Szépia
„Borválogatásunkba stílust és szellemiséget hordozó,
magyar borászok keze munkáját dicsérő borokat
választottunk, mely kizárólag minőségi, karakteres, ételhez
jól passzoló tételeket tartalmaz.
Számunkra a legfontosabb, hogy a borászokkal baráti
kapcsolatot tartva, a borokról széles körű ismerettel
rendelkezve felkutassuk és kellemes környezetben
kínáljuk Önnek azt a bort, melyre közérzete, lelki állapota,
szándékai szerint a leginkább vágyik.
A bor számunkra egy érzéki utazás eszköze, mellyel
közelebb kerülhet önmagához és szeretteihez.”
Kathona Krisztián
Borháló Borkereskedés alapítója

FEHÉRBOROK
WHITE WINES

I WEISSWEINE

Font
Kövidinka

száraz | 2018
Kellemes mezei virágillatú, fajtajelleges zamatú, gyümölcsös, üde, lágy
karakterű, finom savakkal rendelkező minőségi fehérbor. Fröccsnek is
ajánljuk.
A delightful field of white wine with a delicate, floral-like flavor, fruity, fresh,
soft character with fine acids.

2 590 Ft / 0,75 l

370 Ft / dl

Thummerer
Bokréta Cuvée
száraz | 2018

Királyleányka és Muscat Ottonel 50-50%-os házasítása. Friss, magas,
enyhén muskotályos illat, szép savháttér.
50-50% grapes of „Királyleányka” and Muscat Ottonel. Fresh, high, slightly
muscat aroma, nice acid background.

2 590 Ft / 0,75 l

370 Ft / dl

Babarczi
Irsai Olivèr

száraz | 2018
A halványsárga bor illatában közepesen intenzíven érezhetőek a bodza mellett a fehér virágok és a citrusos jegyek. Izében kellemes, a frissítő savgerinc,
az illatnak megfelelő citrusos, fűszeres aromákkal harmonizál, amelyhez
könnyed test párosul. Fajtájához híven üde, könnyű bor.
In the scent of pale yellow wine, the white flowers and the citrus notes are
moderately intense. It is a pleasant, refreshing acid ridge harmonizing with
the fragrance-like citrus, spicy aromas, accompanied by a light body.

2 990 Ft / 0,75 l

430 Ft / dl

FEHÉRBOROK
WHITE WINES

I WEISSWEINE

Recas
Hunyadi Sa1uvignon Blanc
száraz | 2018

Fiatal Cabernet sauvignon. Illatában először az animális jegyek jelentkeznek,
majd a fekete cseresznye, szeder és áfonya kerül előtérbe, mely az izében is
jelentkezik. Fiatalosan játékos bor.
Young Cabernet Sauvignon. In the scent of the first, the animated signs
come out, then black cherries, blackberries and blueberries come to the fore,
which is in their mouths. Young playful wine.

3 800 Ft / 0,75 l

545 Ft / dl

Szőke
Chardonnay
száraz | 2017

Friss, ropogós, élénk 100% chardonnay virágos, citrusos aromákkal semmi
túlzás. Szalmasárga színben megjelenő, hosszú lecsengésű száraz bor a
Jenősarokról. Hűtött tartályban erjesztve és 12 hónapon át nagyhordóban
érlelve. Szépen elkészített bor, minden a helyén.
Fresh, crunchy, lively 100% chardonnay with floral, citrus aromas no
exaggeration. A long-lasting dry wine from the Jenősarok, which appears in
a straw-colored color. Fermented in a chilled container and matured for 12
months in large barrels. Beautifully prepared wine, all in place.

3 800 Ft / 0,75 l

545 Ft / dl

Sabar
Szürkebarát
száraz | 2016

Vibráló, gazdag, sok rétegű bor. Illatban barack, zöld alma, körte és egy kis
vanília jellemzi. Szájban nagy testű, krémes textúrájú. Elegáns hordóhasználat és finom mineralitás érezhető benne. A bor 500 literes finom pörkölésű
hordóban erjedt és 6 hónapig érlelődött.
Vibrant, rich, multi-layered wine. It has a peach, green apple, pear and a little
vanilla. It has a large, creamy texture in the mouth. Stylish barrel usage and
subtle minerality. The wine was fermented in a 500 liter fine roasted barrel
and matured for 6 months.

4 200 Ft / 0,75 l

600 Ft / dl

FEHÉRBOROK
WHITE WINES

I WEISSWEINE

Molnár
Gold Generosa
száraz | 2018

Az igazi szerelem a kezdő borfogyasztók számára, trópusi gyümölcsös ízével
és illatvilágával igazi szeretőként csavarja el a kezdő és a tapasztalt borfogyasztók szívét egyaránt. Fehérhúsokkal gazdagított salátákhoz ajánljuk.
True love for novice wine consumers, with its tropical fruity taste and
aroma, turns the hearts of beginners and experienced wine consumers into a
true lover. Recommended for white-enriched salads.

4 200 Ft / 0,75 l

600 Ft / dl

Borbély
Kéknyelű selection
száraz | 2015

A vulkáni talajnak köszönhetően egyedi minerális karakter, élénk savak,
nemes harmónia jellemzi a 6 hónapig fahordóban érlelt nagy bort. alackozás
után további egy évig érlelték palackban. Magas Kálium tartalma kedvező
élettani hatású.
Thanks to the volcanic soil, a unique mineral character, lively acids and noble
harmony characterize the large wine aged for 6 months in a wooden barrel.
it was aged in bottles for one year after wrapping. High potassium content
has a favorable physiological effect.

5 990 Ft / 0,75 l

860 Ft / dl

Nyakas
Alig várom

száraz | 2018
Három fajta mesteri ötvözete, ahol az illatok harmóniája a zamatok mélységével és kiemelkedő savegyensúllyal párosul. Szájban száraz lendületes
érzetet ad. Az illathoz igazodó ízei fiatalos elánnal érkeznek. Pikáns, szószos
húsokhoz, a tenger gyümölcseihez és a keleti ízekhez is kitűnően illeszkedik.
Master combination of three varietals. The wine has a mirror-like light
straw-yellow colour. Its bouquet is clean, intense, reminding us of floral
fields in the springtime, different fruits and discreet spicy notes. Serve with
poultry and fish dishes with fruity garnishing and oriental spices.

3 600 Ft / 0,75 l

500 Ft / dl

ROSÉ BOROK
ROSE WINES

I

ROSEWEINE

Szentpéteri
Néró Rosé

száraz | 2018
Nagyon jó évjárat, rendkívül jó fajtára jellemző illatok és nagyon harmonikus
savak jellemzik a bort. Egyedi mediterrán, illatvilág, mediterrán gyümölcsök
és amellett a szeder, pirosribizli komplex illatvilága és egyedi megjelenése van,
izgalmas bor. Mind színanyagban, mind formájában különleges bor.
It was a very good vintage that is characterized by remarkable varietal aromas and very harmonious acids. Mediterranean aroma, in addition to Mediterranean fruits complex aromas of blackberry and red-currant on the nose,
unique appearance, an exciting wine. It is a special wine both in color and in
form.

2 990 Ft / 0,75 l

430 Ft / dl

Twickel
Kajmád Rosé

száraz | 2018

A megfelelő szüreti időpont kiválasztása mellett a Merlot, Kékfrankos és
Pinot Noir ideális házasításával jött létre ez a halvány lazac színű rozé bor.
Illatában üde szamóca és málna jegyek uralkodnak. Ízében a kellemes gyümölcsösséget friss élénk savak támogatják, hosszú lecsengésű zamattal.
In addition to choosing the right harvest time, this pale salmon-pink rosé
wine was created by blending Merlot, Kékfrankos and Pinot Noir. Fresh
strawberry and raspberry notes dominate the nose. On the palate, the pleasant fruitiness is emphasized by fresh, vivid acids with a long-lasting finish.

2 690 Ft / 0,75 l

390 Ft / dl

Balla Géza
Ménesi Rosé Cuvée
száraz | 2018

Az átlagosnál kicsit sötétebb, teltebb rosé élénk színvilággal, málnás,
szamócás friss illattal, ízében hasonló aromákkal, enyhe minerális
karakterrel. Fajták: Feketeleányka 60% + Pinot Noir 40%.
Slightly darker, fuller rosé with vivid color, raspberry, fresh strawberry flavor,
similar flavors, mild mineral character. Varieties: Feketeleányka 60% + Pinot
Noir 40%.

3 990 Ft / 0,75 l

570 Ft / dl

ROSÉ BOROK
ROSE WINES

I

ROSEWEINE

Günzer Tamás
Rosé
száraz | 2018

A villányi borvidék legjellemzőbb kék szőlő fajtáiból készült, intenzív epres,
málnás jegyekkel rendelkező friss, üde, fiatalos rosé bor. Ízét a hozzáadott
kevés szén -dioxid teszi kellemesebbé, légiesebbé.
The fresh, fresh, youthful rosé wine made from the most typical blue grape
varieties of the Villány wine region is made from fresh strawberry and
raspberry. The added low carbon dioxide makes your taste more pleasant
and airy.

3 690 Ft / 0,75 l

530 Ft / dl

Nyakas
Rosé

száraz | 2018
A négy fajtából eredő komplex ízvilág, málnás, cseresznyés gyümölcsösség,
fűszeres zamatvilág, erőteljes savgerinc, intenzív lecsengés jellemzi. Tenger
gyümölcseihez vagy akár önmagában nyári frissítőként is kiválóan szolgál.
The blend of four sorts makes a nice complexity. Fruitness reminding to
raspberry and strawberry, spicy notes, strong acids, long and intensive finish
characterizes this rosé. Terrific with seafood or at summer time, even on its
own as a refreshment.

3 600 Ft / 0,75 l

500 Ft / dl

VÖRÖS BOROK
RED WINES

I

ROT WEINE

Jekl
Vadóc - Portugieser
száraz | 2018

Az ifjúság minden pozitívuma: frissesség, üdeség, fiatal játékos erő jelenik
meg ebben a borban. Egy kirobbanóan gyümölcsös, üdítő savtartalmú bor,
melynek illat- és ízjegyeit a málna, meggy, pirosribiszke, gyakran a banán és a
licsi aromáival rokonítanak.
A wine that has all the positive aspects of youth: freshness, liveliness,
youthful, playful lustiness. An exuberantly fruity, refreshingly acidic wine,
whose nose and palate is associated with flavors of raspberry, sour cherry,
red currants, and also often with banana and lychee aromas.

2 990 Ft / 0,75 l

430 Ft / dl

Takler
Kékfrankos

száraz | 2017
Sötét vörös színű, testes, kékfrankos karakterrel rendelkező bor sok finom
cserzőanyaggal. Száraz sültekhez, pecsenyékhez ajánlott.
A full-bodied dark red wine with the characteristic of Kékfrankos with lots
of fine tannins. Recommended with roast and fried joint.

3 600 Ft / 0,75 l

500 Ft / dl

Recas
Hunyadi Feketeleányka
száraz | 2018

Erdély őshonos szőlője a fekete leányka. A palackban bíbor vörös színű,
aszalt gyümölcsökre idéző illatú bor van. Jellegzetes karaktere mellett a
könnyed gyümölcsösség kap hangsúlyt.
Transylvanian native grape is the fekete leányka. In the bottle has a purple
red color with a hint of dried fruit. In addition to its characteristic character,
the emphasis is on light fruitiness.

3 800 Ft / 0,75 l

545 Ft / dl

VÖRÖS BOROK
RED WINES

I

ROT WEINE

Lisicza
Helesfa Cuvée
száraz | 2017

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc és Merlot házasítása ez a kiváló
bor, mely 14 hónapon át magyar tölgyfa hordóban érlelődött. Szép test,
gyümölcsösség, jó tanninok, enyhe borsos érzet és fűszeresség teszi kiválóvá
ezt a vörösbort.
The blend of Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Merlot is this
excellent wine that has matured for 14 months in a Hungarian oak barrel.
Nice body, fruitiness, good tannins, mild pepper and spicy make this red
wine excellent.

3 800 Ft / 0,75 l

545 Ft / dl

Vesztergombi
Pinot Noir
száraz | 2016

Komótosan nyíló illatában csipke, cseresznye és édes fűszerek, kóstolva
aztán mélyebb, gombás-fás jegyek, szikárabb karakter, hosszúság. A
dekantálást kifejezetten igényli!
His fragrance opening comfortably lace, cherry and sweet spices, tasted
next deeper, fungal-woody tickets, more haggard character, longitude. The
decanting positively claims it!

4 590 Ft / 0,75 l

660 Ft / dl

Tóth Ferenc
Egri Bikavér
száraz | 2015

Bikavér borunk gerincét a kékfrankos adja. Ehhez az aromagazdagságot és
a tökéletes harmóniát a gyümölcsös kadarka, a vaníliás Merlot és az ibolyás
cabernet Franc nyújtja. Egyszerre fűszeres és gyümölcsös karakterű. Vibráló,
mégis könnyen értelmezhető. Összetett, telt, harmonikus bor, több éves
potenciállal.
The backbone of our Bikavér wine is given by the spicy kékfrankos with its
determined acids. The richness of aromas and perfect harmony is provided
by fruity kadarka, merlot flavoured with vanilla and cabernet franc with
its violet character. Spicy and fruity at once. Vibrant, however easy to
understand. A complex, full–bodied, harmonious wine with great potential.

4 590 Ft / 0,75 l

660 Ft / dl

VÖRÖS BOROK
RED WINES

I

ROT WEINE

Günzer
Opus Cuvée Classic
száraz | 2016 / 2017

A Villányi Borvidék legszebb déli fekvésű dűlőiből,gondosan kiválogatva
szüretelt szőlőből készült közepes testű ,fahordós érlelésű, elegáns,
gyümölcsös ízvilágú vörösbor. Mint egy tökéletes műalkotás ,az arányok
harmóniája jellemzi ,a megtapasztalásnál pedig átélhetjük a katarzist.
From the most beautiful southern vineyards of the Villány Wine Region,
carefully selected grapes are harvested from grapes harvested from grapes,
with an elegant, fruity-flavored red wine. As a perfect work of art, it is
characterized by the harmony of proportions, and in the experience, we can
experience the catharsis.

4 590 Ft / 0,75 l

660 Ft / dl

Pfneiszl
Távoli világ cuvée
2015
Közepesen mély rubinszín. Illata érett, érett gyümölcsökre, napsütötte
eperre és fekete borsra emlékeztet. Koncentrált, krémes textúrájú és aszalt
gyümölcsök, közepesen hosszú utóízével. Érlelés: kóracélban és új magyar
barrique hordóban érlelődött, hogy még barátságosabb legyen.
Medium deep ruby color. Its scent ripe, ripe fruits, sunny strawberries and
black pepper. Concentrated, creamy texture and dried fruits with a medium
long aftertaste. Maturation: It has matured in a steel barrel and a new
barrique barrel in Hungary to make it more friendly.

6 900 Ft / 0,75 l

990 Ft / dl

VÖRÖS BOROK
RED WINES

I

ROT WEINE

Gere
Kopar cuvée
száraz | 2016

A pincészet emblematikus csúcsbora. Csak a legszebb évjáratokban készül,
Villány legjobb dűlőiből (Kopár, Csillagvölgy, Konkoly, Ördögárok)
szelektált alapanyagok felhasználásával. A bor Cabernet Franc, Merlot
valamint Cabernet Sauvignon házasítása. Átlagosan 16-18 hónapig érleljük
tölgyfahordókban.
The emblematic top wine of the winery. Only made in the nicest years.
From the selected materials from the best slopes of Villány (Kopár,
Csillagvölgy, 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.

9 990 Ft / 0,75 l
Bock
Merlot special reserve
száraz | 2013

A villányi Ördögárok dűlőben, korlátozott hozamú tőkékről válogatták
a Merlot szőlőt, amelyből ez a bor készült. A kedvező időjárást, a gondos
művelést, a sok törődést nagy testtel, feszes tanninokkal hálálta meg a bor,
amely kivételes potenciállal bír. Friss és érett illatában a fekete ribizlis és a
szilvás jegyek figyelhetők meg, ízében a bogyós gyümölcsök mellett csokoládé fedezhető fel.
In the Ördögárok vineyard in Villány, Merlot grapes were selected from
limited-yielded capital, from which this wine was made. The wine, which
has exceptional potential, was grateful for the favorable weather, careful
cultivation, and much care for the big body, the tannins. In its fresh and ripe
scent, blackcurrant and plum notes can be seen, with chocolate in addition
to the berries.

15 900 Ft / 0,75 l

PEZSGŐK
SPARKLING WINES

Chapel Hill
Chardonnay

I

SEKT

3 600 Ft / 0,75 l
750 Ft / pohár

Hungaria
Grande cuvee

4 500 Ft / 0,75 l

Hungaria
Rajnai Rizling - limitált

4 500 Ft / 0,75 l

Törley
Tokaji

3 600 Ft / 0,75 l
750 Ft / pohár

PEZSGŐK
SPARKLING WINES

I

SEKT

Törley
Chardonnay brut

6 900 Ft / 0,75 l

Francois
Blanc de Noir

7 500 Ft / 0,75 l

Francois
Rose Brut

7 500 Ft / 0,75 l

Mionetto
Prosecco

5 900 Ft / 0,75 l

GYÜMÖLCSBOROK

FRUIT WINES I OBSTWEIN

Mokos - Villány
Meggybor
Friss, zamatos palkonyai meggyből készült édes gyümölcsbor különlegesség.
A kíméletes borkészítési technológiának köszönhetően a napsütötte
gyümölcs mind illatában, mind ízben dominánsan megjelenik.
Fresh fruit juice made from freshly sliced potato cakes. Thanks to the gentle
winemaking technology, the sunny fruit is both fragrant and dominant.

4 990 Ft / 0,5 l

1 000 Ft / dl

Mokos - Villány
Feketeribizli bor
A napsütötte, ép és egészséges fekete ribizlit mihamarabb, kíméletes
technológiával feldolgozzák, aminek köszönhetően a gyümölcsbor megőrzi a
fekete ribizli zamatát, gyümölcsösségét, valamint vitamintartalmát is.
The sunny, intact and healthy black currant is processed as soon as possible
with gentle technology, which makes fruit wine preserves the black currant
flavor, fruity and vitamin content.

4 990 Ft / 0,5 l

1 000 Ft / dl

PÁLINKA
SPIRITS

I

SCHNAPS

Schiszler
Irsai Olivér 42°
Lágy párlat, amelynek minden cseppjében a bársonyos muskotály íz fedezhető fel.
Soft distillate, in which each velvet musket flavor can be found in every drop.

1 300 Ft / 4 cl

Schiszler
Meggy 42°
Az alföldi meggy karakteres aromáját, fanyarságát megőrző különleges párlat.
It is a special distillery that preserves the characteristic aroma and sourness of the lowland sour
cherry.

1 300 Ft / 4 cl

Schiszler
Szilva 42°
Hagyományos magyar pálinka, melyben a hamvas kék alföldi szilva ízgazdagsága érvényesül.
Traditional Hungarian pálinka, in which the richness of the dense blue plain plum is
prevalent.

1 500 Ft / 4 cl

PÁLINKA

SPIRITS

I

SCHNAPS

Schiszler
Kiffer körte 62°
Kiffer körtébôl készült, friss illatokkal csábító, kellemesen édes párlat.
A pleasantly sweet distillate made of Kiffer pearl, with a fresh aroma.

1 800 Ft / 4 cl

Schiszler
Bodza 42°
Intenzív, harsány, rendkívül fűszeres. Ízében fanyar, vad, kemény, de nem bántóan. Testes,
hosszú, kellemes.
Intense, harsh, extremely spicy. It has a tart, wild, hard, but not hurtful taste. Full, long,
pleasant.

1 800 Ft / 4 cl

Schiszler
Alma 42°
Több fajta válogatott almából készült párlat, a friss gyümölcs üdeségét zárva magába.
A variety of apples made from a selection of apples, closing the fruity of fresh fruit.

1 500 Ft / 4 cl

PÁLINKA
SPIRITS

I

SCHNAPS

Nobilis
Kajszibarack 40°
A kajszibarack az egyik leghálásabb gyümölcsünk. Már illata is ragyogó. Olyan intenzív, hogy
szinte fejbe vág, ahogy beleszagolunk a napsugaras baracközönbe, ami az üvegből kiárad.
Apricots are one of our most grateful fruits. The scent is already brilliant. It is so intense that
it almost cuts into the head as we smell it into the sun-drenched apricot, which comes out of
the glass.

1 300 Ft / 4 cl

Nobilis
Birs 40°
Az alföldi meggy karakteres aromáját, fanyarságát megőrző különleges párlat.
It is a special distillery that preserves the characteristic aroma and sourness of the lowland sour
cherry.

1 700 Ft / 4 cl

Nobilis
Kökény 40°
Illatában rendkívül intenzív párlat, melyben harmonikusan elegyedik a kökényvirág bája, a
dér csípte gyümölcs aszús viaszosságával. A különleges ízek kedvelőit fanyarságával, pikáns
marcipánosságával, mandulás karakterével, lekerekedett savaival és szelíd komplexitásával egy
életre rabul ejti.
It has a very intense distillate in its aroma, which harmoniously blends the charm of the lily
of the valley with the fruity twigs of fruit-like wax. The lovers of the special flavors are captivated by their acupuncture, piquant marzipan, almond character, rounded sprouts and gentle
complexity for a lifetime.

1 700 Ft / 4 cl
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PÁLINKA

SPIRITS

I

SCHNAPS

Nobilis
Feketeribizli 40°
Ahogy beleszagolunk, amint megkóstoljuk, magunk előtt látjuk a feketeribizli bogyóit,
szárastul, héjastul, levelestül, bokrostul, mindenestül.
As we taste it, as soon as we taste it, we see the blackcurrant berries in their forehead, corn,
leafy, bush, all over.

1 700 Ft / 4 cl

Nobilis
Forte Vilmoskörte 55°
Már illata mámorító: három dimenzióban vetíti elénk a körte érzéki alakját. Íme az abszolut
körte, a belépő az ízek kifinomult világába. Azt kapod itt, amit az illat ígér: kirobbanó, érzéki,
magával ragadó harmóniát.
Already a scent of being anxious: he shows us the sensual shape of the pear in three
dimensions. Here’s the absolute pear, the entry into the refined world of flavors. You get here
what the fragrance promises: bursting, sensual, captivating harmony.

1 500 Ft / 4 cl

Nobilis
Ágyas meggy 40°
Ahogy a gyönyörű rubintos italra tekintünk, és már előre érezzük az édes és fűszeres
meggybefőtt illatot. Színe, illata, íze nagyon egyben van. A zamatos aszalt meggy a fanyar-édes
házi meggylekvár ízével keveredik benne.
As we look at the beautiful ruby beverage, we already feel the sweet and spicy cherry blossom.
Its color, smell, taste is very much the same. The succulent dried sour cherry blends with the
flavor of the sour-sweet home-made cherry jam.

1 000 Ft / 4 cl

A feltüntetett árakra 15% szervízdíjat felszámolunk.
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MAGYARORSZÁG BORVIDÉKEI
HUNGARY’S WINE - GROWING REGIONS
WEINREGIONEN UNGARNS
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16

1. Csongrád

12. Sopron

2. Hajós-Baja

13. Balatonboglár

3. Kunság

14. Pécs

4. Neszmély

15. Szekszárd

5. Badacsony

16. Villány

6. Balatonfüred-Csopak

17. Bükk

7. Balaton-felvidék

18. Eger

8. Etyek-Buda

19. Mátra

9. Mór

20. Tokaj

10. Pannonhalma

21. Zala

11. Nagy-Somló

22. Tolna
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www.borhalo.com
Borháló
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