
ITALLAPÉTLAP



Ételeink allergiát és intoleranciát okozó összetevőiről 
a kollégáinktól kérjenek tájékoztatást!

Az árak forintban értendők és az áfá-t tartalmazzák! 

ALLERGÉNEK LISTÁJA

Glutént tartalmazó gabonafélék
Rákfélék és a belőlük készült termékek

Tojás és a belőle készült termékek
Hal és a belőle készült termékek

Földimogyoró és a belőle készült termékek
Szójabab és a belőle készült termékek

Tej és az abból készült termékek /beleértve a laktózt
Diófélék

Zeller és a belőle készült termékek
Mustár és a belőle készült termékek

Szezámmag és a belőle készült termékek
Kén-dioxid és szulfitok

Csillagfürt és a belőle készült termékek
Puhatestűek és a belőlük készült termékek

Fél adag étel rendelése esetén a teljes ár 70%-át számoljuk fel.
Az ételek elcsomagolása esetén 150 ft/doboz árat számolunk fel.

HELLO, 
MI VAGYUNK A ZABI!

Volt egy álmunk… és úgy döntöttünk 2017-ben, hogy mi leszünk 
a street food Martin Luther King-jei. Nem egy alulreprezentált 
irányzatot, hanem egy lehetőséget láttunk a street foodban, többet, 
minthogy hazafelé a munkából bekapsz egy hambit. Azonban az 
“utcai kaják” prémium szintre emelése mellett vágytunk arra is, hogy 
valami különlegeset adjunk a vendégeinknek, egy érzést, ami több 
mint a jóllakottság.
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Jalapeno poppers (6 db)
(Krémsajttal töltött, sült jalapeno paprikák)
2400,-
Arancini (8db)
(Paradicsomos-mozzarellás rizottógolyók)
2100,-
Tonhalkrémes Crostini (4db)
2100,-

STARTER
Cézár saláta
(grillezett csirkemell, római saláta, 
kapribogyó, parmezán, kruton)
3300,-
Fit csirke menü
(Mézes, mustáros grillezett csirkemellcsíkok,
friss saláta, 
édesburgonya hasáb)
3200,-
Tex-mex csirke menü
(taco szószos grillezett csirkemellcsíkok, 
édesburgonya hasáb, csípős kevert saláta)
3200,-
Csirke nuggets
hasábburgonyával, ketchuppal
1750,-

NO CHEAT DAY

BBQ oldalas 
héjas burgonyával, majonézes 
káposztasalátával
4100,-
BBQ tarja
cicegével, grillezett zöldségekkel
3850,-
Tonhal steak
édesburgonyával, mézes-mustáros salátával
4700,-
Kézműves grillkolbász
Ozsvárt kolbászműhely
3300,-

GRILL & CHILL

Kapsalon 
(Holland kebaptál, hasábburgonya)
3200,-
Kapsalon édesburgonyával
(Holland kebaptál, édesburgonya)
3700,-
Pulled pork wrap
(tortilla, tépett sertéshús, avokádókrémes 
jázminrizs, paradicsomos bab, cheddar sajt, 
BBQ szósz, jalapeno)
3200,-
Pulled pork szendvics
(kovászos bagett, tépett sertéshús, 
majonézes káposztasaláta, cheddar sajt, 
bbq szósz, kovászos uborka)
3200,-

STREET FOOD

Csirkés sajtburger
(házi burgerszósz, római saláta, paradicsom, 
kovászos uborka, grillezett csirkemellcsíkok, cheddar sajt)
2250,-
Csirkés bacon-sajtburger
(házi burgerszósz, római saláta, paradicsom, 
kovászos uborka, grillezett csirkemellcsíkok, cheddar sajt, 
bacon)
2450,-
Sajtburger
(házi burgerszósz, római saláta, paradicsom, 
kovászos uborka, Angus marhahúspogácsa, cheddar sajt)
2650,-
Bacon-sajtburger
(házi burgerszósz, római saláta, paradicsom, 
kovászos uborka, Angus marhahúspogácsa, cheddar sajt, 
bacon)
2850,-

“JUST” BURGER

BBQ chicken burger
(BBQ szósz, római saláta, paradicsom, kovászos uborka, 
grillezett csirkemellcsíkok, cheddar sajt, 
szilvás lilahagymalekvár, grillezett cukkini, bacon)
2850,-
Williams burger
(mézes-mustáros rukkola, grillezett csirkemellcsíkok, 
grillezett camambert, bodzalekvár, rántott hagymakarikák, bacon)
2850,-
Zabi burger
(BBQ szósz, római saláta, paradicsom, kovászos uborka, 
Angus marhahúspogácsa, whiskey-bacon jam, cheddar sajt, 
tükörtojás)
3250,-
Wasabi burger
(házi burgerszósz, római saláta, paradicsom, 
kovászos uborka, Angus marhahúspogácsa, cheddar sajt, bacon, 
avokádós wasabi krém, rántott hagymakarikák)
3250,-
BBQ burger
(BBQ szósz, római saláta, paradicsom, kovászos uborka, 
Angus marhahúspogácsa, cheddar sajt, szilvás lilahagymalekvár, 
grillezett cukkini, bacon)
3250,-
Philadelphia burger
(mézes-mustáros rukkola, 
Angus marhahúspogácsa, gouda sajt, cabernet-cherry chutney, 
Philadelphia krémsajtgolyók, bacon)
3250,-
Jalapeno burger
(taco szósz, római saláta, paradicsom, kovászos uborka, 
jalapeno-kukoricasaláta, Angus marhahúspogácsa, jalapeno poppers, bacon)
3250,-

“OH MY GOD” BURGER

Csokiszuflé vanília fagylalttal 
1500,-
Hideg tejszínes eperkrémleves
túrógombóccal (szezonális)
1700,-

YUMMY

Hasáb burgonya 
1050,-

Steak burgonya
1050,-

Édesburgonya 
1550,-

KÖRETEK

SZÓSZOK

Dupla Angus húspogácsa
950,-
Jalapeno-kukoricasaláta
450,-
Szilvás lilahagymalekvár
550,-
Whiskey-bacon jam
750,-
Dupla Sajt
350,-
Dupla Bacon
300,-
Tükörtojás
250,-

TURBÓZD FEL A 
BURGERED!

Ketchup 
350,-

Fokhagymás 
aioli
450,-

Majonéz
350,-

Majonézes 
káposztasaláta 
450,-

Chilis aioli 
450,-

BBQ szósz
450,-

Taco szósz 
450,-
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Beyond burger
Glutén - és laktózmentes zsemle, vegán fokhagymás 
aioli, római saláta, paradicsom, kovászos uborka, 
100% növényi burgerpogácsa, 100% növényi sajt
allergént nem tartalmaz! 
4100,-

Vegán Nuggets
100% növényi “csirke” nuggets, édesburgonya 
hasáb, vegán fokhagymás aioli
allergének: glutén 
3700,-

Vegán Halburger
Glutén-és laktózmentes zsemle, vegán fokhagymás 
aioli, friss kevert saláta, csemege uborka, 
vegán panírozott halfilé, rántott hagymakarika
allergének: szójabab, glutén
4100,-

Pisztácia, krémsajt, fehércsokoládé
klasszik, tojásmentes 

Citrom, túró, málna, pisztácia
klasszik, lisztmentes

Étcsokoládé, tonkabab, meggy, pekán
klasszik, lisztmentes

Sárgabarack, étcsokoládé, sós karamell
klasszik, lisztmentes

Mák, vanília, kardamom, maracuja
klasszik

Mangó, kókusz, tejcsokoládé
klasszik, lisztmentes

Matcha, eper, fehércsokoládé, feketeszezám
klasszik, lisztmentes

Rózsavíz, krémsajt, szőke csoki
klasszik

Pisztácia, étcsokoládé, kókusz
vegán

Citrom, mandula, kókusz, ribizli
vegán

Karamell, földimogyoró, étcsokoládé
vegán

Datolya, kókusz, málna, pisztácia
alter, vegán, lisztmentes, tejmentes, cukormentes

VEGÁN ÉTELEINK

ZAANDRA CAKE

Képzeld el kedvenc burgered, teljesen húsmentesen és 
100%-ban növényi eredetű alapanyagokból! Íze, mint 
a valódi marha burgeré, ami szaftos, ízletes és tökéletes 
textúrájú. 

Természetes hozzávalók, finomhangolt 
receptek, kiszámítható minőség. 

Nem csak ünnepnapokon.

Cukros hóbort helyett egy szelet 
élmény. 

Vegán és mentes desszertek 
lemondások nélkül. 

Aktuális ajánlatainkról és árainkról
a kollégáinktól kérjenek tájékoztatást!

Teljes mértékben növényi alapanyagokból készült 
nuggets. Roppanós, ínycsiklandó akárcsak a valódi 
panírozott csirke.  

BEYOND BURGER

VEGAN NUGGETS 

Kivétel nélkül növényi alapanyagokból készült termék. 
Kívül ropogós, ízletes akár a valódi halfilé. Egyszerűen 
ellenállhatatlan!

TASTE OF THE OCEAN
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San Pellegrino Limonata (Citrom) 0,33l 
750,-
San Pellegrino Aranciata (Narancs) 0,33l 
750,-
San Pellegrino Pompelmo (Pomelo) 0,33l 
750,-
London Essence Jasmine & White Peach 
Crafted Soda 0,2l 
900,-
London Essence Roasted Pineapple 
Crafted Soda 0,2l 
900,-
Franklin&Sons Pink Grapefruit Tonic 0,2l 
900,-
Thomas Henry Cherry Blossom Tonic  0,2l 
900,-
Fever-Tree Premium Indian Tonic Water 0,2l 
900,-
Fever-Tree Premium Ginger Beer 0,2l 
900,-
Double Dutch Cucumber-Watermelon  0,2l 
900,-
Fever-Tree Premium Ginger Ale 0,2l 
900,-

PRÉMIUM ÜDÍTŐ

Coca-Cola 0,25l
500,-
Coca-Cola Zero 0,25l
500,-
Red Bull 0,25l
1000,-

STANDARD ÜDÍTŐ

Eper 0,4l 
950,-
Mangó 0,4l 
950,-
Levendula 0,4l 
950,-
Bodza 0,4l 
950,-
Citrom 0,4l 
950,-
Cukormentes Meggy 0,4l 
950,-

LIMONÁDÉ 
(kézműves szörpből) 0,4l

Espresso
550,-
Lungo
550,-
Latte
600,-
Cappuccino
650,-
Latte Macchiato
700,-
Flat White
650,-
Ice coffee
vanília fagylalttal
900,-

KÁVÉ

Acqua Panna Szénsavmentes Ásványvíz 0,25l 
600,-
San Pellegrino Szénsavas Ásványvíz 0,25l 
600,-

ÁSVÁNYVÍZ
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CSAPOLT SÖR / DRAFT BEER
Horizont Hazy Queen New England IPA 0,4l
Selymes és gyümölcsös,
Krémes-, szinte harapható kortyérzet, trópusi gyümölcs 
kavalkád. duplán hidegkomlózva a nagyobb hatás 
kedvéért. mindig frissen készítjük, idd te is mindig frissen!
1500,-

Horizont Herr Lager 0,4l (időszakos)
Hagyományos és újító,
A legnagyobb trükk, hogy nincs trükk. Kitűnő 
alapanyagok, odafigyelés és elegendő idő. Az apró, 
de fontos csavart a hidegkomlózás adja. Bronzérem, 
Alltech Craft Brews & Food Fair 2019. 
1250,-

ÜVEGES SÖR / BOTTLED BEER 
Horizont Morning Joe 0,33l
Krémes és élénkítő,
Egy feketét reggelire? az egyedi pörkölésű etióp kávétól 
markáns és ébresztő, a hozzáadott rengeteg zabpehelytől 
pedig krémes és selymes, mint a kedvenc cappuccino-d. 
na, akkor egy feketét reggelire? (vagy bármikor…)
1200,-

Horizont Gentle Bastard 0,33l
Karakteres és lágy,
Narancsszínű amerikai IPA. Kesernyés, de tömve van 
trópusi citrusfélék ízével. A komló intenzitását finoman 
ellensúlyozza a kekszes malátásság.
1200,-

Heineken 0% 0,33l
700,-

SÖR / BEER

A Horizont Brewing egy innovatív, magántulajdonú 
kisüzemi sörfőzde, az egyik úttörője a hazai 
prémium sört gyártó főzdéknek. Számos hazai 
és külföldi díjat nyertek söreink, de ezek közül az 
alábbiakra vagyunk a legbüszkébbek: mi voltunk 
az első sörfőzde Közép-Európában, aki Grand 
Champion díjat nyert Dublinban, a Craft Beer 
Cup-on 2017-ben illetve a magyar szakmai 
bloggerek a Legjobb Főzde címet szavazták meg 
nekünk 2019-ben.!

A Horizont fő ereje a sokszínűség. Söreinket 
élvezettel fogyasztják mind a sörszakértők, mind 
azok, akik most ismerkednek a prémium sörök 
világával. Mi azért kelünk fel korán reggel és 
dolgozunk késő estig, hogy kiváló söröket gyártsunk 
egy széles fogyasztói réteg számára.

Folyamatosan fejlesztjük söreink minőségét, 
modern automatizált technológiát használunk, a 
legmagasabb minőségű import alapanyagokból 
főzünk és ötvözzük a tradicíonális európai sörfőzési 
tapasztalatot a legújabb nemzetközi trendekkel. 
Mi egy fiatal sörfőzde vagyunk, aki a kiváló 
sörök érdekében rugalmasan alkalmazkodik a 
gyorsan változó fogyasztói szokásokhoz és söripari 
irányzatokhoz.

HORIZONT BREWING

9



Szilva
1400,-
Fekete cseresznye
1400,-
Kajszibarack
1600,-
Prémium piros vilmoskörte
2200,-
Prémium birs
2200,-

Takamaka Rum Blanc (Seychelle szigetek)
1400,-
Takamaka Coco liqueur 25% (Seychelle szigetek)
1400,-
Takamaka Overproof  69% (Seychelle szigetek)
1600,-
Diplomatico Reserva Exclusiva (Venezuela)
2000,-

Sake Choya (Japán)
1000,-
Francoli Grappa (Olaszország)
1200,-
Courvoisier V.S. (Franciaország)
1600,-
Midori Melon (Japán)
1600,-
Carpano Antica Formula (Olaszország)
1800,-
Fernet Branca (Olaszország)
1800,-
Noilly Prat Original Dry Vermouth (Franciaország)
1800,-
Italicus Rosolio di Bergamotto (Olaszország)
2000,-
La Escondida Mezcal (Mexikó)
2000,-
Chambord Royale Liqueur (Franciaország)
2000,-
Unicum Riserva (Magyarország)
2000,-

Beluga Noble (Oroszország)
2000,-
Ciroc Red Berry (Franciaország)
2000,-

AGÁRDI PÁLINKA (4cl)

RUM (4cl)

SPIRIT+ (4cl)

VODKA (4cl)

Jack Daniel’s (USA)
1500,-
Bulleit Rye (USA)
2000,-
Woodford Reserve (USA)
2000,-
Glenfarclas 12 Years (Skócia)
2000,-
Kavalan Concertmaster (Tajvan)
2300,-
Nikka Coffey Grain (Japán)
2200,-

WHISKY / WHISKEY (4cl)

10

Bombay Sapphire (Anglia)
1600,-
G’vine Floraison (Franciaország)
2000,-
Hendrick’s (Skócia)
2100,-
Mrs. Millicent (Magyarország)
2100,-
Bareksten Botanical (Norvégia)
2200,-
Isle of  Harris (Skócia)
2200,-

GIN
Franklin&Sons Pink Grapefruit Tonic 
900,-
Thomas Henry Cherry Blossom Tonic
900,-
Fever-Tree Premium Indian Tonic Water
900,-

TONIC (0,2l)

Grove ‘n’ Tonic 
Seedlip Grove 42 alkoholmentes párlat, 
Fever-Tree Indian Tonic, Citrus 
3000,-
English Garden
Seedlip Garden 108 alkoholmentes párlat, kézműves 
bodzaszörp, Double Dutch cucumber-watermelon
3200,-

ALKOHOLMENTES KOKTÉL

Bombay
Tíz különböző növény felhasználásával készül, amely egy 
1600-as évekből származó recept modern technológiával 
történő újrakomponálásával a kor elvárásainak megfelelő 
könnyed, mégis elegáns ízvilágot hozott.
G’vine
Egy valóságos óda a francia szőlőhöz. Benne van a 
konyakrégió minden finomsága, és a szánkban elomló 
szőlő izgalmas kalandra csábító íze. A gin alapja gabona 
helyett az Ugni Blanc szőlő szenvedélyes aromája.
Hendrick’s
Egyedülálló módon előállított, desztillált gin, Ayrshire-
ból, Skóciából. Rendhagyó desztilláció, kis tételű lepárlás 
és a hagyományos gin ízesítőkön túl körültekintően 
válogatott bolgár rózsa szirmaiból préselt olaj teszik 
igazán egyedivé a világ egyik legkedveltebb gin-ét.
Mrs. Millicent
Az izgalmas hazai gin felhozatal meghatározó színe 
a Mrs. Millicent. Készítésekor megőrizte a ginekre 
jellemző jegyeket, mint a kardamom, bergamott és 
narancs használata, azonban egyediségét néhány titkos, 
de annál izgalmasabb fűszerének köszönheti.
Bareksten
Kóstolj bele a norvég erdők természetes, gyümölcsös 
ízeibe. Eszméletlenül finom ízelítő a bogyós, fenyős 
természet növényeiből; vad, sötét és lélegzetelállító! Az 
ital botanikai csodájának lelkét a tiszta, természetes ízek 
adják, amiket kézműves hagyományok inspiráltak.
Isle of  Harris
Hagyományos rézüstön keresztül történő lepárlással 
készül. A gin zamatát 9 gondosan kiválasztott 
összetevőnek köszönheti, melyek közül a legérdekesebb 
talán a cukormoszat. A búvárok által begyűjtött 
cukormoszat, a tenger melletti környezet, a Hebridák 
vize adja az ital karakterét.

GINEK VILÁGA

Európában is újdonságnak számító alkoholmentes 
párlatok; melyek az alkoholos italok élményét nyújtják, 
az alkoholmentes italok biztonságával.

Az új kategória bevezetését egy rendkívül összetett, 
nagy szakértelmet igénylő, innovatív gyártási eljárás 
teszi lehetővé, ami leginkább a parfümök lepárlásához 
hasonlít. Az ital összetevőit egy réz üstben külön-külön 
desztillálják, az illóolajokat késztermékké alakítják, 
majd a házasítás technikájával kiegyensúlyozva az egyes 
ízjegyeket megalkotják a tökéletes, végleges egyensúlyt. 
Ez a különleges folyamat garantálja az ital sajátos jellegét 
és magas minőségét. A desztillálás során nem képződik 
alkohol, de az italban a természetes módon jelenlévő 
illóolajok létrehozzák azt az emlékezetes ízt, amely 
leginkább a ginre hasonlít. 

A Seedlipből tökéletes „gin-tonik” készülhet – 
természetesen a gin alkoholtartalma nélkül. 

ALKOHOLMENTES PÁRLATOK

Seedlip alkoholmentes párlat
Vegan friendly
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La Marseillaise 
Noilly Prat Dry Vermouth, Garamvári Pezsgő 
2000,-
Aperol Spritz
Aperol, Prosecco, szóda, narancs
2100,-
Chambord Royale
Chambord Royale Liqueur, Garamvári Pezsgő
2100,-
Spagliato
Carpano Antica Formula, Campari, Garamvári 
Pezsgő
2300,-
Calabria Spritz
Italicus Rosolio di Bergamotto, Garamvári 
Pezsgő
2300,-

The Hidden Woman 
La Escondida Mezcal, Takamaka Coconut Liqueur, 
London Essence Roasted Pineapple Crafted Soda 
2400,-
Moshi moshi
Isle of  Harris Gin, Midori Melon Liqueur, Double Dutch 
cucumber-watermelon
2500,-
Espresso Affogato
Nikka Coffey Grain Whisky, Kahlúa Coffee Liqueur, 
Espresso, Vanilla Ice Cream
2500,-
Flora Dora
Hendrick’s gin, kézműves eperszörp, Fever-Tree 
ginger beer
2500,-
Knock-Knock Tonic
Mrs. Millicent Gin, Italicus Rosolio di Bergamotto, 
Fanklin&Sons Bergamot Tonic
2600,-
Bulgarian Bohemian
Hendrick’s Gin, Chambord Royale Liqueur, 
Thomas Henry Cherry Blosso Tonic
2600,-

Dark ‘n’ Stormy 
Diplomatico Reserva Exclusiva Rum, Fever-Tree Ginger 
Beer, Lime 
2500,-
Hanky-Panky
G’Vine Gin, Carpano Antica Formula, Fernet Branca
2500,-
Moscow Mule
Vodka / Gin / Mezcal, Fever-Tree Ginger Beer, Lime
2600,-
Vesper Martini
Bombay Sapphire Gin, Noilly Prat Dry Vermouth
2600,-
Negroni
Bombay Sapphire Gin, Campari, Carpano Antica For-
mula
2600,-
Boulevardier
Bulleit Rye Whiskey , Campari, Carpano Antica Formula
2700,-

FIZZY & FANCY BAR CLASSICS

Garamvári Optimum Brut Pezsgő 0,75l 
7000,- / üveg 
Garamvári Evolution Rosé Pezsgő 0,75l
6500,- / üveg 
Cinzano Prosecco 0,75l
4500,- / üveg

CHAMPAGNE/PROSECCO

SIGNATURE
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Gold Zenit 2021. Molnár Borház / Mór Borvidék
Magas alkoholfok és nagy test mellett gyümölcsös illat és ízvilág. 
Az egyik legszebb tételük, tele harmóniával. Gazdag és élénk 
savtartalma miatt kiválóan kísérik a gyümölcsös desszerteket. 
750,- / 1,5dl     3600,- / üveg 

Kála 2020. Istvándy Jenő Pincészete
Az Olaszrizlinget korai szüretben, 17-es magyar mustfokkal 
szedték, hogy a lendületes savérzetű, úgynevezett zöldes ízekkel 
rendelkező bort kapjanak. A Chardonnay teljes érésben, 19-
es mustfokkal került a présbe, hogy a fajtára jellemző túlérett 
gyümölcsösséget és gazdag, telt jegyeket hozzon majd a későbbi 
házasításba. A 2 bor külön külön, de egyaránt tartályban, hűtve 
erjedt ki, hogy minél többet megőrizzenek a szőlő elsődleges 
aromáiból, majd erjedés után - mikor már mindkét bor 
“mutatta magát” - találták ki a megfelelő arányt.
800,- / 1,5dl     3800,- / üveg 

Irsai Olivér 2021. Szőke Mátyás & Zoltán
Intenzív illat és gyümölcsösség a vezérfonal ebben a könnyű 
fehérborban. Az illatos fajták közös jellemzője „mintha 
szőlőfürtbe harapnánk” – ez nálunk is így van. Kortyában 
megjelennek zamatai, melyek az élénk savval és frissességgel egy 
jó ivású bort alkotnak. Kellemes frissítő nyári napokon, ideális 
kiegészítője baráti beszélgetéseknek, a hölgyek kedvence.
750,- / 1,5dl     3600,- / üveg

Sauvignon Blanc 2021. Molnár Borház / Mór Borvidék
Illatában intenzív trópusi gyümölcsök bodzával és zöldalmával 
fűszerezve. Ásványos, frissítően gyümölcsös zamat. Elegánsan 
könnyed, élénk savakkal.
750,- / 1,5dl     3600,- / üveg

Szekszárdi Rosé válogatás 2021.
Szeleshát Szőlőbirtok 
Az érett merlot és kékfrankos szőlő kölcsönözte testes és 
bársonyos jegyek mellett a cabernet sauvignon fűszeressége 
teszi egyedivé a bort. Friss gyümölcsös, fogyasztását 
10-12°C-on ajánljuk.
800,- / 1,5dl     3800,- / üveg 

Günzer Rosé 2021. 
Günzer Tamás Pincészete
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. Fogyasztását 10-12°C-on ajánljuk.
850,- / 1,5dl     4100,- / üveg 

Dilara vörös cuvée 2019. Streit-Zágonyi 
Borunk gerincét a gondosan válogatott portugieser adja, 
melyhez prémium kékfrankost és merlot-t házasítottunk. 
A Dilara a bisztró borok felső kategóriáját képviseli. A 
portugieser könnyedsége, a kékfrankos gyümölcsössége és a 
merlot eleganciája teszi igazán komplexé a borunkat.
950,- / 1,5dl     4600,- / üveg 

Cabernet Franc sziklabor 2018. Balla Géza
Öreg sziklás gránit és diorit talajon, alacsony tőketerhelésű 
(30-40 q/ha), délnyugati fekvésű ültetvényről, Kovászi-
dűlőből szüretelt Cabernet Franc. Sötét intenzitású, 
mélyvörös színű, illatában fajtajelleges, érett gyümölcsök, 
áfonya, szeder mellett, feketebors, eukaliptusz, csokoládé és 
kávé aromák is felfedezhetőek. Ízében visszaköszönnek az 
illatban fellépő karakterek, összességében komplex, nagytestű, 
elegáns, hosszú lecsengésű tétel. Spontán erjesztéssel, 225 l-es 
kishordós érleléssel készült vörösbor.
10500,- / üveg 
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