
SOLTÉSZ IRSAI OLIVÉR

BÖJT EGRI CSILLAG SUPERIOR

SZENT TAMÁS MÁD FURMINT

BÉLA ÉS BANDI 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.

Illatos és neutrális fajták harmóniában, egymást nem elnyomva jelennek meg Gergőék nyolcadik 
évjáratú Egri Csillagjában. Tartályos erjesztés és rövid pihentetés után a superior szabályzásnak 
megfelelően a palackozást követő három hónapig érlelve. A recept: rizling, sauvignon blanc, 
leánykaés muskotály, kis maradékcukor és dinamikus savak. Kész az igazi nyári bor.

Száraz fehérbor, mely termőhelyének, a Tokaji borvidék legjobb adottságú dűlőivel körülvett 
Mád településnek a nevét viseli. A területre jellemző ásványos illat és ízvilágot megjelenítő, 
Furmint szőlőfajtából acéltartályos erjesztéssel készített bor. Friss, üde savak vezetik a 
citrusos ízvilágot, utóízében a vulkanikus ásványok jelenléte köszön vissza.

A klasszikus sauvignon tovább fejlődött 2020-ban, még több az újvilági jegy benne, a 
csomagoláson pedig finomhangoltunk közösen Bélával és Bandival. Zöld gyümölcsös jegyek, 
vágott fű, egres.

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.

The fragrant and neutral varieties appear in harmony, creating a new unity, instead of 
suppressing one another, in the Böjts’ eight vintage of Egri Csillag (Eger Star). Following the 
tank ageing and a brief rest, it was aged according to the Superior regulations for three months 
in the bottle. The recipe is Riesling, Sauvignon Blanc, Leányka and Muskotály, a touch of 
residual sugar and dynamic acids – and the real summer wine is made.

Dry white wine named after its appellation, Mád village, which is surrounded by vineyards 
known among the best growing areas of the Tokaji wine region. This unoaked, lively white 
wine is produced from Furmint variety, which is able to express perfectly the minerality of 
the terroir of Mád. The refreshing acidity is driving the citrusy palate, with a touch of volcanic 
minerality in the finish.

The classic Sauvignon further developed in 2020, and there are more New World notes in it 
and we have fine-tuned its packaging with Béla and Bandi. Green fruit notes, cut grass and 
gooseberry.

3 950 Ft

4 750 Ft

4 750 Ft

5 550 Ft

650 Ft

RÉGIÓ / REGION: EGER

RÉGIÓ / REGION: EGER

RÉGIÓ / REGION: MÁD / TOKAJI BORVIDÉK

RÉGIÓ / REGION: BALATONSZŐLŐS

700 Ft

700 Ft

800 Ft

1 Dl

1 Dl

1 Dl

1 Dl

BORLAP / WINES
 FEHÉRBOR / WHITE WINE 

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. A számla végösszege  
10% szervizdíjat tartalmaz. Áraink forintban értendőek.  
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ZELNA BIO OLASZRIZLING

ST. ANDREA NAPBOR

ETYEKI KÚRIA CHARDONNAY

YEALANDS SAUVIGNON BLANC

Telt és részletgazdag bio olaszrizling, amiben az ásványos, füredi termőhelyi karakter és a 
rizling fajtajegyei gyönyörűen egészítik ki egymást. A Berekszél- és Farkó-kő dűlők termését 
két részletben szü reteltük, hogy a komoly beltartalom mellett a savakat is megőrizzük. Az 
irányított erjesztést követően 1/3-ad része 5 hónapon át érett tölgy fahordókban, így lett még 
fűszeresebb és izgalmasabb.

Vintage changes but the character doesn’t. Full and rich olaszrizling from our organic 
vineyards, which combines the minerality of our parcels and the character of olaszrizling. The 
grapes in Berekszél and Farkó-kő parcels were harvested in two parts in order to preserve the 
acids and give the wine serious content as well. Inoculated fermentation, 1/3 of it is matured in 
oak barrels for 5 months, making it more spicy and exciting.

Főként reduktív tételek adják a gerincét, kisebb százaléka röviden, két hónapig érett 
fahordóban. Modern bor számos fajtából: olaszrizling, sauvignon blanc, hárslevelű, 
chardonnay, pinot blanc, zenit, furmint, zengő, viognier, leányka, rajnai rizling. Illatban hűvös, 
köves, herbális illatokkal, kortyban élénk savval, citrussal, ásvánnyal.

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 tulajdonos nevét viselő sauvignon blanc maracuja és guava érett jegyeit hordozza, melyet a 
gyógynövények valamint a fekete ribizli egészít ki. A szájpadláson érett gyümölcsös jegyeket 
és citrust érezhetünk, amit hosszú ásványos lecsengés tesz harmonikussá.

Its backbone is provided mainly by reductive wines, with the smaller part briefly aged in oak 
barrels, for two months. It’s a modern wine made from a number of varieties: Olaszrizling, 
Sauvignon Blanc, Hárslevelű, Chardonnay, Pinot Blanc, Zenit, Furmint, Zengő, Viognier, Leányka 
and Riesling. The nose is cool, stony and herbal, while the palate has lively acidity with citrus 
fruit and minerality.

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.

The name of the owner bearing Sauvignon Blanc shows the marks of maracuja, guava and 
passion fruit complete with herbs and black currants. The palate ripe fruit and citrus notes we 
can feel what a long mineral finish makes harmonious.

5 850 Ft

5 950 Ft

6 250 Ft

8 550 Ft

RÉGIÓ / REGION: BALATON

RÉGIÓ / REGION: EGER

RÉGIÓ / REGION: ETYEK

RÉGIÓ / REGION: MARLBOROUGH, ÚJ-ZÉLAND / NEW ZEALAND
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KONYÁRI ROSÉ

PÁTZAY 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.

Kékfrankos alap, mellette merlot, cabernet sauvignon és syrah. Kizárólag tartályban erjesztve 
és érlelve, pár hónapig finomseprőn. Halvány rózsaszín, vibráló savak és rengeteg gyümölcs, 
barack, ribizli. A rozék elegánsabb pólusán, szinte már fehérboros élmény.

Kékfrankos alap, mellette merlot, cabernet sauvignon és syrah. Kizárólag tartályban erjesztve 
és érlelve, pár hónapig finomseprőn. Halvány rózsaszín, vibráló savak és rengeteg gyümölcs, 
barack, ribizli. A rozék elegánsabb pólusán, szinte már fehérboros élmény.

4 250 Ft

5 350 Ft

4 750 Ft

650 Ft

800 Ft

RÉGIÓ / REGION: BALATONBOGLÁR

RÉGIÓ / REGION: BADACSONY

RÉGIÓ / REGION: VILLÁNY

700 Ft

1 Dl

1 Dl

1 Dl

 ROZÉ / ROSÉ 



Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. A számla végösszege  
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IPACS-SZABÓ INNI JÓ

TRAPICHE OAK CASK RANGE MALBEC

STEIGLER KAMÉLEON CUVÉE

KISLAKI-LÉGLI GÉZA PINOT NOIR

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).

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.

A birtokválogatás alapja öt szőlőfajta tudatos házasításával jött létre, melyben Kékfrankos,  
Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon és Zweigelt fajták találhatók. Megjelenésében sötét vörös 
maggal és bíbor széllel mutatkozik, látványosan összesimuló és összetett illatában főleg érett 
piros húsú gyümölcsök dominálnak, némi feketeribizlivel, kökénnyel és nemes tölgyaromákkal. 
Kóstolva közepes test és fiatalos íz világ érezhető, sok gyümölccsel, fekete meggyel, szederrel 
és étcsokoládéval. Még fejlődése elején áll, de extrakt édességének és puha textúrájának 
köszönhetően már most jól fogyasztható. A szőlőfajták előnyös tulajdonságait ötvözve komplex 
aromatikát és sokrétű ízeket tartalmaz. Hosszú gyümölcsös lecsengése, könnyedebb teste és 
filigrán tanninjai  jól harmonizálnak.

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.

We put five grape varieties into it for the perfect taste: Kékfrankos, Pinot Noir, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, and Zweigelt. It has a dark red seed appearance and a spectacularly smooth and 
complex aroma, dominated by ripe red-fleshed fruits, with some blackcurrant, blackthorn, 
and noble oak aromas. Medium body and youthful taste, with lots of fruit, black cherries, 
blackberries, and dark chocolate. Its long fruity finish, lighter body, and filigree tannins 
harmonize well.  

7 250 Ft

4 800 Ft

5 050 Ft

5 250 Ft

RÉGIÓ / REGION: VILLÁNY

RÉGIÓ / REGION: ARGENTÍNA / ARGENTINA

RÉGIÓ / REGION: SOPRON

RÉGIÓ / REGION: BALATONBOGLÁR

750 Ft

800 Ft

850 Ft

1 Dl

1 Dl

1 Dl

 VÖRÖSBOR / RED WINE 
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VINICOLA BIANCO FRIZZANTE

360 SAUSKA BRUT

CASE PAOLIN ASOLO PROSECCO

Kékfrankos, merlot, franc, turán, sauvignon és pinot noir bikavére, nyitott kádban erjesztve, 
12 hónapon át hordózva. Kirobbanó gyümölcsökkel nyit, érett, szép egyensúlyos korty. Finom 
fa, kistufa.

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.

7 950 Ft

9 150 Ft

11 450 Ft

700 Ft

1 950 Ft

RÉGIÓ / REGION: OLASZORSZÁG / ITALY

RÉGIÓ / REGION: TOKAJ

RÉGIÓ / REGION: OLASZORSZÁG / ITALY

1,5 Dl

1,5 Dl

 PEZSGŐ / CHAMPAGNE  PROSECCO 

ST. ANDREA ÁLDÁS
RÉGIÓ / REGION: EGER



KÁRÁSZTELEK CARASSIA  
CLASSIC BRUT

KREINBACHER BRUT CLASSIC

KREINBACHER ROSÉ BRUT

60% chardonnay – 40% pinot noir házasítása, 22 hónapig seprőn, 6 g/l dosage-al ebben a 
tradicionálisan elkészített pezsgőben. Csillogó halványsárga szín, sárgabarack, zöldkörte 
és citrusos illatok a seprős érlelésből származó friss kenyér illatával keveredve. Ízben a 
gyümölcsös és élesztős jegyek kavalkádja, citromolaj, sárgabarack, briós, élesztő. Nagyon 
hosszú, krémes mousse, friss savak.

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 traditional method sparkling wine that’s a blend of 60% Chardonnay and 40% Pinot Noir, 
which spent 22 months on lees, with 6g/l dosage. A shiny pale-yellow colour, with apricot, 
green pear and citrus fruit on the nose, mixed with the aromas of fresh bread from the ageing 
on lees. Fruity and yeasty notes on the palate, lemon oil, apricot, brioche and yeast. A very 
long, creamy mousse, with fresh acidity.

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.

10 750 Ft

11 750 Ft

11 750 Ft

2 350 Ft

2 550 Ft

2 550 Ft

RÉGIÓ / REGION: ERDÉLY-SZILÁGYSÁG

RÉGIÓ / REGION: SOMLÓ

RÉGIÓ / REGION: SOMLÓ

1,5 Dl

1,5 Dl

1,5 Dl

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. A számla végösszege  
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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.
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360GUEST
password:
360panorama

360 SAUSKA BRUT MAGNUM

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. 

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.

RÉGIÓ / REGION: TOKAJ

17 950 Ft1,5 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.

38 950 Ft

32 650 Ft

64 500 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.
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360GUEST
password:
360panorama


