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ROSTOS ÜDÍTŐ / JUICES

Cappy Narancs / Orange  0,25 l  590 Ft

Cappy  Őszibarack / Peach  0,25 l  590 Ft

Cappy Alma  / Apple 0,25 l  590 Ft

Cappy Ananász / Pineapple  0,25 l  590 Ft

SZÉNSAVAS ÜDÍTŐ / SOFT DRINKS

Coca-Cola  0,25 l  590 Ft

Coca-Cola  light  0,25 l  590 Ft

Coca-Cola Zero  0,25 l  590 Ft

Fanta Narancs  / Orange  0,25 l  590 Ft

Kinley Gyömbér  / Ginger 0,25 l  590 Ft

Kinley Tonic  0,25 l  590 Ft

Sprite  0,25 l  590 Ft

ÁSVÁNYVÍZ / MINERAL WATER

Naturaqua mentes/ dús   0,33 l  520 Ft

Naturaqua  still / sparkling

Naturaqua mentes  / dús  0,75 l  950 Ft

Naturaqua  still / sparkling

LIMONÁDÉ / LEMONADE

Klasszikus limonádé / Lemonade   990 Ft

Ízesített limonádé / Flavored Lemonade   1 290 Ft

ITALLAP / DRINKS MENU



KÁVÉ, TEA / COFFEE, TEA

Costa Espresso   550 Ft

Costa Cappuccino   620 Ft

Jeges Kávé / Ice Café   1 250 Ft

Latte Macchiato   950 Ft

Melange   900 Ft

Ír Kávé / Irish Café   2 000 Ft

Tea   550 Ft

Fuze Tea barack / citrom 0,25l  590 Ft

Fuze Tea peach / lemon

ITALLAP / DRINKS MENU



SÖRÖK ÜVEGES / BOTTLED BEER

Gösser Speziel 0,5 l  890 Ft

Gösser Speziel

Gösser Natur Zitrone, citromos 0,33 l  690 Ft

Gösser Natur Zitrone, lemon

Edelweiss Hefetrub 0,5 l  1 290 Ft

Heineken 0,5 l  890 Ft

Heineken Alkoholmentes 0,33 l  690 Ft

Heineken Alkohol free

Szent András Ogre Pilsner 0,5l  1 390 Ft

Szent András Ogre Pilsner

Szent András Meggyes Lager 0,5 l  1 390 Ft

Szent András Cherry Lager

SÖRÖK CSAPOLT  / DRAFT BEER

Soproni pohár / glass 0,3 l  790 Ft

Sopron  korsó / mug 0,5 l  1 290 Ft

ITALLAP / DRINKS MENU



VERMUT  1 dl 1 liter

Martini Bianco  790 Ft 7 900 Ft

Martini Extra Dry  790 Ft 7 900 Ft

Aperol  1 300 Ft 13 000 Ft

WHISKY / WHISKEY 0,2 cl 0,4 cl 1 liter

Ballantines 500 Ft 1 000 Ft 25 000 Ft

Famous Grouse 500 Ft 1 000 Ft 25 000 Ft

Jim Beam  600 Ft 1 200 Ft 30 000 Ft

Johnnie Walker 

     Red Label 600 Ft 1 200 Ft 30 000 Ft

     Black Label 1 000 Ft 2 000 Ft 50 000 Ft

     Gold Label 1 000 Ft 2 000 Ft 50 000 Ft

Jack Daniel’s

     Tennessee 800 Ft 1 600 Ft 40 000 Ft

     Gentleman Jack 1 000 Ft 2 000 Ft 50 000 Ft

     Silver Select 1 000 Ft 2 000 Ft 50 000 Ft

Jameson 800 Ft 1 600 Ft 40 000 Ft

Maker’s Mark 1 000 Ft 2 000 Ft 50 000 Ft

Chivas Regal 1 000 Ft 2 000 Ft 50 000 Ft

Macallan 1 500 Ft 3 000 Ft 75 000 Ft

COGNAC

Metaxa 7* 500 Ft 1 000 Ft 25 000 Ft

Rémy Martin VSOP 2 000Ft 4 000 Ft 100 000 Ft

ITALLAP / DRINKS MENU



GIN 2 cl 4 cl 1 liter

Beefeater 600 Ft 1 200 Ft 30 000 Ft

Bombay Sapphire 800 Ft 1 600 Ft 40 000 Ft

Gordon’s London 800 Ft 1 600 Ft 40 000 Ft

Tanqueray 1 000 Ft 2 000 Ft 50 000 Ft

VODKA

Absolut 500 Ft 1 000 Ft 25 000 Ft

Finlandia 500 Ft 1 000 Ft 25 000 Ft

Grey Goose 1 500 Ft 3 000 Ft 75 000 Ft

TEQUILA

Jose Cuervo Silver 600 Ft 1 200 Ft 30 000 Ft

RUM

Bacardi

     Superior 600 Ft 1 200 Ft 30 000 Ft

     Oakheart 700 Ft 1 400 Ft 35 000 Ft

Captain Morgan 800 Ft 1 600 Ft 40 000 Ft

Diplomatico   1 000 Ft  2 000 Ft 50 000 Ft 

LIKŐR / LIQUEUR

Becherovka 450 Ft 900 Ft 22 500 Ft

Bailey’s 500 Ft 1 000 Ft 25 000 Ft

Jägermeister 500 Ft 1 000 Ft 25 000 Ft

Unicum 550 Ft 1 100 Ft 27 500 Ft

Unicum Next 550 Ft 1 100 Ft 27 500 Ft

Unicum Szilva  / Unicum Plum 550 Ft 1 100 Ft 27 500 Ft

Zwac Vilmos 550 Ft 1 100 Ft 27 500 Ft

ITALLAP / DRINKS MENU



KOKTÉLOK / COCTAILS

Aperol Spitz   2 990 Ft

Mojito   1 990 Ft

Piña Colada   1 990 Ft

Banana Colada   1 990 Ft

Arcanum Frisstő   2 200 Ft

Arcanum refreshing

Vörös málnás álom   2 500 Ft

Red Raspberry Dream

Arcanum élénkítő Ice Tea   2 990 Ft

Arcanum refreshing Ice Tea

Alkoholmentes koktélok   1 500 Ft

Alcoholfree coctails

ITALLAP / DRINKS MENU



DUBICZ IRSAI OLIVÉR
Mátra / száraz fehér / dry white

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

Bright color with a nuance of green. The nose is dominated by flowery spring meadows, and 
elder-flower characteristic of its variety. Its round acids make it a great companion for 
everyday conversations.

450 Ft / dl 3 200 Ft / 0,75 l

DUBICZ ROSÉ
Mátra / száraz rosé / dry rose

Illata érett, piros gyümölcsöket idéz, mint a málna vagy a ribizli. Feszes szerkezet, remek 
ropogós savak, kis játékos szénsavaival üde, friss benyomást kelt. Fröccsnek is nagyszerű.

Its aroma resembles ripe red fruits like raspberry or red currant. With its tight structure, 
vibrant, crispy acids, and small fizzy bubbles, this Kékfrankos makes a fresh impression, and 
is also a great choice for a refreshing spritzer. 

450 Ft / dl 3 200 Ft / 0,75 l

DUBICZ KÉKFRANKOS-CABERNET
Mátra / száraz vörös / dry red

A cuveé-nkben a kékfrankos fűszereit és a cabernet gyümölcseit a fahordó használata 
szépen keretbe foglalta. Egy harmonikus, savban és tanninban is visszafogott vörösbor egy 
kiváló évjáratból.

In our cuvee, the spices of Kékfrankos and the fruits of Cabernet were beautifully framed by 
the use of wooden barrels. A harmonious red wine with moderate acidity and tannins from 
an excellent vintage.

450 Ft / dl 3 200 Ft / 0,75 l

A HÁZ BORA / HOUSE WINE



PAULUS FRESH&COOL IRSAI OLIVÉR
Mór / száraz fehér / dry white

Illatos, vidám bor, virágos, bodzás hangulattal, citrusos, gyümölcsös zamatokkal.

Fragrant, cheerful wine, with a floral, elderberry atmosphere, with citrus and fruity flavors.

500 Ft / dl 3 800 Ft / 0,75 l

MÉSZÁROS CHARDONNAY
Szekszárd/ száraz fehér / dry white

Üde, friss, intenzív gyümölcsösséggel bíró könnyed bor. Ebben a Chardonnay-ban 
megtaláltuk az ízek izgalmas világát. A kis bogyójú, lédús és ropogós szőlőszemekből egy 
friss, zamatos bor készült, ami illatozva és ízlelgetve a zöldalma és a citrusfélék világába 
repít. 

Lively, fresh, light wine with intense fruitiness. A sip of this Chardonnay and you are 
entering an exciting world of dazzling flavors. This mouth-watering, fresh wine with green 
apple and citrus nose and palate was produced from small, juicy and crunchy grapes.

600 Ft / dl 4 100 Ft / 0,75 l

FEIND OLASZRIZLING
Balatonfüred-Csopak / száraz fehér / dry white

Olaszrizling, ami reduktív technológiával készült. Illatában rezeda és virágos jegyek, ízében 
pedig a mandula köszön vissza. Jó ivású, könnyen érthető bor a mindennapokra. 

Italian Riesling made with reductive technology. Its aroma is reseda and floral notes, and its 
taste is reminiscent of almonds. A drinkable, easy-to-understand wine for everyday use.

690 Ft / dl 4 900 Ft / 0,75 l

FEHÉR BOR / WHITE WINE



BABARCZI SAUVIGNON BLANC
Pannonhalma / száraz fehér / dry white

A közepes intenzitású, bodzára, csalánra és fehér húsú gyümölcsökre emlékeztető illat 
frissességénél és mértéktartásánál fogva eleganciát tükröz. Kóstoláskor érezzük, hogy a 
borban egyenes ívet rajzol a közepesnél erőteljesebb savérzet és a citrusos ízek, amelyeket 
ugyanakkor őszibarackos, trópusi gyümölcsös zamatok, közepes test kísér. Hosszú 
lecsengéssel búcsúzik. 

The fragrance of medium intensity, reminiscent of elderberry, nettle and white-fleshed 
fruits, reflects elegance due to its freshness and moderation. When tasting, we feel that the 
wine draws a straight curve with stronger than average acidity and citrus flavors, which are 
accompanied by peachy, tropical fruit flavors and a medium body. Says goodbye with a long 
fade-out.

650 Ft / dl 4 500 Ft / 0,75 l

GRÓF DEGENFELD TOKAJI FURMINT
Tokaj / száraz fehér / dry white

Illatban a furmintra jellemzően inkább neutrális jellegű, friss mezei virágok illatával keverve 
kis idő elteltével a puszpáng levél illat is megjelenik. Ízben könnyed, ropogós, enyhén 
körtés, őszibarackos ízvilággal. Az évjáratnak megfelelően, élénk ropogós savakkal, mely 
sokáig frissen tartja a bort.

A typical rather neutral character of Furmint mixed with a scent of wildflowers and later on 
with some boxwood leaf notes. Light, crunchy palate with a touch of pear and peach flavors. 
A vintage with vivid, crunchy acids, which keep the wine fresh for a long time.

 6 900Ft / 0,75 l

DUBICZ MUCAT OTTONEL
Mátra / félédes fehér  / semi sweet white

Szőlővirág és tearózsa kényezteti az orrunkat, ha beleszagolunk. A maradék cukrot finom 
savak ellenpontozzák és teszik üdévé a kortyot, amely egzotikus gyümölcsök és illatos 
virágok sokaságát vonultatja fel. 

Vine blossom and tea-rose pamper the nose. The residual sugar is balanced by delicate acids 
that also make the sip full of exotic fruits and fragrant flowers, taste fresh and lively.

450 Ft / dl 3 200 Ft / 0,75 l

FEHÉR BOR / WHITE WINE



VESZTERGOMBI ROSÉ
Szekszárd / száraz rozé  / dry rose

Kékfrankos… a mindenes, amit meg lehet szakítani, ami mindent kibír, ami mélyre 
gyökerezik.A gyümölcsbomba, ami mosolyog a tőkén, ami a gazda büszkesége, ami a palack 
kincse. A meggy, az ibolya, a lilás, a feszes… a kezes. A Kékfrankos ami a rosénk alapját adja 
hosszú évek óta. Kiváló és biztos alapot szolgáltat a hozzá házasított Merlot-nak és 
Kadarkának.

A Kékfrankos ... that’s a smiling fruit bomb on the vine-stock, the pride of the winemaker 
and a real treasure in the bottle. The Kékfrankos that has been the base wine of this rosé for 
many years, and provided a solid and dependable base for the Merlot and Kadarka, the 
other components of this blend. 

550 Ft / dl 3 900 Ft / 0,75 l

BOCK PORTAGÉZA ROSÉ
Villány / száraz rozé  / dry rose

Villány mediterrán dűlőiből származó Portugieser szűz mustjából irányított erjesztéssel 
készülő rosé bor. Színére közepes színintenzitás, lazacos, rózsaszín árnyalat jellemző, 
illatában, ízében a szamóca jelenik meg, melyet kellemes savasság kísér. 

Rosé wine made with controlled fermentation from Portugieser virgin must from Villány's 
Mediterranean vineyards. Its color is of medium color intensity, with a salmon-pink hue, and 
its aroma and taste are characterized by strawberries, accompanied by a pleasant acidity.

690 Ft / dl 4 900 Ft / 0,75 l

VYLYAN KAKAS ROSÉ
Villány / száraz rozé  / dry rose

Ropogós, elegáns, ízig-vérig rozé. Az eper és a lime üdesége köszön vissza az intenzív 
illatban, ízben. Frissességét, lendületét a feszes savak adják újabb és újabb kortyra csábítva a 
kóstolót. A címkén az ősi villányi monda egyik szereplője: a Kakas, a megmentő, aki teli 
torokkal hirdeti a napfelkeltét. 

Crisp, elegant, full of rosé. The freshness of strawberry and lime echoes in the intense aroma 
and taste. Its freshness and dynamism are given by the tight acids, tempting the taster to sip 
again and again. The label depicts one of the characters of the ancient Vilány legend: the 
Rooster, the savior, who proclaims the sunrise with a full throat.

590 Ft / dl 4 200 Ft / 0,75 l

SZENTPÉTERI NÉRÓ SILLER
Kunság / száraz rozé  / dry rose

Már nem rosé, még nem vörös, a kettő között van. Régi stílus új köntösben. Csillogó elegáns 
rubinvörös szín. Ugyanolyan bor, mint a Nero rosé, csak ebben az esetben 1,5 órával tovább 
hagyták a szőlőt a héjonk. A termelésben is a középutat választották, amikor a reduktív és 
oxidatív borkészítési technikákat kombinálták a tiszta, érett íz érdekében, meggyes jegyek-
kel és nagyon finom, enyhe vanília aromával. Nagyon kellemes 6-6,5 savtartalma van.

IIt's not a rosé, not yet a red wine, it's somewhere in between the two. Old style in a new 
outfit. The same kind of wine like the Nero rosé, only in this case, grapes were left 1.5 hours 
longer on skins.  Also for production, they chose to hit the middle ground when they 
combined reductive and oxidative winemaking techniques for a clean, mature flavor, with 
sour cherry notes and very fine, mild vanilla aroma. It has a very pleasant 6-6.5 acid content.

650 Ft / dl 4 500 Ft / 0,75 l

ROSÉ  BOR / ROSE WINE



GÜNZER PORTUGIESER
Villány / száraz vörös  / dry red

Villányi Védett Eredetű Classicus Száraz Vörösbor, DHC Villány. Élénk lilás színnel, lehen-
gerlő ibolyás illattal rendelkező, nagyon gyümölcsös, közepes testű, igazán jó ivású vörös-
bor a mindennapokra. 

Villányi Patented Original Classicus Dry Red Wine, DHC Villány. This medium-bodied, 
very fruity and violet-scented easy-drinking red wine with its vivid purple color is a wine for 
everyday consumption.

550 Ft / dl 3 900 Ft / 0,75 l

VYLYAN MERLOT
Villány / száraz vörös  / dry red

Intenzív, magával ragadó, buja bor az illattól a lecsengésig. Gömbölyded kortyú, mindemel-
lett mindvégig elegáns tartású. Gyümölcsössége az érett meggyre és szederre hajaz, gazdag 
fűszerességében a kakaó, a fahéj és a cédrus a meghatározó. A háttérben némi földes-avaros 
jellege is felfedeztünk a kóstoláskor. 

An intense, captivating, lush wine from the aroma to the finish. It has a rounded sip, and it 
has an elegant posture all the way through. Its fruitiness resembles ripe cherries and 
blackberries, and its rich spiciness is dominated by cocoa, cinnamon and cedar. During the 
tasting, we also discovered some earthy-mushy character in the background.

990 Ft / dl 6 900 Ft / 0,75 l

BOCK CABERNET SAUVIGNON
Villány / száraz vörös  / dry red

Világfajta, amely a villányi borvidék dűlőin is a legszebb arcát mutatja. Erjesztést követően, 
12 hónapig nagy tölgyfahordóban érlelődik. Sötét intenzitású, mélyvörös színű nagy testű 
bor. Illatában és ízében erdei gyümölcsök fedezhetők fel. Sok éves érlelési potenciállal bír. 

A world variety, which also shows its most beautiful face in the vineyards of the Villány 
wine region. After fermentation, it ages in large oak barrels for 12 months. A full-bodied 
wine with dark intensity and deep red color. Forest fruits can be detected in its smell and 
taste. It has many years of maturing potential.

 9 900 Ft / 0,75 l

VÖRÖS  BOR / RED WINE



MÉSZÁROS GRANDIÓZUS SYRAH
Szekszárd / száraz vörös  / dry red

Ez a fajta ezerarcú, minden terroiron másként jelenik meg. Sokrétűsége ebben a borban is 
megjelenik, komplex tartalmassága mellett elegáns illat és fűszeresség jellemzi. Élénk vörös 
szín, illatában hűvös, visszafogott kedvesség fogad. Ízében aromagazdagság és egy kis 
ásványosság, élénkség jellemzi. 

This variety has a thousand faces and appears differently in each terroir. Its diversity appears 
in this wine, in addition to its complex content, it is characterized by an elegant aroma and 
spiciness. Vivid red color, cool, understated kindness greets you in its fragrance. Its taste is 
characterized by a rich aroma and a little minerality and liveliness.

 13 500Ft / 0,75 l

GERE KOPÁR
Villány / száraz vörös  / dry red

A 2015-ös Kopar egy gyümölcsös évjáratú bor, amely karakterében a 2013-as évjárathoz 
hasonló. Már kedves, érett, nagyon gyümölcsös, kellemes fűszerességgel a háttérben. 
Elegáns, nem robusztus bor, melynek frissessége a friss savból fakad. A szőlőfajták aránya a 
korábbi évekhez hasonló, 50% cabernet franc, 40% merlot és 10% cabernet sauvignon, 
melyeket nagy- és kishordóban is érleltek, majd 2017 elején palackoztak és azóta a pincében 
pihentek.

The 2015 Kopar is a wine of a fruity vintage that is in character similar to the vintage from 
2013. Already lovely, matured, and very fruity, with a pleasant spiciness in the background. 
An elegant, non-robust wine, the freshness of which derives from fresh acidity. The propor-
tion of grape varieties is similar to the previous years, 50% cabernet franc, 40% merlot and 
10% cabernet sauvignon, which were matured both in big and small barrels, then bottled in 
early 2017 and have since been rested in the cellar.

 24 900Ft / 0,75 l

THUMMERER TRÉFLI CUVÉE
Eger / édes vörös  / dry red

Birtokbor. Intenzív illat, fűszeres íz, finom savak. A könnyed, édes gyümölcsösség találkozá-
sa a fahordós jegyekkel kifejezetten élvezetes élményt nyújt a borfogyasztó számára. 
Felső-Magyarországi oltalom alatt álló földrajzi jelzésű édes vörös bor. Technológia: A bor 
neve arra utal, hogy eredetileg kóser bornak készült, ezért egy sajátos ízlésvilágot tükröz. 
Szőlőből származó maradék cukrot tartalmaz, mely alacsony alkoholtartalommal párosul. 

Estate wine. Intense aroma, spiciness in flavor, fine acids. Light, sweet fruitiness blends with 
the wooden barrel character, and together they create a truly delightful experience for the 
consumer. Sweet red wine with protected geographical indication of Upper Hungary. 
Technology: The name of the wine refers to the fact that it was originally intended to be a 
kosher wine and that’s what its unique taste is attributed to. The residual sugar pairs with 
low alcohol content.

990 Ft / dl 6 900 Ft / 0,75 l

VÖRÖS BOR / RED WINE



TÓTH ZOLTÁN TOKAJI ASZÚ  5 puttonyos
Tokaj / édes fehér  / sweet white

A tokaji aszúbor évszázados receptúra alapján, tölgyfahordós érleléssel készül. Különleges 
minőségű magyar desszertbor, amely gasztronómiai kiegészítés nélkül is, önállóan megállja 
a helyét. 

Tokaji aszú wine is matured in oak barrels based on a century-old recipe. A Hungarian 
dessert wine specialty that even without any gastronomical support can stand its ground. 

 13 900 Ft / 0,5 l

DESSZERT  BOR / DESSERT WINE



TÖRLEY GÁLA SEC
száraz fehér pezsgő
dry white sparkling wine

3 900 Ft / 0,75 l

TÖRLEY CHARMANT
édes fehér pezsgő
sweet white sparkling wine

3 900 Ft / 0,75 l

TÖRLEY ALKOHOLMENTES
ALCOHOL FREE
édes fehér pezsgő
sweet white sparkling wine

3 900 Ft / 0,75 l

HUNGÁRIA EXTRA DRY
száraz fehér pezsgő
dry white sparkling wine

6 500 Ft / 0,75 l

BOCK MARCELL
száraz fehér pezsgő
dry white sparkling wine

13 900 Ft / 0,75 l

MIONETTO PROSECCO
száraz fehér pezsgő  / dry white sparkling wine

3 100 Ft / 0,2 l

MOËT CHANDON IMPERIAL 
BRUT
száraz fehér pezsgő / dry white sparkling wine

29 900 Ft / 0,75 l

PEZSGŐ / PROSECCO / SPARKLING WINE



SILVER KAJSZIBARACK

Illatában a kajszira emlékeztető jegyekkel indít, friss baracklekvárral és egy lélegzetnyi 
citrusosággal. Ízében is emlékeztet a frissen főzött baracklekvárra, melyet enyhén a citrom 
és grapfiut íze követ a háttérben. 

Its scent starts with the traits of apricot, fresh apricot jam and a breath of citrusy. It also 
reminds you of the freshly cooked peach jam, slightly followed by the taste of lemon and 
grapefruit in the background.

850 Ft / 2 cl 1 700 Ft / 4 cl 42 500 Ft / l

SILVER BIRS

Illata nagyon kellemes birsvirágillat, citrusos jegyekkel, mely intenzív, de nem harsány. 
Ízében az édeskés birskompót köszön vissza, kellő fűszerezettséggel, egy kicsi fanyarsággal, 
de a birs markáns ízével.

It has a pleasing quince-flower scent with traits of citrusy, which is intense but not rousing. 
Its taste recalls the sweet quince compote with a nice spiciness and a slight sourness and 
the flavour of quince.  

850 Ft / 2 cl 1 700 Ft / 4 cl 42 500 Ft / l

DUPLA ÁGYAS FEKETE CSERESZNYE 40°

Színben fekete-bordó, textúrája sűrű-telt és már-már likőrös hatású. Illatában kávés-tejcsok-
is, mögötte a töppedt érett cseresznye fedezhető fel. Ízében robban a gyümölcs, marcipán és 
édes csokis egyveleg, nagyon határozott, telt és igen hosszú garat élményt nyújt, enyhén 
magkesernyés utóízzel. 

Its colour is black-red, its texture is thick-full almost like a liquer. Its scent resembles coffe 
and milk chocolate with a touch of shriveled, ripe cherry in the background.  The mixture 
of fruit, marzipan and sweet chocolate explodes in flavour and provides a definitely full and 
long lasting experience with a softly seed-bitterish aftertaste.  

850 Ft / 2 cl 1 700 Ft / 4 cl 42 500 Ft / l

PÁLINKA / BRANDY



PRÉMIUM ÉRLELT SZILVA

Vaníliás, pörkölt mogyorós, csokoládés ízű ez az aranyló színű szilvapálinka, amely tölgyfa 
hordóban érik ilyen nemessé.

This golden color palinka, which is aged in oak tree barrel in order to make it noble, bears a 
vanilla, roasted peanut and chocolate flavour. 

1 000 Ft / 2 cl 2 000 Ft / 4 cl 50 000 Ft / l

PRÉMIUM IRSAI OLIVÉR

Nagyon parfümös illatú termék, illatából egyértelműen felismerhető az Irsai Oliver szőlő 
illata. Ízében gyümölcsös, fűszeres karakterrel, amely nagyon telt és hosszú lecsengésű. 
Kissé édeskés, a héjkarakter csak enyhén érezhető.

This product has a perfume fragrance, from its scent you can clearly recognise the aroma of 
Irsai Oilver grape.  In taste it bears full, long lasting fruity and spicy characteristics. Slightly 
sweet, with soft peel character.

1 000 Ft / 2 cl 2 000 Ft / 4 cl 50 000 Ft / l

PÁLINKA / BRANDY



GYULAI KAJSZIBARACK

„Átlátszó fehér selyembe öltözött, sudár barna hölgy". Igazi üdítő friss illatok jellemzik; 
nagyon sok citrus, könnyed fűszerek, frézia. Ízében ezzel nagyon szépen harmonizál: 
fűszeres, enyhén édeskés gyümölcs vezeti, melynek hátterében kellemes aszalt barack-jelleg 
bujkál. Cinkos könnyedsége, csiklandozó illatossága miatt elsősorban hölgyeknek ajánljuk.

„A pretty brown lady dressed in transparent white silk". It is characterized by real refreshing 
fresh aromas; lots of citrus, light spices, freesia. It harmonizes very nicely with this in taste: 
it is led by spicy, slightly sweet fruit, with a pleasant dried peach character hiding in the 
background. due to its tickling fragrance, we recommend it primarily to ladies.

850 Ft / 2 cl 1 700 Ft / 4 cl 42 500 Ft / l

GYULAI SZILVA

Csodás virágillat és a mézédes szilvakarakter tökéletes egysége. A szilva zamata az ízében is 
intenzíven megjelenik, fahéjjal diszkréten aláfestve. Komplex és precíz pálinka, eljut a 
határokig, de sehol sem lépi át őket. 

A wonderful floral scent and the perfect unity of the honeyed plum character. The flavor of 
the plum is also intense in the taste, with a discreet undertone of cinnamon. A complex and 
precise brandy, it reaches the limits, but nowhere does it cross them.

850 Ft / 2 cl 1 700 Ft / 4 cl 42 500 Ft / l

PÁLINKA / BRANDY



GYULAI  VILMOSKÖRTE

Szolid, behízelgő, enyhén édeskés, az orrba csendesen belopakodó érett gyümölcs-illat. 
Szájba véve az érett, lédús vilmoskörte íze omlik el, a háttérben fűszeres aláfestéssel, nagyon 
kellemes körtehéj-tónussal. Könnyed, szolíd, kellemes termék.

A solid, flattering, slightly sweet aroma of ripe fruit that creeps quietly into the nose. In the 
mouth, the taste of ripe, juicy William pear collapses, with a spicy undertone in the 
background, with a very pleasant pear peel tone. Light, solid, pleasant product.

850 Ft / 2 cl 1 700 Ft / 4 cl 42 500 Ft / l

GYULAI  BIRS

Szépen kibomló, rendkívül fűszeres illat: zöldbors-fehérbors-citromfű harmónia, amelyet 
édeskés birs-jelleg fest alá gazdagon. Szánkban még szebben, az illatokkal teljes összhang-
ban bomlanak ki az ízek. Fiatalos, kemény gerinc mellé épülnek fel a fűszerek, citrusok, és a 
háttérből kellemes birsalma kompót és sajt íze festi alá a kompozíciót. 

A nicely unfolding, extremely spicy aroma: a harmony of green pepper, white pepper and 
lemongrass, which is richly colored by a sweet quince character. In our mouths, the flavors 
unfold even more beautifully, in full harmony with the aromas. Spices and citrus are built 
alongside a young, hard backbone, and the composition is colored by pleasant quince 
compote and cheese in the background.

1 000 Ft / 2 cl 2 000 Ft / 4 cl 50 000 Ft / l

PÁLINKA / BRANDY


