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A kékfrankos legendája

A Soproni Borvidék

Napóleon katonái 1809 májusában fog-

lalták el Sopron városát. A helyieknek 

beszállásoltatási kötelezettségük volt, napi 

háromszori étkezést és bort kellett biztosí-

tani a katonáknak. Természetesen a fran-

ciák nem elégedtek meg a napi kb. 1 liter 

előírt bormennyiséggel, ezért igényüket a 

„Buschenschankokban” (kimérésekben) 

próbálták kielégíteni. A részeg katonák 

randalírozása egyaránt sok gondot okozott 

a soproniaknak és a francia katonai veze-

tésnek is, ezért este 9 óra után megtiltották 

a borkimérést. Ennek ellenére is állandóak 

voltak a rendbontások. A megszállás ideje 

alatt összesen több mint 100 000 liter bort 

kellett a franciáknak átadni, sőt ezen felül 

hadisarcként is vittek magukkal az italból. 

Ezt a mennyiséget a soproniak a környék-

beli gazdákra előírt beszolgáltatási kötele-

zettséggel tudták csak fedezni.

A kékfrankos név eredetét ebből az idő-

ből származó helyi történet magyarázza. 

Amikor a franciák a poncichterektől bort 

vásároltak, frankkal fi zettek. Viszont kétféle 

frank is forgalomban volt, ezek közül a 

poncichterek csak a kék színű frankot 

fogadták el. A történet csak legenda, hiszen 

abban az időben még mindig a fehérbo-

rok termelése dominált a borvidéken, a 

kékfrankos fajtát bár valóban ismerték, 

tömeges telepítése csak a fi loxéra-vészt 

követően történt meg. A francia csapatok 

1809 novemberében hagyták el Sopront, a 

helyi gazdák és szőlőik már néhány év múl-

va ki is heverték a megszállás által okozott 

károkat.

A Soproni Borvidék Magyarország egyik 

történelmi borvidéke. Az Alpok lábánál, a 

Fertő-tó déli partján és a Soproni-hegység 

lankáin terül el. A borvidék teljes területe 

kb. 4 300 ha, amelyből kb. 1 800 ha terü-

leten termelnek szőlőt. A szőlőtermesztés 

hagyománya egészen a római időkig nyúlik 

vissza. Legnagyobb részben vörösbort 

készítenek, elsősorban a kékfrankos sző-

lőfajtából, de számos nemzetközi fajta is 

meghonosodott a borvidéken. Sopron bora 

jellemzően közepes testű és alkoholtartal-

mú, friss, jó savtartalommal rendelkezik.

A soproni szőlőművesekre használt gyako-

ri kifejezés a „poncichter”, németes írás-

módban „Ponzichter”. A kifejezés a német 

„Bohnenzüchter” (babtermelő) szóból szár-

mazik, mivel a helyi borosgazdák a szőlő- és 

bortermesztési tevékenységüket a szőlőso-

rok közé ültetett zöldségek termesztésével 

egészítették ki. A legfőbb zöldség a bab volt, 

de előfordult a paradicsom, a burgonya és a 

káposzta is. A zöldségek eladásából szár-

mazó plusz bevétel gazdaságosabbá tette a 

termelést, miközben a szőlő művelését nem 

akadályozta. A poncichter megnevezést nem 

alkalmazzák hivatalosan, nem társadalmi 

vagy vagyoni kategória, minden borterme-

léssel foglalkozó gazdát így neveztek. A kife-

jezés már használatban volt a 19. században 

is, de vélhetően jóval korábban keletkezett. 

A soproni borosgazdák ma is büszkén vállal-

ják poncichter őseiket. 
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Folyó borok

Fröccsök 

vörös vagy fehér 

Töltl vörös (Kékfrankos)

Töltl fehér (Pinot Blanc)

Kisfröccs 1 dl bor, 1 dl szóda 160 Ft

Hosszúlépés 1 dl bor, 2 dl szóda 190 Ft

Nagyfröccs 2 dl bor, 1 dl szóda 290 Ft

Lakó-fröccs 1 dl bor, 4 dl szóda 250 Ft

Viceházmester 2 dl bor, 3 dl szóda 350 Ft

Házmester 3 dl bor, 2 dl szóda 450 Ft

Háziúr 4 dl bor, 1 dl szóda 550 Ft

Távolugrás 1 dl bor, 9 dl szóda 400 Ft

Polgármester 6 dl bor, 4 dl szóda 900 Ft

Krúdy-fröccs (nem tévedés) amely az író-ötletgazda szerint 

csupán „megvicceli” a bort: 9 dl bor, 1 dl szóda 1.200 Ft

130 Ft/dl

130 Ft/dl
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Rövid italok, párlatok 2cl 4cl

Bacardi 210 Ft 420 Ft

Smirnoff  Vodka 240 Ft 480 Ft

Zwack Unicum 260 Ft 520 Ft

Zwack Unicum Next 260 Ft 520 Ft

Jagermeister 360 Ft 720 Ft

Gordon’s Gin 300 Ft 600 Ft

Jameson 300 Ft 600 Ft

  1dl

Martini (Dry/Bianco)  450 Ft

Sörök  

Soproni 0,5 l (csapolt)  490 Ft

Soproni Szűz 0,5 l (üveges)  390 Ft

Soproni Démon 0,5 l (üveges)  450 Ft

Üdítők  üveg

Rauch Ice Tea 0,33 l (citrom, barack)  390 Ft

Cola 0,25 l  280 Ft

Cola light 0,25 l  280 Ft

Fanta 0,2 l  280 Ft

Sprite 0,25 l  280 Ft

Gyömbér 0,25 l  280 Ft

Tonic 0,25 l  280 Ft

Energiaital 0,25 l  890 Ft

Naturaqua ásványvíz (szénsavas, szénsavmentes) 0,25 l  280 Ft

Naturaqua ásványvíz (szénsavas, szénsavmentes) 0,75 l  490 Ft

Szigetközi Friss Víz (szénsavas, szénsavmentes) 0,5 l  290 Ft

 

  1 dl

Szóda  30 Ft

Rostos üdítők  1 dl

Narancslé (Rauch)  100 Ft

Almalé (Rauch)  100 Ft

Őszibaracklé (Rauch)  100 Ft

Szőlőlé (fehér, vörös) / Wine Life Pincészet  150 Ft

Kávék

Espresso  270 Ft

Melange  370 Ft

Cappucino  370 Ft

Latte  370 Ft

Italok
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S O P R O N I  B O R V I D É K

FEHÉRBOROK

Roll Pince 

Irsai Olivér 2013/14

Friss, ropogós, illatos, könnyed, melyet 

a bor fi nom szén-dioxid tartalma emel 

ki. Finom gyümölcsös zamatú, kellemes 

mandulás lecsengéssel. Ajánljuk köny-

nyű csirkehúsokhoz, hideg előételekhez, 

de legfőképpen egy kellemes hangulatú 

baráti beszélgetés üdítő kiegészítőjeként.

340 Ft/dl

2.550Ft/palack

„Vidd és idd”

2.220 Ft/palack

Sterlik Pince 

Zenit 2013/14 (félédes)

Reduktív eljárással készült. Illata az érett 

mediterrán gyümölcsökre emlékeztet, 

melyet egy édes ízérzet határozott sav-

gerincre ültetve egységes szép borként 

mutat be. A félédes borok kedvelőinek 

kötelező tétel!

360 Ft/dl

2.700 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.350 Ft/palack

Taschner Pince 

Irsai Olivér 2014

A bor kóstolásakor az az érzetünk támad-

hat, mintha egy fürt szőlőt szemezgetnénk 

- rendkívül illatos, friss, gyümölcsös, kicsit 

muskotályra emlékeztető, könnyű száraz, 

kerek, behízelgő bor. Önállóan fogyasztva 

a légies borokat, és az esetlegesen édes 

borokat 

kedvelők is örömüket lelhetik benne.

330 Ft/dl

2.475 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.150 Ft/palack
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Vincellér Ház 

Zenit Késői Szünet 2013

Balfon, a Fertő tó közvetlen szomszéd-

ságában található Mittlre-Steiner dűlő 

termése. A túlérett, töppedt és aszús 

szemek együttes feltárása és feldolgozása 

az egzotikus gyümölcsökön túl érdekes 

„sós”- ásványos ízjegyekkel teszi a bort 

még emlékezetesebbé.

930 Ft/dl

4.650 Ft/palack

„Vidd és idd”

4.045 Ft/palack

Vincellér Ház 

Zöldveltelini 2013/14

Kifejezetten borsos, citrusos illatú és 

ízvilágú bor. Borsosságával, gyümölcse-

ivel tipikus Zöldveltelini. Szájban jó ízű, 

közepesen testes, arányos struktúrájú, 

korrekt, hibátlan igazi soproni fehérbor.

290 Ft/dl

2.175 Ft/palack

„Vidd és idd”

1.890 Ft/palack1.8

Wine Life Pince

Zöldveltelini 2013/14

Sopron meghatározó fehérbor fajtájának 

jeles képviselője. Illatában virágos jegyek 

dominálnak, színe világos zöldessárga, 

ízjegyeiben már alapvetően minerális, 

fehér borsra emlékeztető, barack és zöld 

fűszerek aromái lelhetők fel.

2.550 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.215 Ft/palack

Wine Life Pince 

Olaszrizling 2013/14

Valódi kuriózum borvidékünkön! Igazi 

terroir bor melynek színe halványsárga, 

illatában bodzás-barackos jelleg fedezhető 

fel. Ízben éles, de nem bántó savérzete a 

citrusféléket idézi. 

310 Ft/dl

2.325 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.020 Ft/palack
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S O P R O N I  B O R V I D É K

ROSÉ BOROK

Sterlik Pince

Kékfrankos Rosé 2013/14

Sterlik Pince

Pirkadat

Rosé Cuvée 2013/14

Reduktív technológiával készült, intenzív 

illatú, friss rosébor, mely egy komplex 

borban mutatja be a Kékfrankos, a Zweigelt 

és a Cabernet Sauvignon sokszínű zamat-

világát. A könnyed kortyot gyümölcsös 

ízvilág szövi át. Annyira az aromatika kerül 

előtérbe, hogy szinte nem is érezni a testet, 

a sav- és az alkoholtartalom ugyancsak 

alacsonynak tűnik.

Családi borászat, amely 25 éves múltra 

tekint vissza. A rosé halvány hagymahéj 

színű, éretlen alma, málna illattal. Re-

duktív eljárással készült. Harapnivalóan 

intenzív gyümölcsös zamatvilága, mara-

dék széndioxid tartalma és a hangsúlyos, 

határozott savak segítenek a bornak üde, 

friss ízélményt biztosítani.

360 Ft/dl

2.700 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.350 Ft/palack

330 Ft/dl

2.475 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.150 Ft/palack

A bor barackvirág színű, vastag koronájú. 

Illatában a málna és a frissen szedett eper 

sejlik fel. Íze egyenes: az epres jelleget 

érett egres íz és citrusos jegyek egészítik 

ki. Hömpölygő savai és gazdag beltartalmi 

értéke hosszú, véget nem érő élményt 

nyújtanak.

320 Ft/dl

2.400 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.090 Ft/palack

Taschner Pince 

Kékfrankos Rosé 2013/14
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Töltl Pince

Kékfrankos Rosé 2013/14

Friss gyümölcsös illatú bor, szamócás, 

málnás ízjegyekkel, harmonikus savge-

rinccel. A tavasz beköszöntével válik a 

meleg nyári esték nélkülözhetetlen kísérő-

jévé. Szigorúan jól behűtve fogyasszuk!

350 Ft/dl

2.625 Ft/palack

„Vidd és idd”

1.930 Ft/palack

Vincellér Ház 

Fizzi Miska 2013/14

Kékfrankos Rozé Habzóbor. Illatban friss, 

üde, gyümölcsös: szamóca, málna, játsza-

dozik egymással. Ízben mindez kiegészül 

citrusos jegyekkel. A kellő savtartalom 

szép játékosságot ad a bornak, mely jó 

ízintenzitással párosul. Könnyed, jól 

fogyasztható bor, szép lecsengéssel.

2.300 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.000 Ft/palack

Vincellér Ház 

Kékfrankos Rosé 2013/14

Színe közepesen rózsaszín, illatintenzitása 

nem hivalkodó, eperrel és cseresznyével. 

Száraz bor, közepesnél intenzívebb savak-

kal, enyhe pezsgéssel. Ízében piros bogyós 

gyümölcsökkel és málnával is találkozha-

tunk, igazi üdítő bor!

290 Ft/dl

2.175 Ft/palack

„Vidd és idd”

1.890 Ft/palack
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S O P R O N I  B O R V I D É K

VÖRÖSBOROK

Bruckner Pince

Merlot 2011/12

A világon ismert és igen közkedvelt 

bordeaux-i fajta a Soproni borvidé-

ken kimagasló termőtulajdonságokkal 

talált hazára. A rubinszínű bor illat és 

ízvilágában a málna és a meggy aromák 

dominálnak. A bort bársonyos tanninjai 

teszik kerekké.

2.990 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.600 Ft/palack

Bruckner Pince

Kékfrankos

„Nuance” 2012

Illatában érett, de mégis felfedezhető 

benne a friss cseresznye és meggy, vala-

mint némi kávé is. Ízében a fekete ribisz-

ke és a szeder dominál, de a bor savaival 

kellemesen párosul a fahordó pörkölésé-

nek aromája. Karakteres vörösbor, amely 

kiváló kísérője a vöröshúsoknak és a 

fűszeres ételeknek.

310 Ft/dl

2.325 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.020 Ft/palack

Gangl Pince 

Kékfrankos 2009

A Gangl család szőlész-borász múltja 

másfél évszázados múltra tekint vissza. A 

bor csillogó rubinszínű, enyhén fűszeres 

illatú, piros ribizlivel. Tartalmas, gyümöl-

csös bor lekerekedett savakkal, érezhetően 

elegáns fahordós érleléssel.

350 Ft/dl

2.625 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.280 Ft/palack
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Gangl Pince 

Merlot 2006

Gránitvörös, mély színárnyalatú bor. 

Illatvilágában mák, tea aromák bukkan-

nak elő. Ízében vörösbogyós gyümölcsök 

alkotnak kifogástalan egyensúlyt. Teste 

nem túl vastag, ám jellegzetes zamatai ezt 

kompenzálják.

3.200 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.490 Ft/palack

A Zweigelt egy Ausztriából származó 

szőlőfajta, amely a Kékfrankos és a Szent 

Lőrinc fajták kereszteződéséből jött létre. 

A bor hagyományos eljárással készült, ki-

váló tanninokkal rendelkező, bíborszínű, 

kis tölgyfahordóban érlelt, könnyedén 

gyümölcsös.

290 Ft/dl

2.175 Ft/palack

„Vidd és idd”

1.890 Ft/palack

Gangl Pince 

Zweigelt 2005

Iváncsics Pince 

Cabernet Sauvignon 

2011

Közepes rubinszínű és illatintenzitá-

sú, csipkebogyós jegyekkel kiegészülő 

száraz vörösbor.  Jól felépített gyümöl-

csös ízvilágú, szánkban selymes ízlelésű, 

amelynek savai szépen lekerekednek, 

kimondottan hosszú lecsengéssel.

4.900 Ft/palack

„Vidd és idd”

4.260 Ft/palack

Iváncsics Pince 

Kékfrankos 2011

A Soproni Borvidék, Fertő tóra néző 

domboldalain termelt szőlőből, hagyo-

mányos feldolgozással és ászokhordós 

érleléssel készült vörösbor. A kiváló 

termőhely és fajta, a hozzáértő gondosko-

dás eredménye ez a karakteres színben és 

cserzőanyagban gazdag vörösbor.

580 Ft/dl

4.350 Ft/palack

„Vidd és idd”

3.780 Ft/palack
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Iváncsics Pince 

Quartett Cuvée 2011

A Soproni Borvidék legkiválóbb ültetvé-

nyeiről származó Kékfrankos, Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Shiraz tételek külön-

külön is egyediek voltak, együtt cuvée-ben 

pedig egészen felejthetetlen élmény nyújta-

nak. Komplex, selymes, behízelgő tanninjai 

vannak. Minden szépség megvan benne, 

amit egy ilyen bortól elvár a fogyasztó.

4.350 Ft/palack

„Vidd és idd”

3.780 Ft/palack

Jandl Pince 

Cabernet Franc 2012

A Jandl Pincészet alapítói egy fertőrákosi

poncichter család, akik több évszázadnyi 

borász tapasztalattal rendelkeznek 

őseik révén. A bor érett fekete bogyós 

gyümölcsök és bodzára emlékeztető 

illatokkal tárul a fogyasztó elé, ízében 

pedig kellemes sav társul alkohol tannin 

egyensúllyal.

5.990 Ft/palack

„Vidd és idd”

5.210 Ft/palack

Jandl Pince 

Kékfrankos Missio 2012

Kékfrankos, egészen sötét bíborszínű,

intenzív illattal rendelkező vörösbor. 

Szájban uralkodó a cserzőanyag, emel-

lett a bor fi noman savhangsúlyos, pi-

ros bogyós gyümölcsökre emlékeztető 

ízvilággal.

610 Ft/dl

4.575 Ft/palack

„Vidd és idd”

3.980 Ft/palack
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Lővér Pince 

Kékfrankos

Balfi Présház 2011

Az érett gyümölcsök fűszereit („Nagyma-

ma szilvalekvárja”) koncentráltan hordozó 

bor tökéletes gömbölyűségben tölti ki ér-

zékszerveinket. Erőteljes, nehéz ételekhez, 

esti beszélgetésekhez fogyasszuk!

4.990 Ft/palack

„Vidd és idd”

4.340 Ft/palack

Lővér Pince

Pinot Noir 2009

A Pinot Noir Burgundia fő fajtája, de 

Sopron is nagyon alkalmas Pinot noir 

termesztésére, hiszen jól érzi magát a 

szőlő ezen a termőhelyen. Erre találó pél-

da ez a bor, melyet dekantálva jó három-

negyed órás szellőztetés után érdemes 

élvezni: ekkor kiteljesedik, és megmutatja 

magát teljes szépségében.

390 Ft/dl

2.925 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.545 Ft/palack

Lővér Pince

Shiraz

Balfi Présház 2011

A Shiraz (syrah) perzsa eredetű, Euró-

pába Franciaország közvetítésével került 

nemes szőlőfajta. A Shiraz fajta jellegze-

tes feketeszeder illatát és ízét izgalmasan 

rafi nálja a kisfahordós érlelés. Ízében 

pörkölt aromák is felsejlenek, mély színű 

testes bor komplex összhatással.

4.800 Ft/palack

„Vidd és idd”

4.175 Ft/palack

Luka Pince

Cabernet Sauvignon 

2011

Luka Enikő merlot-ja mindössze egyhektá-

ros területről származik a Harmler-dűlőből, 

amely Fertőrákos és Balf között helyezkedik 

el. Illatában fűszerek és áfonya, a szájban 

lágy, könnyed hűvösség jellemzi. Az elegan-

ciájával hódít.

9.200 Ft/palack

„Vidd és idd”

8.000 Ft/palack
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Luka Pince 

Pinot Noir 2012

Közepes, mély rubinvörös szín, tiszta 

fajtajelleges, gombás, medvecukros, 

ánizsos, cseresznyés, erdei gyümölcsös 

és zöldfűszeres illat és íz. Sima, könnyű 

tanninok, fűszeres, pikáns lecsengés.

9.200 Ft/palack

„Vidd és idd”

8.610 Ft/palack

Luka Pince 

Szívhez Közel 2012

A Kékfrankos - Cabernet Sauvignon - 

Turán házasítás sötét színnel és erősen 

fűszeres illattal indít, mely sűrű bort 

sejtet. Enyhe vegetalitás mellett íze in-

kább plasztikus, a fajták savtartalmának 

támogatása mellett is megmarad simo-

gatónak, lágyabb karakterűnek. Hosszú 

ízében fi noman adagolt, elegáns fahordós 

érlelés érződik.

8.800 Ft/palack

„Vidd és idd”

7.650 Ft/palack

Pfneiszl Pince 

Impression Rouge 2009

A soproni Pfneiszl Pincészet teljes egé-

szében családi vállalkozás, melyet Birgit 

és Katrin Pfneiszl vezet. A bor illatában 

és ízében is rendkívül gyümölcsös hűvös, 

fűszeres, melyet kellő savak és közepes 

tanninok kísérnek némi csokoládés 

lecsengéssel.

8.600 Ft/palack

„Vidd és idd”

7.480 Ft/palack

Pfneiszl Pince 

Kékfrankos

Újra Együtt 2011/12

Az első palack Újra Együtt bor 2004 má-

jus elsején hagyta el a pincét; pontosan 

azon a napon, amikor Magyarország az 

Európai Unió tagjává vált. A bor málnás-

meggyes gyümölcsössége szépen egészül 

ki a fajta fűszeres jegyeivel. Friss, üde, 

harmonikus kísérő minden alkalomra.

480 Ft/dl

3.600 Ft/palack

„Vidd és idd”

3.130 Ft/palack
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Pfneiszl Pince

Merlot Classic 2013

Színében fi atalos, lilás árnyalatú. Meg-

forgatva, az illata szépen bontja ki magát. 

Illatában friss erdei-gyümölcs püré. Ízé-

ben: gyümölcsös, hosszan tartó krémes 

lecsengéssel. Fenséges Merlot!

2.600 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.260 Ft/palack

Pfneiszl Pince 

Tango Cuvée 2011/12

A borász érzése a bor iránt. Egy család 

szenvedélye. A bor szerelmeseinek tüze. A 

Cabernet Sauvignon fekete ribizlije. A Merlot 

bogyós gyümölcse. A Shiraz különlegessé-

ge… Ez mind-mind a mi Tangónk! Merlot, 

Cabernet Sauvignon, Shiraz házasítása. „Fér-

fi , nő, érzelmek… az élet. Amit táncolunk – a 

TANGO.”

570 Ft/dl

4.275 Ft/palack

„Vidd és idd”

3.720 Ft/palack

Roll Pince 

Kékfrankos 2011

Igazi soproni családi vállalkozás. A bor 

közepesen intenzív, rubinszínű, illatában 

piros bogyós gyümölcsök jelennek meg, 

melyet némi fűszeresség egészít ki. Savai 

lendületesek, közepes testtel és alkohol-

tartalommal rendelkezik.

340 Ft/dl

2.550 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.220 Ft/palack

Roll Pince 

Pinot Noir 2011

Halvány rubinszínű. Illatában piros 

bogyós gyümölcsök, csipkebogyó, 

cseresznye és kevés cukorkásság. Ízében 

is a pirosbogyós gyümölcsök vezetik, 

cseresznye és egy behízelgő édes karakter 

fogad. Bársonyos, sima felszínű, jó ivású 

kerek bor.

2.900 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.520 Ft/palack
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Sterlik Pince 

Kékfrankos 2011

Hagyományos eljárással készült bíbor-

vörös bor. A pincészet legkiemelkedőbb 

tulajdonságú ültetvényeiből kikerülő 

kékfrankos szőlőnek, a kisfahordós 

érlelésnek, a játékos savaknak és a közepe-

sen intenzív tanninoknak köszönhetően 

kóstolhatunk egy harmónikus vörösbort, 

a Kékfrankos Fővárosából.

2.700 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.350 Ft/palack

Taschner Pince

Édes2

Kékfrankosból és Zweigeltből készült fél-

édes vörösbor. A bor gyümölcsössége és 

illatgazdagsága olyan harmóniát teremt, 

amely biztos sikert garantál meghitt, 

nyugodt, romantikus vacsorákhoz, édes 

kettesben.

310 Ft/dl

2.325 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.020 Ft/palack

Taschner Pince 

Kékfrankos

Classic 2012

Egy éves érlelést követően került pa-

lackba. Szép, intenzíven rubin vörös 

színű bor, melynek illata a friss ropogós 

cseresznyét idézi. Belekortyolva egy bár-

sonyos, kerek, gyümölcsös, kissé fűszeres 

bort ízlelhetünk.

320 Ft/dl

2.400 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.090 Ft/palack

Taschner Pince 

Zweigelt 2012

A Zweigelt Borvidékünkön a második 

helyet foglalja el a Kékfrankos után. A 

Kékfrankosnál kicsit könnyebb, színvilága 

lilás, rubintos színű, csersavdús, ízében 

aszalt gyümölcsökre emlékeztet. Igazi 

férfi as bor!

2.400 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.090 Ft/palack
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Töltl Pince 

Cabernet Sauvignon 

2008

Enyhén fűszeres illatú bor, amelynek 

szaglásakor felsejlik a meggy. Ízlelésekor 

ribizli, és némi csokoládésság nyit utat a 

nem túl hivalkodó tanninhoz, amelyet 

közepes savai tesznek kompletté.

4.600 Ft/palack

„Vidd és idd”

4.000 Ft/palack

Töltl Pince 

Pinot Noir 2010

Illatában hamar felsejlik egy közepes in-

tenzitású, csipkebogyós, meggyes, ribizlis, 

vaníliás karakter. A kortyot a szamóca-

lekváros, szilvás zamatok mellett fűszeres 

ízek, a feszes és arányos savak, valamint a 

kissé még ínyhez tapadó, közepes meny-

nyiségű tanninok határozzák meg.

3.800 Ft/palack

„Vidd és idd”

3.305 Ft/palack

Vincellér Ház

Kékfrankos

Classic 2009

Gyümölcsös és fűszeres illatkavalkád. 

Érett ropogós meggy, őrölt feketebors, 

némi dohány. Szájban jó struktúra, fi nom 

de nem hivalkodó savak és jó tanninok 

teszik egységessé a bort. Utóízében bár-

sonyosan cseng le.

2.300 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.000 Ft/palack

Weninger Pince 

Kékfrankos Balf 2011

Nagyon karakteres, harmonikus ital, amely 

nem rejti véka alá származási helyét. A 

talaj harmadidőszak előtti kőzetei pikáns 

ízeket, az ásványok és a sók pedig fi atalos 

lendületet kölcsönöznek a bornak. Gyü-

mölcsös, klasszikus stílusú, összetéveszt-

hetetlenül Sopron környéki kékfrankos, 

fi nom, fűszeres aromavilággal.

3.500 Ft/palack

„Vidd és idd”

3.045 Ft/palack
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Weninger Pince 

Sopron Cuvée

Weningerék szerint: Mindenhol jó, de a 

legjobb Sopron! Elkészítették azt a borun-

kat, amelyben nem a szőlőfajta a legérde-

kesebb (merlot és syrah), hanem a termő-

hely. Céluk az volt, hogy egy gyümölcsös, 

könnyed, érthető, jól iható bor kerüljön a 

palackba, egyszóval így képzelik a tipikus 

sopronit.

430 Ft/dl

3.225 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.805 Ft/palack

Wine Life Pince 

Kékfrankos „PS” 2011

Egy alapvetően vörös szőlőnek kedvező 

évjárat meghatározó bora. Mélyvörös 

színű, illatában gyümölcsös-fűszeres 

világ érvényesül. Íze bársonyosan fanyar, 

meggyre emlékeztető, harmonikus hosszú 

lecsengésű vörösbor.

3.200 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.780 Ft/palack

Wine Life Pince 

Néró 2011

Valójában csemegeszőlőből készült igazi 

különlegesség. Magas beérési cukorfok-

kal  szüreteltük.  Színe bíbor, illata és íze 

döbbenetesen fűszeres, gyümölcsös és 

emellett telt ízvilággal rendelkezik.

640 Ft/dl

3.200 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.780 Ft/palack
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K I T E K I N T É S  M Á S  B O R V I D É K R E

FEHÉRBOROK

Bárdos És Fia

Mátrai Irsai Olivér 

2013

A Manósi dűlő körbe napozott lankáin ér-

lelődött szőlőből készült ez a zöldes-fehér 

színű, narancsvirágra emlékeztető parfü-

mösen intenzív illatú primőr bor. Harmo-

nikus savtartalmának és a friss muskotály 

szőlőre emlékeztető ízének köszönhetően 

8 C°-on ideális párosítása a szárnyasokból, 

halakból készült ételeknek.

350 Ft/dl

2.625 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.280 Ft/palack

Bárdos És Fia

Mátrai Mythos 2013

Zenit–Müller Th urgau-Irsai Olivér házasí-

tásából született ez a friss zöldessárga színű, 

citrusos trópusi gyümölcsökre és a friss 

vágott fűre emlékeztető borkülönlegesség. 

Előételekhez, szárnyasokhoz és halételek-

hez ajánljuk fogyasztani 8-10 °C-on.

350 Ft/dl

2.625Ft/palack

„Vidd és idd”

2.280 Ft/palack

Figula Mihály

Balatonszőlősi 

Olaszrizling 2013

A borvidék meghatározó szőlőfajtája. 

Diszkrét illatokkal rendelkező, testes, 

száraz, fi atal évjáratú borát elsősorban 

levesekhez, húsételekhez tálaljuk. Az 

Olaszrizling érzékszervi tulajdonságai 

12°C-on érvényesülnek leginkább.

380 Ft/dl

2.850 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.480 Ft/palack
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Figula Mihály

Balatonszőlősi 

Pinot Gris 2013

Nagyon tiszta illatú, rendkívül üde 

bor. Száraz, karcsú, élénksavú, jó 

sav-alkohol egyensúllyal rendelkezik. 

Utóíze kellően hosszú.

3.450 Ft/palack

„Vidd és idd”

3.000 Ft/palack

Juhász Testvérek 

Pincészete

Egri Csillag 2012

Eger új bora, az Egri Bikavér fehér párja 

az Egri Csillag. Kárpát-medencére és a 

borvidékre jellemző fehér fajták házasítá-

sával készül. Ez az egri fehérbor gyümöl-

csös zamatokkal adja vissza az itt honos 

fajták és a termőhely harmóniáját. Az egri 

borásztársadalom 100 év elteltével elérke-

zettnek látta az időt, hogy megalkossa az 

Egri Bikavér fehér párját.

420 Ft/dl

3.150 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.740 Ft/palack

Nyakas Pince

Budajenői Aligvárom 

2013 

Három fajta mesteri ötvözete, ahol az il-

latok harmóniája a zamatok mélységével 

és kiemelkedő savegyensúllyal párosul. 

Szájban száraz lendületes érzetet ad. 

Az illathoz igazodó ízei fi atalos elánnal 

érkeznek. Pikáns, szószos húsokhoz, a 

tenger gyümölcseihez és a keleti ízekhez 

is kitűnően illeszkedik.

320 Ft/dl

2.400 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.090 Ft/palack

3.035 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.640 Ft/palack

Szermeley Huba

Szermeley Rizling 2012

Halványzöldes, tükrös tisztaságú bor, 

tiszta illattal, mely fajtajelleget is mutat. 

A könnyű, üdítő savak keltette savérzet-

hez kellemes gyümölcsösség is társul.
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K I T E K I N T É S  M Á S  B O R V I D É K R E

ROSÉ BOROK

Bujdosó Pincészet

Balatonboglári 

Rosecco 2013

Pinot Noir és Cabernet Sauvignon faj-

tákból született gyöngyöző bor. Világos 

rózsaszín árnyalatú, illatában a szőlővirág 

a vörös gyümölcsökével keveredik. Az 

elegáns apró buborékok szépen hangsú-

lyozzák a bor élénk savait. A palackba 

zárt BALATONI NYÁR!

3.600 Ft/palack

„Vidd és idd”

3.130 Ft/palack

Vesztergombi 

Pincészet

Szekszárdi Rosé 2013

Friss és gyümölcsös, jól egyesíti magában a 

fehér- és vörösborok egyes tulajdonságait. 

Közepes sav- és alkoholtartalom jellemzi.

380 Ft/dl

2.850 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.480 Ft/palack

Vida Családi 

Borbirtok

Szekszárdi Rosé 2013

Pinot Noir, Kékfrankos és Kadarka 

szőlőkből készült friss, gyümölcsös rosé. 

Nagyszerű illata, és kellemes ízvilága 

garantálja, hogy könnyű ételek, saláták, 

grillek, és meleg nyáresti beszélgetések 

méltó kísérője legyen.

380 Ft/dl

2.850 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.480 Ft/palack
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K I T E K I N T É S  M Á S  B O R V I D É K R E

VÖRÖSBOROK
Bodri Pincészet

Szekszárdi Merlot 

Válogatás 2011

A Faluhely-dűlőben termett, válogatott, 

kitűnő minőségű Merlot szőlőből készült 

borok igazolják azt a véleményünket, 

hogy a merlot Szekszárdon nagy lehe-

tőséget jelent. Mély, sötétbe hajló rubin 

szín, intenzív illat, harmonikus savak 

jellemzik. A radikális hozamkorlátozás 

komoly testet kölcsönöz ezeknek a tétel-

nek. Rácponty, jó kiss grill ételek és egy 

camembert biztos jó választás e remek 

bor mellé, 16-19 fokon.

13.125 Ft/palack

„Vidd és idd”

11.415 Ft/palack

Janus Borház

Villányi Cabernet 

Franc 2009

Mára már biztos, hogy a Cabernet Franc 

szőlő új otthonra talált Villányban. Mi pe-

dig új kedvencre leltünk a Cabernet Franc-

ban! Elképesztő intenzitása jól illik minden 

napszakhoz, élethelyzethez, hangulathoz.

640 Ft/dl

4.800 Ft/palack

„Vidd és idd”

4.175 Ft/palack

Jekl Béla & Flóra

Villányi Portugieser 

2013

Bíborvörös, mély színű. Illatában is meleg, 

jellegzetes jammertali. Nagyon gömbölyű 

íz, de nem savhiányos. Érett tannin. A 

fajtához képest hosszú utóíz jellemzi.

320 Ft/dl

2.400 Ft/palack

„Vidd és idd”

2.090 Ft/palack
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Thummerer Vilmos

Egri Cabernet 

Sauvignon 2011

A Cabernet Sauvignon fajta minden szép-

ségét és illatjegyeit magában hordozó bor 

rögtön az első pillanatban nagyon vonzó-

vá válik a kóstoló számára. Cserzőanyag 

tartalma nagyon fi nom bársonyos, külö-

nös értéke a bornak. Kellemes savérzete 

mellet szeder és szilva gyümölcs aromák

dominálnak.

780 Ft/dl

5.850 Ft/palack

„Vidd és idd”

5.085 Ft/palack

Tiffán Ede & Zsolt

Villányi Immortál Cuvée 

2011

Lilás bíbor árnyalatú bor, illata teljesen 

tiszta, nem intenzív, hűvösnek mondha-

tó. Szájban száraz, jelentős mennyiségű, 

de könnyű - érett tannint tartalmaz. 

Gyümölcsössége a szilvalekvárban és a 

meggyízben konkretizálódik.

640 Ft/dl

4.800 Ft/palack

„Vidd és idd”

4.175 Ft/palackk

Bock Villányi 

Magnifico 2008

Megjelenése és mélysötét színe magában 

foglalja az évjárat és a terroir minden 

szépségét. Túláradó íze és aromája a cso-

koládé, rumos meggy, az aszalt szilva és 

dohány felé hajlik. Nagytestű, koncentrált 

bor, lágy tanninokkal. Új tölgyfahordó-

ban, 24 hónapig érlelődött.

34.475 Ft/palack

„Vidd és idd”

30.000 Ft/palack

Tóth Ferenc

Egri Bikavér 2011

Egri Bikavér néven kizárólag védett erede-

tű, száraz vörösbor hozható forgalomba. 

A bortermő táj világhírű bora a bikavér, 

amely különféle vörösborok házasítása. 

Legalább egy évig kell fahordóban érlelni 

és félévig palackban. Ez a Merlot, Cabernet 

Sauvignon, Cabernet Franc, Kékfrankos és 

Kadarka házasításából készült.

580 Ft/dl

4.350 Ft/palack

„Vidd és idd”

3.780 Ft/palack
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Vida Családi 

Borbirtok

Szekszárdi Öreg Tőkék 

Kadarkája 2012

A szekszárdi történelmi borvidék legré-

gebbi fajtája a Kadarka. Játékosan fűszeres 

illata, nem túl nehéz, ugyanakkor karakte-

res ízképe mindenkit elvarázsol. Fogyasz-

tása 15-17 °C-on, elsősorban hal, szárnyas 

és bárányhúsból készült ételekhez, igazi 

ünnepi alkalmakra ajánlott.

4.800 Ft/palack

„Vidd és idd”

4.175 Ft/palack

Vylyan Pincészet

Villányi Montenuovo 

Cuvée 2009

Borunk névadója Montenuovo Nán-

dor herceg, akihez a XX. század elején 

birtokunk egy része tartozott. A háza-

sítás jellegét az egymást harmonikusan 

kiegészítő fajták határozzák meg, arany 

középutat húzva a nagytestű, nehéz és a 

lendületes, koncentrált gyümölcsös világ 

között. Ételek gazdag kínálatával párosít-

hatjuk, hisz a bor maga is nagyon sokré-

tű  (jellemzően sötét erdei gyümölcsök, 

csokoládé, fűszerek).

840 Ft/dl

6.300 Ft/palack

„Vidd és idd”

5.480 Ft/palack
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