERER

• Bikavér

Eger • száraz • 2017

Kékfrankos, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon és Pinot noir
házasítása. Tartályban erjedt, majd az almasavbontást követően két éven
keresztül érett ászok és barrique hordókban. Fűszeres bikavér, erdei gyümölccsel, érett tanninnal és hosszú utóízzel.

A complex blend of Kékfrankos, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon and Pinot Noir. It was fermented in tanks, then following the malolactic
fermentation it was aged for two years in ászok and barrique barrels. A spicy
Bikavér (Bull’s blood) with forest fruit, ripe tannins and a long aftertaste.
Stierblut – Verschnitt aus Kékfrankos (Blaufränkisch), Merlot, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon und Pinot noir. Nach der Gärung im Tank verbrachte der
Wein knapp 2 Jahre in Barrique- sowie in auf Ganter gelagerten Fässern. Ein
würziger Stierblut mit Waldfrüchten, reifen Tanninen und langem Abgang.

–
8.700 ,-

Ft/dl
Ft/palack

VYLYAN

• Villányi Franc
Vi l lány • száraz • 2016

Évről-évre megbízhatóan teljesít és felejthetetlen borokkal ajándékoz
meg bennünket ez az ismert szőlőfajta. Igen sokrétegű bor, az érett gyümölcsösség mellett számos sokat ígérő jeggyel egészül ki, melyek harmonizálnak a bársonyos tanninnal és a jellegzetesen élénk savakkal.

It produces reliably from year to year and provides some unforgettable wines. It
is a wine with many faces and offers great potentials alongside its ripe fruitiness,
which harmonises with its velvety tannins and distinctive tartness.
Weiche, reicher Wein mit einer reichen Gaumen mit viel Obst, besonders Heidelbeeren zu Einheiten, schöne Tannin Inhalte. Der Wein verbrachte 16 Monate in
High-Asse, und eine zweite Ladung Eichenfässern.

www.ezerjo.hu • WEBSHOP

Édes és desszert borok | Sweet Wines
HOLLÓKŐI • Sárgamuskotály
Tokaj • félédes fehérbor • 2019

Ft/dl

Ft/palack

550 ,4.000 ,-

Szeptember közepén szüretelt enyhén töppedt és ép sárgamuskotályos szőlőből készült reduktív tétel. 40 gr/ liter maradék
szőlőcukortartalommal rendelkezik.

Made from muscat grapes that was fermented in stainless-steel tanks.
It was harvested in a slightly stagnant phase in mid-September. Residual glucose content 40 gr / liter

Hergestellt aus Muskat-Trauben, die in Edelstahltanks vergoren wurden.
Es wurde Mitte September in einer leicht stagnierenden Phase geerntet.
Restglukosegehalt 40 g / Liter

SIKE TAMÁS

• Merlot

Eger • édes vörösbor • 2019

Ft/dl
Ft/palack

550 ,4.100 ,-

Erdei gyümölcsök (szeder, málna) íz, illat komplex hatása érvényesül
benne. Lágy savak, édes íz kényezteti a bor kóstolóit.

Fresh wine with a fruity bouquet. Rich in tannic acid, it’s colour is dark red.
Waldfrüchten (Brombeere, Himbeere) Geschmack aromatisch komplexe Wirkung herrscht in diesem Wein. Weiche Säuren und einen süßen Geschmack tritt
während der Weinprobe auf.

WINE • BOR • VINO • webshop

600 ,4.400 ,-

Ft/dl

Sárga Borház
DISZNÓKŐ

• Késői Furmint

Ft/palack

Tokaj • édes • 2018 • 0,5L

A késői szüretelésű Furmint túlérésében, nemesen rothadt szőlők válogatásából készült. Kitűnő egyensúlyú édes bor, friss savakkal és gyümölcsös, citrusokra emlékeztető aromákkal.

This late harvest, sweet wine from botrytized Furmint grapes which have
shrivelled to around half of their original volume. The wine have fresh fruity
flavours and primary aromas with lift and verve.

Diese späte Ernte, süßer Wein aus botrytisierten Furmint-Trauben, die haben
schrumpfte auf etwa die Hälfte ihres ursprünglichen Volumens. Der Wein ist
frisch fruchtig Aromen und Primäraromen mit Lift und Schwung.

650 ,4.900 ,-

Sárga Borház
DISZNÓKŐ

Ft/dl
Ft/palack

Édes

• Szamorodni

Tokaj • édes • 2017 • 0,5L

Szájban élénk, sima struktúrájú, illatos és üde bor. Jó egyensúly, mérsékelt cukortartalommal.

In the mouth it is a vivid, smooth-structured, odorous and fresh wine. Good
balance with limited sugar content.
Im Mund ist ein lebendiger, glatt strukturiert, Geruchs-und frischer Wein. Gute
Balance mit beschränkter Zuckergehalt.

–
11.700 ,-

Ft/dl

Sárga Borház
DISZNÓKŐ

Ft/palack

• Aszú 5 puttonyos

Tokaj • édes • 2017 • 0,5L

Arany szín némi vöröses árnyalással. Illatban kajszibarack. Karcsúnak
hat, bár ízében jelentős édesség érezhető. Fiatalos savak, némi animali
tás. Komoly potenciállal bír. Nem hivalkodó, zárkózott, de kedves aszú.

Golden with reddish streaks and apricot aromas in the bouquett. Greates a
lean impression for all the sweetness on the palate. Youthful acids with some
animality and a serious aging potential. It is not vain but reticent and pleasant
aszú.
Einige Schatten der rötlich-goldene Farbe. Apricot Duft. Lean sechs großen Schokoriegel Geschmack bemerkbar. Jugendlich Säuren, leicht animalisch. Serious
Potenzial. Es ist nicht eitel, sondern zurückhaltend und angenehm Aszú.

www.ezerjo.hu • WEBSHOP

száraz • dry • trocken

5.900,-

Ft/palack

Törley Gala

száraz • dry • trockener

2.800,-

Ft/palack

Törley Charmant Doux
édes • sweet • süßer

2.800,-

PEZSGŐK

Prosecco Extra Dry - ITALY

Ft/palack

Hungária Extra Dry
száraz • dry • trockener

5.700,-

Ft/palack

Asti Cinzano
édes • sweet • süßer

7.000,-

Ft/palack

Törley Gala - 0,2 l
száraz • dry • trockener

1.100,-

Ft/palack

Törley Charmant Doux - 0,2 l
édes • sweet • süßer

1.100,-

Ft/palack

Kölyök Pezsgő

alkoholmentes • non-alcoholic • alkoholfrei

1.300,-

Ft/palack

Magyarország borrégióinak listája

Balatoni borrégió
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Balaton-felvidék (Balaton-felvidéki borvidék)
Badacsony (Badacsonyi borvidék)
Balatonfüred-Csopak (Balatonfüred-Csopaki borvidék)
Balatonboglár (Balatonboglári borvidék)
Nagy-Somló (Nagy-Somlói borvidék)
Zala (Zalai borvidék)

Duna borrégió
7. Csongrád (Csongrádi borvidék)
8. Hajós-Baja (Hajós-Bajai borvidék)
9. Kunság (Kunsági borvidék)

Egri borrégió

Észak-dunántúli borrégió

10. Bükk (Bükki borvidék)
11. Eger (Egri borvidék)
12. Mátra (Mátrai borvidék)

13. Etyek-Buda (Etyek-Budai borvidék)
14. Mór (Móri borvidék)
15. Neszmély (Neszmélyi borvidék)
16. Pannonhalma (Pannonhalmi borvidék)

Pannon borrégió
17. Pécs (Pécsi borvidék)
18. Szekszárd (Szekszárdi borvidék)
19. Tolna (Tolnai borvidék)
20. Villány (Villányi borvidék)

Soproni borrégió
21. Sopron (Soproni borvidék)

Tokaji borrégió
22. Tokaj (Tokaji borvidék)

A listában szereplő borok alapértelmezésben 0,75 literesek,
az ettől eltérő tételeknél az űrtartalmat feltüntettük.
A borok mellett megadott évjáratok korlátozottak lehetnek,
előfordulhat egyes tételeknél kifogynak.

Az itt fogyasztott borok partnerünknél megvásárolhatóak.

Ezerjó Borkereskedés
Szeged, Somogyi u. 11.

WEBSHOP
www.ezerjo.hu

a józan döntés
SZEGED
Somogyi u. 11.

