
SOLTÉSZ IRSAI OLIVÉR

DUBICZ OLASZRIZLING

SKIZO SAUVIGNON BLANC

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG 
ST. MARTINUS 2021

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

Könnyű, jellegzetes mátrai illat: füvek, virágok, bimbózó rezeda. Az élénk savak jó egyensúlyban 
vannak a borban, az illatjegyek visszaköszönnek ízben is. Egy kis CO2 teszi játékossá az 
egészet. Könnyű előételek, jól komponált saláták kísérője lehet.

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.

A déli, délnyugati fekvésű Széldomb és Packalló dűlők királyleányka és fűszeres tramini 
szőlői, fele-fele arányban házasítva. Grapefruit, pomelo, fehér virágok, jóleső savak. Széles, 
zamatos, hosszú, tartalmas korty és 4 gramm maradékcukor, ami még kerekebbé teszi.

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.

Light wine with typical Matra aromas like herbs, flowers, bidding mognonette etc. The wine is 
pleasant in mouth, its lively acids are well balanced, the scents are reflected in taste. A little 
CO2 makes it frisky. Light appetizers, well composed salads may be accompanied with this wine.

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.

The Királyleányka and Gewürtztraminer (Fűszeres Tramini) grapes of the south- to southwest-
facing Széldomb and Packalló vineyards blended in a half-half proportion. Grapefruit, pomelo, 
white flowers, feel-good acidity. It has a broad, flavoursome, long, substantial palate and 4 
grams of residual sugar that makes it even rounder.

3 950 Ft

4 550 Ft

4 550 Ft

5 250 Ft

650 Ft

RÉGIÓ / REGION: EGER

RÉGIÓ / REGION: MÁTRA

RÉGIÓ / REGION: BADACSONY

RÉGIÓ / REGION: PANNONHALMA

700 Ft

700 Ft

800 Ft

1 Dl

1 Dl

1 Dl

1 Dl

BORLAP / WINES
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MÁD FURMINT

ST. ANDREA NAPBOR

ETYEKI KÚRIA CHARDONNAY

MATUA SAUVIGNON BLANC 2020

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.

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.

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.

Ismét hosszú utat tett meg az ikonikus újzélandi, mire megérkezett hozzánk legfrissebb 
évjárata. Marlborough régió élénk zöld, zsenge területeiről válogatva, a borkészítés minden 
pontján a frissességre koncentrálva. Energikus és kristálytiszta illat, benne minden, ami 
zöld: frissen vágott fű, egres, menta, lime. Az ízben citrusok, grapefruit, minden részletében 
dinamikus szerkezet. Utánozhatatlan.

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.

This iconic New Zealand wine has travelled a long way once again, before the new vintage 
arrived to us. It was selected from the Marlborough region’s lively, green and fresh terroirs, 
and was made with a focus on freshness throughout the process. The nose is energetic and 
pristinely pure, with all that’s green in it: freshly cut grass, gooseberry, mint and lime. Citrus 
and grapefruit on the palate with a structure that’s dynamic down to every detail. Uncopiable.

5 250 Ft

5 950 Ft

6 250 Ft

8 550 Ft

RÉGIÓ / REGION: MÁD, TOKAJI BORVIDÉK

RÉGIÓ / REGION: EGER

RÉGIÓ / REGION: ETYEK

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

800 Ft1 Dl
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PÁTZAY ROSÉ

SAUSKA ROSÉ

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.

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.

Merlot, Cabernet Sauvignon and Syrah in addition to the Kékfrankos core. It was fermented 
and aged solely in tanks, spending a couple of months on fine lees. It’s a pale pink-coloured 
wine with vibrant acidity, tons of fruit, with peach and redcurrant. On the elegant end of the 
rosé spectrum, it’s almost a white wine experience.

5 350 Ft

4 750 Ft

800 Ft

RÉGIÓ / REGION: BADACSONY

RÉGIÓ / REGION: VILLÁNY

700 Ft

1 Dl

1 Dl

 ROZÉ / ROSÉ 
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TRAPICHE OAK CASK RANGE MALBEC

STEIGLER KAMÉLEON CUVÉE

KISLAKI-LÉGLI GÉZA PINOT NOIR

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).

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.  

7 950 Ft

4 800 Ft

5 050 Ft

5 250 Ft

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 

ST. ANDREA ÁLDÁS
RÉGIÓ / REGION: EGER
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360 SAUSKA BRUT

CASE PAOLIN ASOLO PROSECCO

Kóstolva feketeribizli, meggy, szilva, cseresznye, szegfűszeg és a fahordós érlelésnek 
köszönhető füstös, feketecsokoládés, fűszeres jegyek köszönnek vissza. Kiváló szerkezetű, 
lendületes, gazdag ízvilágú és koncentrált bor. Kitűnő párost alkot kiadós ételekkel,  
vörös húsokkal.

The palate black currants, cherries, plums, cherries, clove and oak barrel aging due to 
the smoky, black chocolate, spicy notes echoed. Excellent texture,  dynamic, rich and 
concentrated flavors of wine. Excellent marriage of hearty dishes, red meats.

Nagyrészt tokaji furmint, valamint chardonnay és egy kevés hárslevelű házasítása.
Üde halványsárga és friss,  ananász, mangó és birsalma illattal. Szájban az üdítően tiszta 
ásványosság melett menta és bodza tűnik fel. Buborékképződése feszes és hosszan tartó, 
utóíze hosszú és kiegyensúlyozott.

Straw gold, with a regular stream of bubbles. An enticing nose, with notes of ripe citrus, honey 
and juicy pineapple. In the mouth, a first fresh impression, with citrus zests, lemon curd and  
a mineral smokiness. A well-balanced wine, vivacious with good length.

“A fresh and fruity sparkling wine with creamy texture, lemon and green-apple character and 
a flavourful, dry and pleasing finish.” James Suckling 90 pts.

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.

12 900 Ft

9 150 Ft

11 450 Ft

1 950 Ft

RÉGIÓ / REGION: TOKAJ

RÉGIÓ / REGION: OLASZORSZÁG / ITALY

1,5 Dl

 PEZSGŐ / CHAMPAGNE  PROSECCO 

FRANCIS COPPOLA 
DIRECTOR’S CABERNET SAUVIGNON
RÉGIÓ / REGION: KALIFORNIA / CALIFORNIA

KREINBACHER BRUT CLASSIC

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 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. 

11 750 Ft

RÉGIÓ / REGION: SOMLÓ



PIPER-HEIDSIECK CUVÉE BRUT

KREINBACHER ROSÉ BRUT

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL

Halvány arany szín, tiszta, friss májusi reggelt idéző illatában tavaszi virágok és citrus, körte, 
alma és meleg pirítós. Kóstolva friss és különleges, az ananász zamatát egzotikus fűszerek 
egészítik ki.

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.

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.

This straw yellow lively champagne proved rather explosive with intense effervescence.

The nose is reminiscent of a bright, fresh morning during the early days of May. Notes of citrus 
fruits, pear, Granny Smith apple and subtle hints of warm toastiness follow spring blossoms 
such as hawthorn.

The palate is lively and fresh with more mature of pineapple, nutmeg, white pepper and 
oriental zest. This champagne conjures strawberries and cream on the palate. Biscuity, with  
a lovely vanilla finish.

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.

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.

33 950 Ft

11 750 Ft

32 650 Ft

RÉGIÓ / REGION: FRANCIAORSZÁG / FRANCE

RÉGIÓ / REGION: SOMLÓ

RÉGIÓ / REGION: FRANCIAORSZÁG / FRANCE  
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360 SAUSKA BRUT MAGNUM
RÉGIÓ / REGION: TOKAJ

17 950 Ft1,5 l

Nagyrészt tokaji furmint, valamint chardonnay és egy kevés hárslevelű házasítása.
Üde halványsárga és friss,  ananász, mangó és birsalma illattal. Szájban az üdítően tiszta 
ásványosság melett menta és bodza tűnik fel. Buborékképződése feszes és hosszan tartó, 
utóíze hosszú és kiegyensúlyozott.

Straw gold, with a regular stream of bubbles. An enticing nose, with notes of ripe citrus, honey 
and juicy pineapple. In the mouth, a first fresh impression, with citrus zests, lemon curd and  
a mineral smokiness. A well-balanced wine, vivacious with good length.

“A fresh and fruity sparkling wine with creamy texture, lemon and green-apple character and 
a flavourful, dry and pleasing finish.” James Suckling 90 pts.



KREINBACHER  
PRESTIGE BRUT MAGNUM

Hagyományosan érlelt pezsgő, méthode traditionnelle eljárással, organikusan művelt 
szőlőből. Illatában aranyalma, lime és grapefruit aromák, szájban telt és jól strukturált.  
A birtok legkiemelkedőbb tétele: apró buborékok, krémesség, egyszerre friss és érett.  
Savai precízek, utóíze nagyon hosszú, száraz. Különleges élmény minimum 30 hónapos 
palackos érlelés után, 9 gramm cukorral.

Traditionally aged sparkling wine, made by the méthode traditionelle from organically 
cultivated grapes. Golden apple, lime and grapefruit aromas, full palate, good structure. 
The most outstanding wine of the estate: tiny bubbles, creaminess, fresh and mature 
simultaneously. Precise acidity, very long and dry finish. A unique experience,  
after 30 months of ageing with 9 grams of sugar.

24 450 Ft

RÉGIÓ / REGION: SOMLÓ

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. A számla végösszege  
12% 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 12% 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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