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A Pannon Borbolt a régió borkínálatának 
átfogó spektrumát kínálja, az ismert pincé-
szetektől a feltörekvő garázsborászatokig.

Egy bor csak akkor kerülhet be kínálatunk-
ba, ha a rendszeres „keddi kóstolóinkon” a 
Pannon Borbolt által összeállított szakértői 
csapat javasolja a forgalmazását.

Az Ön által kézben tartott borlapot a lehető 
legkörültekintőbben állítottuk össze, hogy 
akár az itt kínált ételek mellé, de akár önma-
gában is élményt Tudjon nyújtani bármely 
kiválasztott bor.

The Pannon Wineshop off ers a compre-
hensive spectrum of the region’s wine 
supply, from the known wineries to the 
small ones.

A wine can only be included in the off er, if 
the expert team of Pannon Wineshop re-
commnends its’s distributing  on our regular 
tasting.

We have been compiled with utmost care 
the wine list, what you held in your hand,  
either side of the food off ered, either on its 
own, but also able to provide experience 
any selected wine. 

Belward Pincészet
Pécsi Blanca Gyöngyöző
 (Sauvignon Blanc) 2015 
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Pohár/Glass (1dl):        Pohár/Glass (1dl):        350Ft350Ft
Palackár/Bottle (0,75 l):       2540 FtPalackár/Bottle (0,75 l):       

Belward Pincészet
Pécsi Blanca Gyöngyöző
 (Sauvignon Blanc) 2015 

Zöldes, zöldessárga színű, könnyen 
érthető bor, édes parfümös almás vil-
moskörtés és friss szőlőre emlékez-
tető illatok. Könnyed savak és üdeség 
jellemzi ezt a bort. Pincészetünk egyik 
kedvence, a nyári napok elengedhe-
tetlen része.

Greeny, greeny-yellow, this wine is 
easy to appreciate with its nose that 
evokes sweetly perfumed apple and 
Williams pear along with fresh grapes. 
Light acids and freshness defi ne this 
wine. One of our winery favourites, 
this is essential for hot summer days.

Palackár/Bottle (0,75 l):        3060 Ft

Szabó Zoltán Pincészete
Pécsi Zöldveltelini 2015

Friss, citrusos illat, kortyban kis édes 
citrus, alma,könnyedség, édesség. Kis 
édesség a korty végén kerekíti. Kor-
rekt savak,szép tartás, tisztességes,ü-
de bor.

It has a fresh and citruslike scent, also 
in the sip there is a little sweet citrus, 
apple, lightness and sweetness. At the 
end of the sip a little sweetness makes 
it round. It has fair acids, a nice postu-
re. It is a decent and beany wine.

Palackár/Bottle (0,75 l):        3060 Ft

FFriss, citrusos illat, kortyban kis édes FFriss, citrusos illat, kortyban kis édes 
citrus, alma,könnyedség, édesség. Kis Fcitrus, alma,könnyedség, édesség. Kis 
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Palackár/Bottle (0,75 l):       2280 FtPalackár/Bottle (0,75 l):       

Belward Pincészet
Pécsi Irsai Olivér 2015

Citrusos, de kétségtelenül tiszta illa-
tok. A korty hozza az elvártat, gyümöl-
csös, könnyed, laza szerkezetű. Olyan 
bor, amit, elkóstolgatni, elfröccsöz-
getni bármikor elfogadunk.

It opens in light green and citruses, 
but defi nitely has clear scents. The 
taste lives up to the scent, feels fru-
ity, light and loose in structure. It is a 
wine to taste or drink with soda water 
at any time.

Eberhardt Pincészet
Pécsi Cirfandli 2015

Günzer Tamás Pincészete
Villányi Mont Blanc Cuvée 2015

Joó Tamás Pincészete
Olaszrizling 2015

Újvilági, fi atalos, lendületes, igazi nyá-
ri bor. Magával ragadó citrusos, zöld-
almás, banános illatokkal és ízekkel, 
friss, harmonikus savakkal, világos 
aranysárga színnel, olaszrizlingekre 
jellemző mandulás lecsengéssel. 

It’s a new world wine, young and dyna-
mic, real summer wine. It’s immersive 
wine with citrus, green apple, banana 
aromas and fl avors of fresh, harmo-
nious acidity, bright golden yellow 
color, it’s typical Welshriesling with 
almond fi nish.

ÚÚÚjvilági, fi atalos, lendületes, igazi nyá-ÚÚjvilági, fi atalos, lendületes, igazi nyá-
ri bor. Magával ragadó citrusos, zöld-Úri bor. Magával ragadó citrusos, zöld-
almás, banános illatokkal és ízekkel, 

Ú
almás, banános illatokkal és ízekkel, 

Pohár/Glass (1dl):        340Ft
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Palackár/Bottle (0,75 l):       2590 FtPalackár/Bottle (0,75 l):       

Pohár/Glass (1dl):        360Ft



Belward Pincészet
Pécsi Irsai Olivér 2015

Palackár/Bottle (0,75 l):        2590 Ft

Eberhardt Pincészet
Pécsi Cirfandli 2015

Friss, citrusos illat, kortyban kis édes 
citrus, alma,könnyedség, édesség.Kis 
édesség a korty végén kerekíti. Kor-
rekt savak,szép tartás, tisztességes,ü-
de bor.

It has a fresh and citruslike scent, also 
in the sip there is a little sweet citrus, 
apple, lightness and sweetness. At the 
end of the sip a little sweetness makes 
it round. It has fair acids, a nice postu-
re. It is a decent and beany wine.

Palackár/Bottle (0,75 l):        2590 Ft

FFriss, citrusos illat, kortyban kis édes FFriss, citrusos illat, kortyban kis édes 
citrus, alma,könnyedség, édesség.Kis Fcitrus, alma,könnyedség, édesség.Kis 
édesség a korty végén kerekíti. Kor-

F
édesség a korty végén kerekíti. Kor-

T

Palackár/Bottle (0,75 l):       2580 Ft2580 FtPalackár/Bottle (0,75 l):       

Günzer Tamás Pincészete
Villányi Mont Blanc Cuvée 2015

Tiszta, friss, ropogós fehér cuvée. Illa-
tában zöldalma és bodza, kóstoláskor 
inkább citrusfélék, citrom, grapefru-
it. Savai markánsak. Muscat Ottonel, 
Olaszrizling, Chardonnay cuvée-je.

A pure, fresh and vivid white blend. It 
has green apples and elderfl ower in 
the scent, while citruses, lemon and 
grapefruit prevail in the taste. It has 
remarkably lively acids.

Pohár/Glass (1dl):        360Ft
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Palackár/Bottle (0,75 l):       2560 FtPalackár/Bottle (0,75 l):       

Eberhardt Pincészet
Pécsi Kékfrankos Rozé 2015

Hihető rozé, ízében intenzívebb, mint 
illatában. A széndioxid mennyiséget 
jól alakították, vibráló savai adják a 
lendületet. Arányaiban jó, a piros gyü-
mölcsök és a test harmonizál.

A credible rosé, with a much more in-
tensive taste than scent. It includes 
a fi ne amount of carbon dioxide and 
feels lively with the vibrant acids. The 
proportions are balanced, red berries 
and the full body feel harmonious.

Palackár/Bottle (0,75 l):        2560 Ft

Lisicza Borház
Pécsi Rozé Cuvée 2015

Vibráló rozé, az egészen különleges 
menoire szőlőfajtából. Magas intenzi-
tású illat, szinte kirobban a pohárból, 
málnás és epres ízzel. Szénsavai csip-
kelődők, de jól áll neki.

A vibrant rosé from the very special 
Menoire variety. Intensive bouquet, 
overwhelming the entire glass, with 
notes of raspberry and strawberry in 
the taste. Carbon dioxide feels quite 
vivid, which fi ts the wine well.

Palackár/Bottle (0,75 l):        2560 Ft

VVVibráló rozé, az egészen különleges VVibráló rozé, az egészen különleges 
menoire szőlőfajtából. Magas intenzi-Vmenoire szőlőfajtából. Magas intenzi-
tású illat, szinte kirobban a pohárból, 

V
tású illat, szinte kirobban a pohárból, 

Pohár/Glass (1dl):         350Ft
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Tiff an’s Pincészet
Villányi Portugieser 2015
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Eberhardt Pincészet
Pécsi Kékfrankos Rozé 2015

Palackár/Bottle (0,75 l):        2590 Ft

Günzer Tamás Pincészete
Villányi Rozé Cuvée 2015

Jó struktúrájú, összetett rozé. Illata 
és íze gyümölcskosárra emlékeztet, 
amelyben eper, málna, meggy és gö-
rögdinnye is megtalálható. Selymes, 
egyensúlyban levő bor.

A rosé with a fi ne structure and comp-
lexity. The scent and the taste are 
reminiscent of a basket of fruits, with 
strawberry, raspberry, sour cherry 
and watermelon as well. A velvety, ba-
lanced wine.

Palackár/Bottle (0,75 l):        2590 Ft

JJó struktúrájú, összetett rozé. Illata JJó struktúrájú, összetett rozé. Illata 
és íze gyümölcskosárra emlékeztet, Jés íze gyümölcskosárra emlékeztet, 
amelyben eper, málna, meggy és gö-
J

amelyben eper, málna, meggy és gö-
rögdinnye is megtalálható. Selymes, 

J
rögdinnye is megtalálható. Selymes, 

Palackár/Bottle (0,75 l):       2580 FtPalackár/Bottle (0,75 l):       

Tiff an’s Pincészet
Villányi Portugieser 2015

Egy jó évjáratú Portugieser, friss, üde, 
lágy, kevés cserzőanyagot tartalmazó, 
fi atalon is könnyen fogyasztható bor. 

The wine cellars in Villány are based 
on this traditional wine. A good vinta-
ge Portugieser is a fresh, peachy, soft 
wine with less tannin, easy to consu-
me young. 

EEgy jó évjáratú Portugieser, friss, üde, EEgy jó évjáratú Portugieser, friss, üde, 
lágy, kevés cserzőanyagot tartalmazó, Elágy, kevés cserzőanyagot tartalmazó, 
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Palackár/Bottle (0,75 l):       4450 FtPalackár/Bottle (0,75 l):       

Günzer Zoltán Pincészete
Villányi Kadarka 2012/13

Az Ördögárok (50 %) és a BOCOR (50 
%) dűlő termése, ahol a fajta éretebb , 
testesebb változatát ismerhetjük meg. 
Alacsony termésátlaggal (5 fürt/tőke) 
szüretelt, magas beltartalmi értékek-
kel biró, mély szintonusú bor. 12 hó-
napot érleltük új és használt tölgyfa-
hordóban ügyelve a sok-sok gyümölcs 
megőrzésére. Alkoholtartalma és po-
tenciálja több éves érleltést tesz lehe-
tővé. 

Harvested 50 - 50 % from the „Bocor” 
and „Ördögárok” vineyards, it repre-
sents a mature and solid variety of this 
wine. It is a consistent, deep coloured 
red wine, yielded by low productivity 
(in average 5 clusters per plant). It was 
aged 12 months in new or used oak 
casks, under extreme care for conser-
vation of the fruity character. Based 
upon its alcohol content and ageing 
potential it can be aged for several 
years. 

Palackár/Bottle (0,75 l):     4060 Ft

Bock Pincészet
Villányi Kékfrankos 2014

Fekete-hegy dűlő hozamkorlátozott 
terméséből készített közepesen testes 
vörösbor. Acéltartályban történő erje-
dés után 12 hónapig érlelődött másod-
töltésű barrique hordóban. Bíborvörös 
szín jellemzi. Illatában, ízében meggy, 
cseresznye fedezhető fel, melyet cso-
koládés aromák egészítenek ki.

The commonest of Hungarian blue 
grape varieties, also very popular in 
Villány. Bottled following fermenta-
tion and some months maturing in 
wooden barrels. A light red wine of 
medium intensity, crimson in colour, 
in the bouquet and taste of which the 
pleasant tartness of the wild cherry 
appears.

Palackár/Bottle (0,75 l):     4060 Ft

FFFekete-hegy dűlő hozamkorlátozott FFekete-hegy dűlő hozamkorlátozott 
terméséből készített közepesen testes Fterméséből készített közepesen testes 
vörösbor. Acéltartályban történő erje-

F
vörösbor. Acéltartályban történő erje-

Pohár/Glass (1dl):        Pohár/Glass (1dl):        620Ft

Eberhardt Pincészete
Cabernet Franc 2012
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Günzer Zoltán Pincészete
Villányi Kadarka 2012/13

Palackár/Bottle (0,75 l):        4840 Ft4840 Ft

Ruppert Ákos Pincészete
Villányi Pinot Noir 2012

Tiszta, gyümölcsös, egész friss, kor-
tyban szépen kimunkált, nem túlerő-
sített test, a málna és ribizli gyümöl-
csössége teszi kedvessé.

A clear, fruity, quite fresh wine, with 
complex aromas in the taste, a not 
overwhelming body, and the kindness 
of raspberry and red currant.

Palackár/Bottle (0,75 l):        4840 Ft

TTiszta, gyümölcsös, egész friss, kor-TTiszta, gyümölcsös, egész friss, kor-
tyban szépen kimunkált, nem túlerő-Ttyban szépen kimunkált, nem túlerő-
sített test, a málna és ribizli gyümöl-

T
sített test, a málna és ribizli gyümöl-

Bock Pincészet
Villányi Kékfrankos 2014

M

Palackár/Bottle (0,75 l):       4450 FtPalackár/Bottle (0,75 l):       

Eberhardt Pincészete
Cabernet Franc 2012

Málnacukros, karamelles, némi friss 
bogyóssal megszórva. Kortyban édes 
gyümölcsök, arányos , szép szerkezet, 
hosszú tiszta lecsengés jellemzi. 

Hints of raspberry sweets, caramel 
and fresh berries. On the palate the 
sweet fruits dominate, with a propor-
tionate, nice structure and a long and 
clear aftertaste. 
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Palackár/Bottle (0,75 l):   13 750 FtPalackár/Bottle (0,75 l):   

Gere Attila Pincészete
Villányi Kopár Cuvée 2011

A pincészet emblematikus csúcsbora. 
Csak a legszebb évjáratokban készül, 
Villány legjobb dűlőiből (Kopár, Csil-
lagvölgy, Konkoly, Ördögárok) szelek-
tált alapanyagok felhasználásával. A 
bor Cabernet Franc, Merlot valamint 
Cabernet Sauvignon házasítása. Átla-
gosan 16-18 hónapig érleljük tölgyfa-
hordókban. 

The emblematic top wine of the wi-
nery. Only made in the nicest years.  
From the selected materials from the 
best slopes of Villány (Kopár, Csillag-
völgy, Konkoly, Ördögárok). The wine 
is the blend of Cabernet Franc, Merlot 
and Cabernet Sauvignon. We age it in 
barrique for 16-18 months as average. 

Palackár/Bottle (0,75 l):      5600 Ft

Bock Pincészet
Villányi Ermitage 2013

A pincészet legnépszerűbb bora. A villányi bor-
vidék legszebb dűlőiből származó szőlőfajtákból 
készült, Cabernet gerincre épülő, Merlot, Pinot 
Noir, Portugieser, Kékfrankos, Syrah házasítása. 
Nagy tölgyfahordókban (70%) és használt barri-
que hordókban (30%) 12 hónapig érlelődik. Kö-
zepesen sötét intenzitású, gránátvörösbe hajló 
szín jellemzi, melyhez enyhén fűszeres, piros 
húsú gyümölcsök illata párosul. Ízében meggyes 
fanyarság érezhető, enyhe csokoládés lecsengés-
sel.

The winery’s most popular wine. Made from grape 
varieties from the most beautiful vineyards in the 
Villány wine region, a cuvee of Merlot, Pinot Noir, 
Portugieser, Kékfrankos and Syrah built upon a 
base of Cabernet. It is matured in large oak bar-
rels (70%) and used barrique barrels (30%) for 12 
months. A wine characterized by its medium dark 
intensity and colour verging on the garnet-red 
paired with lightly spiced, red-fl eshed fruits. The 
bitterness of the sour cherry with a light chocola-
te aftertaste can be sensed in its fl avour.

Palackár/Bottle (0,75 l):      5600 Ft

AAA pincészet emblematikus csúcsbora. AA pincészet emblematikus csúcsbora. 
Csak a legszebb évjáratokban készül, ACsak a legszebb évjáratokban készül, 
Villány legjobb dűlőiből (Kopár, Csil-

A
Villány legjobb dűlőiből (Kopár, Csil-

AAA pincészet legnépszerűbb bora. A villányi bor-AA pincészet legnépszerűbb bora. A villányi bor-
vidék legszebb dűlőiből származó szőlőfajtákból Avidék legszebb dűlőiből származó szőlőfajtákból 
készült, Cabernet gerincre épülő, Merlot, Pinot Akészült, Cabernet gerincre épülő, Merlot, Pinot 
Noir, Portugieser, Kékfrankos, Syrah házasítása. 

A
Noir, Portugieser, Kékfrankos, Syrah házasítása. 



Az étteremben felszolgált termékekre 10 % szervízdíjat számolunk fel!
Für die Bedienung rechnen wir einen Aufschlag von 10 %!

For the service 10 % will be added to the total amount!

Gere Attila Pincészete
Villányi Kopár Cuvée 2011



Print:


