


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

Egy bor csak akkor kerülhet be kínálatunkba, 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, akár önmagában is élményt tudjon nyújtani bármely 
kiválasztott bor.

The Pannon Wineshop offers a comprehensive spectrum of the region’s wine supply, from 
the known wineries to the small ones. 

A wine can only be included in the offer, if the expert team of Pannon Wineshop recom-
mends its’s distributing  on our regular tasting. 

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



Paulus Borház
Gold Olaszrizling 2021 (Mór)

Nagyon szépen elkészített Olaszrizling. Van teste a bornak, intenzíven gyümölcsös illat és 
íz világ, egy kis mandulával és érett harmonikus savakkal párosulva. Nem véletlenül lett 
a VinAgora verseny szerint az ország legjobb olaszrizlingje! 

Very nicely made Olaszrizling. There is body to the wine, with an intensely fruity nose and 
palate, coupled with a hint of almond and ripe harmonious acidity. No wonder it was voted 
the best Olaszrizling in the country by the VinAgora competition!

pohár/glass (1 dl): 420.-
palack/bottle (0,75 l): 2990.-

Bujdosó Pincészet
Sauvignon Blanc 2021 (Dél-Balaton)

Közepes intenzitású illatában leginkább a fajta herbális jegyei dominálnak a fehér húsú 
gyümölcsök mellett. Könnyed, lendületes a korty, üde citrusos karakterrel, melyet jól egé-
szítenek ki a zöldfűszeres jegyek. Élénk, játékos bor, úgy érezzük, a tavasz költözött a 
poharunkba. 

The medium-intensity nose is dominated by herbal notes of the variety, with white fleshy 
fruit. The palate is light and lively, with a fresh citrus character complemented by herbal 
notes. A lively, playful wine that feels like spring has moved into the glass.

pohár/glass (1 dl): 420.-
palack/bottle (0,75 l): 2990.-

Szemes Pincészet
Irsai Olivér 2021 (Villány)

Elsőre kicsit zárkózott, de nagyon hamar nyílik egy csemegeszőlős, tiszta, kellemes vonal az 
illatában. A kortyban abszolút traubiszódás hangulat, rendkívül jól eltalált savak, feldobva 
egy kis CO2-vel. Nagyon jó a lendület, enyhe zöldes jegyek mellett markáns almás íz. Ilyen 
egy jól elkészített irsai. 

A bit reserved at first, but very soon fresh grape notes and a clean and pleasant  line opens 
up in the nose. The palate has an absolute grapefruit mood, with extremely well-timed 
acidity, topped up with a little CO2. Very good drive, with a slight greenish note and a 
pronounced apple flavour. This is a well made irsai.

pohár/glass (1 dl): 420.-
palack/bottle (0,75 l): 2990.-



Lisicza Borház
Zöldveltelini 2021 (Pécs)

Fajtajelleges illatokkal nyit, szép az összhang az íz- és az illatvilág között. Zöldteás, telt 
a korty, mellette egy kis zöldalma és lime, a végén pedig egy kis zöldfűszerességgel zár. A 
markáns savak és intenzív ízek miatt akár fröccsben is jól működik. 

It opens with varietal scents, with a nice harmony between the flavours and the fragran-
ces. The palate is green-tea, full, with a touch of green apple and lime, and finishes with a 
touch of herbaceousness. It also works well in a spritzer because of the punchy acidity and 
intense flavours.

pohár/glass (1 dl): 420.-
palack/bottle (0,75 l): 2990.-

Tűzkő Birtok
Hárslevelű (félédes) 2017 (Tolna)

Október végén szüretelt, válogatott szőlőből készült, testes, félédes bor. Aranyszínű hárs-
favirág illatú, fűszeres, a túlérésből származó gazdag, hosszú, elegáns harmóniába olvadó 
ízekkel. 

A full-bodied, semi-sweet wine made from selected grapes harvested at the end of October. 
Golden lime blossom scented, spicy, with rich flavours from over-ripening, melting into a 
long, elegant harmony.

pohár/glass (1 dl): 440.-
palack/bottle (0,75 l): 3190.-

Planina Borház
Furmint 2020 (Pécs)

Egy déli, melegebb termőtájról származik, a lösz altalajon a fajta barátságos, gyümölcsös 
arcát mutatja. Visszafogott birses, körtés aromatika, élénk savtartalom jellemzi a bort.

Originating from a warmer southern growing region, the variety shows its friendly, fruity 
face on loess subsoil. The wine is characterised by a restrained aromatic character of cher-
ries, pears and lively acidity. 

pohár/glass (1 dl): 580.-
palack/bottle (0,75 l): 4190.-



Pécsi Egyetemi Borbirtok
édes Cirfandli 2017 (Pécs)

Ha létezik behízelgő bor, akkor ez az. Gyümölcsössége illatában, ízében is megmutatkozik. 
Az őszibarack, mézdinnye, citrusos karakter egyértelműen barátságossá, gömbölyűvé teszik. 

If there is a suave wine, it most likely is. Its’ fruity fragrance appears on the nose and the 
palate as well. Peaches, lemon and citrus characters are clearly welcoming.

pohár/glass (1 dl): 710.-
palack/bottle (0,50 l): 3390.-

Szabó Zoltán
Chardonnay 2019 (Pécs)

Határozott fajtajelleges chardonnay, selymes, krémes állag, reptetős savak. Telt zamat, 
végtelen hossz. 

Definite varietal chardonnay, silky, creamy texture, with fluttering acidity. Full flavour, 
endless length.

pohár/glass (1 dl): 760.-
palack/bottle (0,50 l): 5590.-

Mokos Pincészet
Édes Meggybor (Villány)

Friss, zamatos palkonyai meggyből készült édes gyümölcsbor különlegesség. A kíméletes 
borkészítési technológiának köszönhetően a napsütötte gyümölcs mind illatában, mind ízben 
dominánsan megjelenik. 

A sweet fruit wine speciality made from fresh and tasty sour cherries grown in Palkonya. 
Due to the gentle production technology, the sun-grown fruits remain dominant in both the 
scent and the taste.

pohár/glass (1 dl): 750.-
palack/bottle (0,50 l): 3590.-



Montelvini
Spumante Brut (Olaszország, Treviso)

Az illatok gyümölcsösek és frissek, az extra dry spumante-val szemben itt csak a gyümöl-
csön van a hangsúly. Ízében kellemes savasság, finom és tartós perlage, tartós szerkezet 
és tiszta íz. Tökéletesen illik kagylókhoz és fehér halakhoz, valamint tenger gyümölcseihez, 
aperitifként is kiváló.  

A fruit bomb, dominated by currants and strawberries. It almost leaps out of the glass, so 
fresh and crisp. Vibrant acidity with a touch of carbonation to keep the sip a really lovely 
experience. 

pohár/glass (1 dl): 520.-
palack/bottle (0,75 l): 3790.-

Montelvini
Treviso Prosecco Extra Dry (Olaszország, Treviso)

A bor szalmasárga színű, friss, intenzíven gyümölcsös illatú, amely akácvirágra, fűzfára, 
vadalmára és hegyi mézre emlékeztet. A perlage finom és tartós. Jól illik tenger gyümölcse-
ihez, fehér halakhoz és kagylókhoz; aperitifként is kiváló. 

The wine is straw yellow in colour, with a fresh, intensely fruity nose reminiscent of acacia 
blossom, willow, wild apple and mountain honey. The perlage is delicate and persistent. It 
goes well with seafood, white fish and shellfish and is also excellent as an aperitif.

pohár/glass (1 dl): 850.-
palack/bottle (0,75 l): 5990.-

Bortolomio
Mio Brut Treviso Prosecco (Olaszország, Treviso)

Kristálytiszta, gyümölcsös és virágos illat és íz: zöldalma, őszibarack, körte és licsi. Enyhén 
parfümös korty, lágy buborékokkal, szolid alkohollal és egy leheletnyi maradékcukorral, 
amit izgalmas, ropogós citrusos lecsengés követ. 

Crystal clear, fruity and floral nose and flavours: green apple, peach, pear and lychee. A 
lightly perfumed palate with soft bubbles, solid alcohol and a hint of residual sugar, follo-
wed by an exciting, crisp citrus finish. 

palack/bottle (0,75 l): 7000.-



Kreinbacher
Brut Classic Pezsgő (Somló)

Fehérhúsú gyümölcsök, némi virág és keksz – már illatában ígéretes aromákat sorakoztat 
fel. A furmintra jellemző gyümölcsösség mellett a pezsgőkészítés favoritjának számító 
chardonnay alapozza meg az elegáns összképet. Ízében a frissítő grapefruit és lime mellett 
barack érződik, részletgazdag karakterét briós, mogyoró, némi só fokozza.

White-fleshed fruit, some flowers and biscuit - already promising aromas on the nose. 
Alongside the fruitiness typical of a Furmint, a chardonnay, a favourite in sparkling wine 
making, underpins the elegant overall impression.

palack/bottle (0,75 l): 8000.-

Moët & Chandon
Imperial Brut Pezsgő (Franciaország, Champagne)

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. 

Crisp, classic sparkling wine. Great balance of fruit and yeasty character. Blending of 
Pinot noir, pinot meunier and chardonnay from 100 different wines, 30% reserve, to ensure 
consistency.

palack/bottle (0,75 l): 26 000.-

Hungária
Extra Dry (Etyek-Buda)

A különlegesen száraz Hungaria Extra Dry kerek savaival, telt, diós illatával és éjszakai 
fényeket idéző színével elmossa a gondokat. Engedjétek, hogy hosszan tartó zöld gyümölcsös-
sége és lágy vajassága felfedjék az estében rejlő lehetőségeket! 

The exceptionally dry Hungaria Extra Dry will wash away your troubles with its round 
acidity, rich, nutty aroma and night-light colour. Let its lingering green fruitiness and soft 
butteriness reveal its potential!

palack/bottle (0,75 l): 4000.-



Günzer Tamás Pincészet
Rozé Cuvée 2021 (Villány)

Az egyik favorit rozé Villányból. Halványabb színe ellenére rendkívül intenzív mind illa-
tában, mind ízében. Behízelgő, kirobbanóan epres, piros gyümölcsös és az alacsony alkhol-
érzettel párosulva egy nagyon jól fogyasztható tétellé varázsolja. A bevált recept szerint, 
profin elkészített bor.  

One of the favourite rosés from Villány. Despite its pale colour, it is extremely intense in 
both aroma and taste. It’s seductive, bursting with strawberry, red fruit and the low 
alcohol level makes it a very drinkable wine. A professionally made wine according to a 
tried and tested recipe. 

pohár/glass (1 dl): 420.-
palack/bottle (0,75 l): 2990.-

Herold Pincészet
Rozé 2021 (Pannonhalma)

Az egyik legjobb rozé, amit az elmúlt években kóstoltunk. Érett eperdzsem, intenzív gyü-
mölcsösség, mellette erős savak melyek fröccsben is jól működnek de mindenképp érdemes 
megkóstolni szóda nélkül is. A korty krémes, itt is az eper jut eszünkbe, joghurt formában. 
Bombasztikus rozé. 

One of the best rosés we have tasted in recent years. Ripe strawberry jam, intense fruiti-
ness, strong acidity that works well in a spritzer but is definitely worth trying without 
soda. Creamy on the palate, it reminds us of strawberries in yoghurt form. A bombastic 
rosé.

pohár/glass (1 dl): 440.-
palack/bottle (0,75 l): 3190.-

Lelovits Tamás Pincészet
Portugieser 2021 (Villány)

Olyan Portugieser, amilyet mindig is inni szerettél volna. Könnyed, nem bonyolult, de kellően 
rétegzett, rendkívül jó ivású. Tele van meggyel, gyümölcsös, laza és fűszeres. Abszolút a több 
pohárral kérek belőle verzió. 

The Portugieser you’ve always wanted to drink. Light, uncomplicated, but layered enough 
to drink extremely well. Full of fruit, cherry it is loose yet spicy. Absolutely the multiple 
glass version. 

pohár/glass (1 dl): 420.-
palack/bottle (0,75 l): 2990.-



Mészáros Borház
Cabernet Sauvignon 2019 (Szekszárd)

Mélysötét színű, testes, nagyon tartalmas, ízében szeder, feketeribizli. Szép tanninok. Illa-
tában a  tölgyfahordós érlelés illatjegyei mutatkoznak. 

Deep dark colour, full-bodied, very substantial, blackberry, blackcurrant flavours. Nice 
tannins. The nose shows notes of oak barrel ageing.

pohár/glass (1 dl): 490.-
palack/bottle (0,75 l): 3490.-

Yellow Tail
Shiraz 2020 (Ausztrália)

A Yellow Tail Shiraz illatában az érett erdei gyümölcsök mellett egy édeskés, vaníliás vonal 
jelenik meg. A fűszeres, édes gyümölcs ízét a szájban enyhe földes jegyek és lágy tanninok 
kísérik. 

The Yellow Tail Shiraz has a sweet, vanilla line alongside ripe forest fruits. The spicy, sweet 
fruit flavour is accompanied by slight earthy notes and soft tannins on the palate.

pohár/glass (1 dl): 760.-
palack/bottle (0,75 l): 5590.-

Schieber Pincészet
Trilógia Bikavér 2019 (Szekszárd)

Szép indítás, tiszta, fűszeres és zöldpaprikás illat. Jól csúszik, zamata egyszerű, cseresznyés 
és szilvás, mellette pedig jó savak. Visszafogott, kedves bikavér.

Nice start, clean, spicy and green pepper in nose. Glides well, with a simple cherry and 
plum flavour and good acidity. A restrained, lovely bikavér.

pohár/glass (1 dl): 420.-
palack/bottle (0,75 l): 2990.-



Vylyan Pincészet
Montenuovo Cuvée 2018 (Villány)

(Cabernet Franc, Kékfrankos, Merlot, Syrah, Zweigelt)

Eme klasszikusan elegáns, tartalmas és lendületes bor vázát a bordói fajták adják. Az 
illatban a felütés az érett gyümölcsösség, amely fűszeres jegyekkel, ami igazán a kortyban 
teljesedik ki. 

It’s a well balanced blend of the varieties. It’s warm scent and luscious aroma is filled 
with bright rich fruitiness complemented with hints of spices.

pohár/glass (1 dl): 850.-
palack/bottle (0,75 l): 5990.-

Csányi Pincészet
Chateau Teleki Villányi Franc 2017 (Villány)

(Cabernet Franc)

A pincészet legjobb dűlőinek terméskorlátozott tőkéiről szüretelték azt a kékszőlőt, amely-
ből elkészítették ezt a bársonyosan harmónikus vörösbort. Erdei bogyós gyümölcsök, papri-
kás fűszerek és étcsokoládé íz- és illatjegyei köszönnek vissza a pohárból. 

The grapes harvested from the best yield-controlled vineyards of the winery and they give 
an amazing smoothly harmonious red wine as a result. The aromas and scents of forest fruit, 
paprika spices and dark chocolate are all packed in the glass.

pohár/glass (1 dl): 850.-
palack/bottle (0,75 l): 5990.-

Plantaže
Vranac Pro Corde 2018 (Montenegró)

Sötétvörös, kiemelkedő minőségű, testes és jellegzetes zamatú vörösbor. Ízében hangsú-
lyozott a tannin, aromavilágában elsősorban az erdei bogyós gyümölcsöket fedezhetjük fel. 

A wine with deep red colour, an exquisite quality, a full body and characteristic aromas. 
The taste is dominated by tannins and the aromas of forest berries. 

pohár/glass (1 dl): 850.-
palack/bottle (0,75 l): 5990.-






