
SOLTÉSZ IRSAI OLIVÉR

SKIZO SAUVIGNON BLANC

PÁTZAY RIZLING

KÁLI KÖVEK SAUVIGNON BLANC

Megjelenésében világos, árnyalatnyi zöldes tónussal. Illatában a fajtára jellemző tavaszi 
virágos méhlegelő és bodzavirág dominál. Kerek savai miatt kedvelt kísérője a mindennapi 
beszélgetéseknek.

Ropogós savú, fajtajelleges sauvignon Sike Balázs pincéjéből, Badacsonytördemicről. A 
szeptember elején, két menetben szüretelt gyümölcs gyors feldolgozás után hűtve erjedt 
szárazra. Vegetális, zöldes jegyek mellett feszes korty, háttérben finom gyöngyözés.

Tiszta, zöld mandulás, zöldalmás illata finom, vulkanikus talajból származó ás vá nyossággal 
egészül ki. A teli kortyot hosszú lecsengés és finom krémes textúra mellett fehérborsos 
fűszeresség jellemzi. Tejszínes ételek és fehérhúsú szárnyasok ideális párja lehet. Nem 
kevésbé izgalmas például egy szokatlan párosításban, almás pite mellé.

Tartályban, hűtve erjedt, a három szüreti időpontnak és helynek megfelelően részben 
spontán, részben beoltva, részben pedig az erjedő musttal átoltva. Életét végig tartályban 
töltötte. A meszes termőhelynek és a spontán erjedt résznek köszönhetően a savai (majdnem 
nyolcas) és a maradékcukra (5 gramm fölött kicsivel) is jóval magasabb a megszokottnál, ettől 
lesz gazdag és dinamikus.

Clear in its appearance, with a hint of green tone. Its scent is typical for this sort of grape:  
a variety of spring flower and elderflower. Tastes like flowers. Great acids, a little CO2,  
typical of its kind.

A varietally pure Sauvignon Blanc with crispy acidity from Balázs Sike’s winery in 
Badacsonytördemic. The grapes were harvested in two batches at the beginning of 
September, then after the quick processing, it was cold fermented to dry. Vegetal, green 
notes, taut palate, with subtle bubbles in the background.

Clean nose withgreen almond, green apple and soft mineral aromas deriving from the volcanic 
soil. The síp is rich and round, with creamy texture and white pepper notes, followed by a long 
finish. Ideal match for white poultry, and for unusual pairings such as apple pie.

It was fermented in temperature-controlled tanks, according to the three harvest dates and 
places – one part spontaneously, the other part inoculated, and the third, inoculated with the 
fermenting must. It spent all of its early life in tanks. Owing to the limestone place of growth 
and the spontaneously fermented part, its acidity (almost 8 grams per litre) and residual sugar 
(a bit above 5 grams) are a lot higher than usual, which make it rich and dynamic.

3 850 Ft

4 050 Ft

4 050 Ft

4 450 Ft

600 Ft

RÉGIÓ / REGION: EGER

RÉGIÓ / REGION: BADACSONY

RÉGIÓ / REGION: BADACSONY

RÉGIÓ / REGION: KÁLI-MEDENCE

650 Ft

650 Ft

700 Ft

1 Dl

1 Dl

1 Dl

1 Dl

BORLAP / WINES
 FEHÉRBOR / WHITE WINE 
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SERPENS TOKAJ DRY

TŰZKŐ BANKA GRÜNER VELTLINER

ST. ANDREA NAPBOR

ETYEKI KÚRIA CHARDONNAY

Színe nagyon világos, halvány sárga vibrálással. Illatban a frissesség az, ami először eszünkbe 
jut az első szippantáskor. Kifejezetten intenzív illatban ugyanakkor nem túlzó. Tropikális, 
enyhén ananászos, maracujás, virágos valamint friss érett jegyek jellemzik. Egyik fajta sincs 
túlsúlyban, ugyanakkor mindegyik jelleg megtalálható benne. Ízében lendületes, a frissesség, 
mint fő vonal itt is jellemző. érett gyümölcsök, például őszibarack és körte tökéletes nyári 
kompozíciója, melyet a nagyon elegáns savösszetétel tesz teljessé. Jól iható, kedves friss, bor 
mely a pohár kiürülésekor, szinte maga szól, hogy tölts még egy pohárral.

Light colour with yellowish reflexes.  The smell is fresh and strong but not too much. Boasting 
aromas of pineapple, passionfurit and floral notes with peach and pear on the palate. Furmint, 
hárslevelű and muscat lunel makes the perfect balance with crisp acidity. 

Egy üveg madárcsicsergés... A Zöldveltelini hazánkban kevésbé ismert szőlő fajta, a belőle 
készült bor illatos, elegáns zamatú, élénk savtartalmának kö szön hetően üde.

Vérbeli, klasszikus egri csillag: gyümölcs és frissesség fókuszú a borvidék színes 
szőlőfajtáiból házasítva. A Kárpát-medencei oldalról az olaszrizling adja a nagyját, a zengő, 
leányka és a pinot blanc gazdagítják, viognier és sauvignon blanc fűszerezik a folyamatosan 
változó, sokrétegű kortyot.

Telt ízek mellett, a fajta tipikus jegyeivel, a borvidékre jellemző gazdag savszerkezettel. 
A válogatott fürtökből préselt must hűtött tartályokban erjed, majd a tétel 30%-a a zajos 
erjedést követően hordóba kerül és ott erjed szárazra. Illatban citromhéj, toast, háttérben 
vajas keksz édeskés illatával, kortyban telt ízek mellett a meszes talajról érkező, élénk 
savszerkezettel.

A bottle of bird chirping... The Grüner Veltliner is a less well-known grape variety in Hungary, 
the wine made from it is fragrant, elegant and has a lively acidity.

A real classic Eger Star (Egri csillag) that has a focus on fruit and freshness, and was blended 
from the wine region’s colourful grape varieties. From the side of the Carpathian Basin varieties, 
the majority is provided by Olaszrizling, with the constantly changing and layered palate 
enriched by Zengő, Leányka and Pinot Blanc, spiced up by Viognier and Sauvignon Blanc.

Alongside the full flavours, it comes with the variety’s characteristic notes and the rich 
acidity that is typical of the wine region. The must that was pressed from selected bunches 
was fermented in temperature-controlled tanks, then 30% of the wine was put into barrels 
where it was fermented until dry. Lemon peel and toast on the nose with the sweet aromas of 
shortbread in the background. Beside the full flavours, the lively acidity that comes from the 
limestone soil also appears.

4 650 Ft

4 650 Ft

4 950 Ft

5 250 Ft

700 Ft

RÉGIÓ / REGION: TOKAJ

RÉGIÓ / REGION: TOLNA

RÉGIÓ / REGION: EGER

RÉGIÓ / REGION: ETYEK

750 Ft

1 Dl

1 Dl
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KONYÁRI ROSÉ

PÁTZAY PRÉMIUM PINOT NOIR ROSÉ

SAUSKA ROSÉ

A pince klasszikus rozéja a Kishegyről, főként löszös talajról, francia klónokról. A bordói 
fajtákat kékfrankos egészíti ki, a rövid áztatás után hűtve erjedt tartályban, röviden 
érett finomseprőn. Ahogy a pince borai általában, a rozé is kristálytiszta, kifejező, jó ízű. 
Szamócás, ribizlis, finom savval, hosszú ízzel.

Kristálytisza halvány rózsa színe és magas viszkozitása eleganciát és nagy beltartalmat sejtet. 
Kóstolva a száraz korty, málnával és eperrel nyit, melyhez friss barack és virágosság társul. 
Frissítő savérzete lágy utóíze könnyedséggel párosulva jó egyensúllyal, hosszan búcsúzik a 
szájban. Magában fogyasztva is különleges rozé élményt jelent. 

The winery’s classic rosé made from French clones grown on the mainly loess soil of 
the Kishegy, with the Bordeaux varieties complemented by Kékfrankos. After the brief 
maceration, it was fermented in temperature-controlled tanks, then aged briefly on fine lees. 
As the cellar’s wines usually are, this rosé is pristinely pure, expressive, flavoursome with wild 
strawberry, redcurrant, subtle acidity and a long palate.

Cristal clear light rose color and hight viscosity. On the palate the sip is dry with raspberry 
and strawberries. Fresh apricot and also some flowery notes makes it round and complex. 
Refreshing acidity and lightness gives you the perfect and unique rose experience.

Sauskáék 2019-es rozéja szakított a megszokott piros csomagolással – elegáns, púderszín 
címkéje sokkal inkább emlékeztet a provence-i rozékra. Ugyanígy van az ízével is: légies, 
mégis kirobbanóan üde, sokszínű. Citrusos, szőlős illata után egyszerre érett és frissítő a 
hosszú korty, a végén olyan izgalmas gyümölcsökkel, mint a gránátalma, a rebarbara és a 
körte. Többszörösen válogatott kékfrankos, syrah, merlot és franc szőlőszemek fehérbor 
technológiával elkészítve.

The Sauskas’ 2019 rosé has broken with the usual red packaging format – its elegant, powder-
coloured label reminds us much more of Provence rosés. The same is true about its palate: 
it’s airy yet explosively fresh with lots of flavours. The citrusy, grapey nose is followed by a 
mature, refreshing and long palate with such exciting fruits on the finish as pomegranate, 
rhubarb and pear. The Kékfrankos, Syrah, Merlot and Cabernet Franc grapes were selected in 
several rounds, and the wine was made in the same way as white wine is. 

3 850 Ft

4 800 Ft

4 250 Ft

600 Ft

750 Ft

RÉGIÓ / REGION: BALATONBOGLÁR

RÉGIÓ / REGION: BADACSONY

RÉGIÓ / REGION: VILLÁNY

650 Ft

1 Dl

1 Dl

1 Dl

 ROZÉ / ROSÉ 
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KONYÁRI FECSKE

TRAPICHE OAK CASK RANGE MALBEC

BÖJT MÁTÉ EGRI CUVÉE

KISLAKI-LÉGLI GÉZA PINOT NOIR

Kékfrankos és merlot szeptemberi szüretből, tartályban erjesztve és 2-3 éves 225 literes Trust 
hordókban érlelve . Nagyon egyben van, semmi éles, kilógó részlet a szerkezetben, hosszú, 
könnyen befogadható, mégis kellően rétegzett korty.

Kékfrankos and Merlot from a September harvest, fermented in tanks and aged in 2- to 3- 
year-old 225-litre Trust barrels. It’s very harmonious with nothing sharp, or any detail sticking 
out in the structure, with a long and easy to grasp yet sufficiently layered palate.

A bor 25 éves ültetvényről, 900 és 1200 méter közötti tengerszint feletti ma  gas ságú 
területekről származik. Intenzív bíborvörös színű bor rubin színárnyalatokkal. Illatában friss 
piros és feketebogyós gyümölcsaromák fedezhetők fel virágos je gyekkel, földes ásványokkal, 
elegáns füst érintéssel. Szájpadláson gazdag fű sze rességgel nyit, melyet hosszú és kellemes 
lecsengés követ. Ideálisan párosítható grillezett vörös húsokkal, pörkölttel, gombaszószos 
tésztákkal és sajtokkal.

Organikusan művelt szőlőből készült könnyed, üde, gyümölcsös blauburger, kékfrankos, 
zweigelt cuvée. Lila, ropogós, vadóc, tiszta erdei gyümölcs és virág.

A pinot az pinot. Vagy szeretjük, vagy nem. Megosztja a fajta az embereket, bortermelőket 
és borivókat egyaránt. Mi a birtokon örömmel foglalkozunk vele, még akkor is, ha többszörös 
odafigyelést igényel a szőlőben és a pincében egyaránt. Valamit valamiért. Szájban úgy 
vastag, hogy tannintartalma szinte észrevétlen marad. Savai élénkek, aromái gazdagok, buják 
és játékosak. 15-16 celsius fokra hűtve kifinomult kacsa- és bárányételek, valamint nem 
túlságosan illatos fehérpenészes sajtok hűséges társa.

Light and deliacte Pinot Noir with vibrante acidty. Sour cherry and black currant aromas 
followed by earthy notes. The tannins are silky and the palate is balanced. 15-16°C is the 
optimal temperature.

Intense purple red color with ruby hues. Aromas of fresh red and black fruits, floral notes, and 
earthy minerals, with an elegant touch of smoke. Rich and spicy on the palate providing a long 
and pleasant finish.

A light, fresh, fruity Blauburger, Kékfrankos and Zweigelt blend, made from organically cultivate 
grapes. A purple, crispy, wild wine that’s full of pure forest fruits and flowers.

4 150 Ft

4 800 Ft

4 800 Ft

4 950 Ft

650 Ft

RÉGIÓ / REGION: BALATONBOGLÁR

RÉGIÓ / REGION: ARGENTÍNA / ARGENTINA

RÉGIÓ / REGION: EGER

RÉGIÓ / REGION: BALATONBOGLÁR

750 Ft

750 Ft

1 Dl

1 Dl

1 Dl

 VÖRÖSBOR / RED WINE 
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IPACS-SZABÓ INNI JÓ

VINICOLA BIANCO FRIZZANTE

360 SAUSKA BRUT

CASE PAOLIN ASOLO PROSECCO

Öreg, szórt telepítés vegyes szőlőfajtái egybe szüretelve, egyszerűen, az ősi hagyomány 
szerint elkészítve, a végső arcát a cabernet franc adja. Illatában a meghatározó az érett 
gyümölcsösség (fekete cseresznye, fekete ribizli), amely a kóstoláskor fűszeres jegyekkel 
(fahéj, kakaópor) teljesedik kerek egésszé.

The mixed vine varieties of old, scattered plantings are harvested together, simply prepared 
according to ancient tradition and the final face of the cabernet franc. Its fragrance is the 
mature fruit flavor (black cherry, black currant), which tastes spicy notes (cinnamon, cocoa 
powder).

Halvány citrom szín, zöldes reflexekkel. Visszafogott gyöngyözés, intenzív, gyümölcsös korty 
almával, sárgadinnyével és akácfavirággal. Hűtsük 6 °C-ra és fogyasszuk bárhol, bárkivel, 
bármikor...

Kristálytisza halvány rózsa színe és magas viszkozitása eleganciát és nagy beltartalmat sejtet. 
Kóstolva a száraz korty, málnával és eperrel nyit, melyhez friss barack és virágosság társul. 
Frissítő savérzete lágy utóíze könnyedséggel párosulva jó egyensúllyal, hosszan búcsúzik a 
szájban. Magában fogyasztva is különleges rozé élményt jelent. 

A beautiful lightly sparkling, fresh and aromatic Prosecco.  An easy drinking, low sugar style 
with aromas of fresh apples.  This Prosecco is a Frizzante style (meaning lightly sparkling) and 
has small gentle bubbles.  The bottles features a screw cap for easy opening and closing.

Cristal clear light rose color and hight viscosity. On the palate the sip is dry with raspberry 
and strawberries. Fresh apricot and also some flowery notes makes it round and complex. 
Refreshing acidity and lightness gives you the perfect and unique rose experience.

100% glera, a második erjedés lassan megy végbe 45 napig tart. Kristálytiszta, intenzív 
gyümölcsös illat, friss citrusok, akácvirág, kamilla.  Gazdag íz, mintha friss barackba 
harapnánk, élénk savak, finom felhabzás, lecsengésében ásványosság, pomeló és grépfrút. 
Maradékcukor 7g/l.

This intensely fruity on the nose, rich, peach flavoured, organic Prosecco is made from 100% 
hand-picked Glera grapes.

7 250 Ft

8 250 Ft

10 750 Ft

600 Ft

1 950 Ft

RÉGIÓ / REGION: VILLÁNY

RÉGIÓ / REGION: OLASZORSZÁG / ITALY

RÉGIÓ / REGION: TOKAJ

RÉGIÓ / REGION: OLASZORSZÁG / ITALY

1,5 Dl

1,5 Dl

 PEZSGŐ / CHAMPAGNE  PROSECCO 



KREINBACHER BRUT CLASSIC

KREINBACHER ROSÉ BRUT

POMMERY BRUT ROYAL

POMMERY BRUT ROYAL MAGNUM

Összetett illat fehérhúsú gyümölcsökkel, toast-os jegyekkel és virágokkal a háttérben. A ház 
pezsgőire jellemző karakteres furmint gyümölcsök mellett, kortyban a chardonnay teremti 
meg az egyensúlyt, az összképet pedig kevés somlói pinot blanc színezi tovább. Grapefruit, 
ananász és trópusi gyümölcsök, háttérben a hosszú seprőn érlelés mogyorós, briós-os 
jegyeivel, a lecsengésben sóssággal.

A Kreinbacher pezsgőválaszték legfiatalabb tagja. Tradicionális módszerrel, palackban 
erjesztve és érlelve készült. Ribizliszín, üde árnyalat. Illatát gyümölcsök vezetik; meggy, 
málna, ribizli és áfonya, némi virág kíséri. Ízben frissítően citrusos és egészen intenzív, tele 
erdei gyümölcsökkel. Határozott savai ellenére jól iható, kellően gazdag, a mousse krémes. 
Átütően tiszta rosé, jó mélység és finish jellemzi. Minden elemében a gyümölcsösségről szól.

A Pommery champagne vezető terméke, a híres kék címkés sorozatából Pommery Brut Royal. 
Már a kezdetek óta készítik és magán viseli a pincészet minden jellegzetességét,  
a frissességet, a finesst és az életteliséget. A Brut champagne a Pommery alkotása.  
Ők voltak az elsők a világon, akik ilyet készítettek. A pincészet a 19. század óta nagy újító.

A Pommery champagne vezető terméke, a híres kék címkés sorozatából Pommery Brut Royal. 
Már a kezdek óta készítik és magán viseli a pincészet minden jellegzetességét, a frissességet, 
a finesst és az életteliséget. A Brut champagne a Pommery alkotása. Ők voltak az elsők a 
világon, akik ilyet készítettek. A pincészet a 19. század óta nagy újító.

Pommery Brut Royal is the essence of the Pommery style: liveliness, fresh, finesse. From 
40 selected villages in the Côte des Blancs and Montagne de Reims and other areas in the 
Champagne region where the liveliness and delicacy of the chardonnay grape is enhanced by 
the climate.Elegant and lively. Small assertive notes of red fruits. A rounded, rich, delicate 
wine that lingers in the mouth. In short, a clean taste with no dryness. A very smooth wine 
which never wanes on the palate.

Pommery Brut Royal is the essence of the Pommery style: liveliness, fresh, finesse. From 
40 selected villages in the Côte des Blancs and Montagne de Reims and other areas in the 
Champagne region where the liveliness and delicacy of the chardonnay grape is enhanced by 
the climate.Elegant and lively. Small assertive notes of red fruits. A rounded, rich, delicate 
wine that lingers in the mouth. In short, a clean taste with no dryness. A very smooth wine 
which never wanes on the palate.

A complex nose with white-fleshed fruits, toasty notes and flowers in the background. 
Alongside the distinctive Furmint fruit that characterises the traditional method sparkling 
wines of the house, it’s the Chardonnay that creates the balance, and the whole picture is 
further coloured by the touch of Pinot Blanc from Somló. Grapefruit, pineapple and tropical 
fruits, with the hazelnut and brioche notes of long ageing on the lees in the background, with 
saltiness on the finish. Dosage: 9g/l. 

The youngest member of the Kreinbacher traditional method sparkling wine range. It was 
made from Pinot Noir, ‘spiced up’ with a bit of Furmint and Kékfrankos, made by the traditional 
method, fermented and aged in the bottle. Crispy peach flower colour, refreshing fruity 
flavours: pomegranate, strawberry, cherry and citrus aromas.

11 750 Ft

11 750 Ft

26 450 Ft

49 950 Ft

2 550 Ft

2 550 Ft

RÉGIÓ / REGION: SOMLÓ

RÉGIÓ / REGION: SOMLÓ

RÉGIÓ / REGION: FRANCIAORSZÁG / FRANCE

RÉGIÓ / REGION: FRANCIAORSZÁG / FRANCE

1,5 Dl

1,5 Dl
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1,5 l



PIPER-HEIDSIECK ESSENTIEL CUVÉE BRUT

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL MAGNUM

A Cuvée Brut még kifejezőbb változata - az Essentiel-t további egy év érlelés után, 
alacsonyabb dosage-zsal készíti el a ház. Friss és intenzív gyümölcsösség illatban:  
érett alma, körte, szőlő. Ízben pörkölt mandula, citrusok, koncentrált korty, gazdag  
és hosszú lecsengés.

Ropogós, klasszikus pezsgő. Remek egyensúlyban a gyümölcs és az élesztős jelleg. Pinot noir, 
pinot meunier és chardonnay házasítás, 100 különböző, 30 %-ban reserve, borokból,  
a konzisztencia biztosítása érdekében.

Ropogós, klasszikus pezsgő. Remek egyensúlyban a gyümölcs és az élesztős jelleg. Pinot noir, 
pinot meunier és chardonnay házasítás, 100 különböző, 30 %-ban reserve, borokból,  
a konzisztencia biztosítása érdekében.

A crispy and classic champagne with the fruit and the yeast character in great balance. A Pinot 
Noir, Pinot Meunier and Chardonnay blend from 100 different bases wines, out of which 30% 
are reserve wines from earlier vintages, in order to provide consistency.

Essentiel’s four years of aging have bestowed upon it an unfussy charm. This is a bright, 
invigorating wine with well-defined fruit and an aromatic purity showing notes of citrus and 
white fruits, crisp succulent grapes, fresh apple and fresh almond. Intense and lasting notes 
of fruitcake follow, along with nuttiness, and an exquisite sensation of sweetness, hinting  
at the long period of repose that this wine has enjoyed.

A crispy and classic champagne with the fruit and the yeast character in great balance. A Pinot 
Noir, Pinot Meunier and Chardonnay blend from 100 different bases wines, out of which 30% 
are reserve wines from earlier vintages, in order to provide consistency.

36 350 Ft

32 450 Ft

60 950 Ft

RÉGIÓ / REGION: FRANCIAORSZÁG / FRANCE

RÉGIÓ / REGION: FRANCIAORSZÁG / FRANCE  

RÉGIÓ / REGION: FRANCIAORSZÁG / FRANCE  

1,5 l

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. A számla végösszege  
10% szervizdíjat tartalmaz. Áraink forintban értendőek.  
A számlát nem áll módunkban szétbontani.  
Megértésüket köszönjük!  
II. kategória. Üzemeltető: Párizs Tető Kft.

VAT included. Please note that we charge a 10% service fee. 
Prices in HUF. Please note that we are unable to split the bill.  
Thank you for your understanding! 
Párizs Tető Ltd. Category II.

wifi:
360GUEST
password:
360panorama


