
BORLAP / WINES



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

SOLTÉSZ IRSAI OLIVÉR

BÁRDOS SAUVIGNON BLANC

FIGULA OLASZRIZLING

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

A Manósi dűlő termése ez a tiszta illatában a bodzavirágra, paprikára, fekete ribiszkére 
emlékeztető jellegzetes intenzív illatú bor. Friss élénk savaival a könnyű hal és szárnyas ételek 
kiváló kísérőjeként ajánljuk.

Üde, diszkrét illatvilágú fehérbor, zöld gyümölcsaromákkal, telt harmóniával, finoman savas 
hosszú utóízzel. A borvidék legfontosabb szőlőjéből készült kiváló alapbor.

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.

This intense and characteristic wine is the harvest of Manós vineyard while reminding us to the 
scent of elder flower, pepper and blackcurrant. This wine goes perfectly with poultry and fish 
dishes as it has very fresh and vigorous acids.

Crisp bouquet of discreet green fruit flavours followed by round harmony of delicate acids
and a long finish. This wine is made from the most important white grape variety of the
Balatonfüred-Csopak wine region.

4 950 Ft

5 650 Ft

6 250 Ft

950 Ft

RÉGIÓ / REGION: EGER

RÉGIÓ / REGION: MÁTRA

RÉGIÓ / REGION: BALATON

1 250 Ft

1 450 Ft

1 Dl

1 Dl

1 Dl

 FEHÉRBOR / WHITE WINE 

ST. ANDREA NAPBOR

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.

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.

7 550 Ft

RÉGIÓ / REGION: EGER



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

PANNONHALMI TRICOLLIS ROSÉ

PÁTZAY PRÉMIUM ROSÉ

PÁTZAY PRÉMIUM CHARDONNAY

MATUA SAUVIGNON BLANC

Régi ismerős a Tavaszó, Babszökő, illetve a Széldomb dűlőből, pinot noir, merlot és cabernet 
franc fajtákból. A kézi szüretet követően acéltartályban erjedt, rövid ideig érett, mégis 
tartalmas és érett ízű, gazdag illatú rosé lett ismét.

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. 

Halvány szalmasárga színe és közepes viszkozitása mellett, fajtajelleges illata tanúskodik 
egy könnyen iható, azonban annál tartalmasabb borról. A korty telt, visszafogott hordós 
karaktere, finoman fűszeres ízvilága, almát és ringlót idéz. Jól lehűtve érdemes fogyasztani, 
elsősorban szárnyas ételek kisérőjeként mutatja meg igazi karakterét.

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.

An old acquaintance from the Tavaszó, Babszökő and Szélombomb vineyards, blended from 
Pinot Noir, Merlot and Cabernet Franc. After the hand harvesting, it was fermented in steel 
tanks, then aged for a short time, yet it again became a substantial rosé with rich aromas and 
ripe flavours.

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.

With its pale, hay like yellow colour,medium viscosity and the distinctive scent all reflect 
an easy-to- drink but complex wine. The sip is full-bodied and moderate with a barrelled 
character resembling to spices, apple and plum. It reveals its characteristics when cooled  
and drunk with poultry.

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.

5 650 Ft

6 250 Ft

8 550 Ft

9 950 Ft

1 250 Ft

1 450 Ft

RÉGIÓ / REGION: PANNONHALMA

RÉGIÓ / REGION: BADACSONY

RÉGIÓ / REGION: BADACSONY

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

1 Dl

1 Dl

 ROZÉ / ROSÉ 



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

TIFFÁN PORTUGIESER

TRAPICHE OAK CASK RANGE MALBEC

TŰZKŐ MERLOT

A Villányi borvidék legelterjedtebb vörösbort adó tájfajtája, mely egyik borvidéken sem ad 
olyan minőséget, mint itt. Gyorsan fejlődő fajta, a szeptemberi szüret után már november 
végén palackba kerül. Ibolyára emlékeztető illattal és zamattal rendelkezik, mélyvörös színű, 
lágy, csodálatos harmóniájú bor.

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 tolnai dombok páratlan adottságainak köszönhető ez a tartalmas vörösbor. Mély színű,
testes, tanninokban gazdag. Fahordós és palackos érlelés után fejlődik ki rendkívüli
zamatgazdagsága, és erdei gyümölcsökre emlékeztető illatvilága.

Portugieser is the most common grape variety of Villány, and in no other region does it as well
as here. A fast maturing type. After the September picking by the and of November it’s been
bottled. The taste and scent remind of violet. Deep red, mild wine with wonderful harmony.

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.

The Tolna hills unparalleled capabilities of this is due to the rich red wine. Deep-colored,
full-bodied, rich in tannins. After aging in oak barrels and bottled develops extraordinary rich
flavor and forest fruit aromas reminiscent.

4 950 Ft

6 750 Ft

6 650 Ft

RÉGIÓ / REGION: VILLÁNY

RÉGIÓ / REGION: ARGENTÍNA / ARGENTINA

RÉGIÓ / REGION: TOLNA

950 Ft

1 750 Ft

1 650 Ft

1 Dl

1 Dl

1 Dl

 VÖRÖSBOR / RED WINE 

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.

Első pillantásra mély rubinvörös szín és intenzív, telt illatok jellemzik. Harmonikus és testes vörösbor, 
mely kiválóan párosítható sült húsokkal, érett sajtokkal és szalámival is. Termőterület: Castellana 
Grotte - Acquaviva delle Fonti

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).

At first look it is characterized by a deep ruby red color and intense, full scents. Harmonious and  
full-bodied red wine, which can be perfectly paired with roasted meats, ripe cheeses and salami. 
Growing area: Castellana Grotte - Acquaviva delle Fonti

8 550 Ft

9 950 Ft

ST. ANDREA ÁLDÁS

TERRE CARSICHE FANOVA RISERVA PRIMITIVO

RÉGIÓ / REGION: EGER

RÉGIÓ / REGION: OLASZORSZÁG / ITALY



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

360 SAUSKA BRUT

CASE PAOLIN ASOLO PROSECCO

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.

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.

10 850 Ft

12 150 Ft

2 850 Ft

RÉGIÓ / REGION: TOKAJ

RÉGIÓ / REGION: OLASZORSZÁG / ITALY

1,5 Dl

 PEZSGŐ / CHAMPAGNE  PROSECCO 

KREINBACHER ROSÉ BRUT

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.

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.

11 850 Ft

RÉGIÓ / REGION: SOMLÓ

KREINBACHER PRESTIGE BRUT

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. 

13 550 Ft

RÉGIÓ / REGION: SOMLÓ



VEUVE CLICQUOT BRUT

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL

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.

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.

41 550 Ft

37 550 Ft

RÉGIÓ / REGION: FRANCIAORSZÁG / FRANCE

RÉGIÓ / REGION: FRANCIAORSZÁG / FRANCE  

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

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

20 950 Ft1,5 l



FORRALT BOR
MULLED WINE

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

 FOR MORE 

2 350 Ft3 Dl




