Csernyik

Jásdi

A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású,
megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez
igazodik az alkohol- és a savtartalom is. Az ízvilág zamatosnak
hat, benne zöld fűszeres karaktert,
minimális pörkölési aromatikát és
őszibarackot fedezünk fel. Fűszeres
zamatokkal záruló, kerek bor.

Fehér száraz bor. Mindennapi betevő borunkból úgy 2015 júniusáig
a 13-as évjáratot fogyasztjuk.
Elegáns, üde, szép mezei virág
illatú és harmonikus. Friss savaival
egyensúlyban van a 12,5% alkohol
tartalom. Összetéveszthetetlenül
csopaki. Tíz hektáron termelünk
olaszrizlinget. Nem egészen 4000
palackot hektáronként. Lehet számolni terhelést! Ha az ember leül
a barátaival jöhetnek a hamvasi
4,5 decis adagok. Vagy több.

Atraktívne víno s odtieňmi svetlo-striebornej farby.
Vôňa je strednej intenzity, víno je kryštálovo číre,
sprevádzané chuťou žltých melónov a zelených
banánov. V chuti je stredné telo, s pekne vyváženým
pomerom kyseliniek, ovocnosti a alkoholu. Pôsobí
šťavnato, pripomína svieže zelené korenie s jemnými
tónmi broskýň. Na záver dominujú korenisté tóny,
ide o elegantné, harmonické víno.

Csernyik
A szalmasárga színű bort szagolva
a sárga húsú gyümölcsök közül
elsősorban az őszibarack és az
alma jut az eszünkbe. A korty közepes testre és mérsékelt alkoholtartalomra épül; az így kialakuló kompozíció magába integrálja az egyenes tartásról gondoskodó savakat. Az ízvilágot a
barack mellett citrusok és fűszeresség alkotja. Vajas, krémes textúra is feltűnik ebben a közepesen
hosszú lecsengéssel záruló, jó
arányokkal bíró, zamatos borban.
Víno ľahkej slamovožltej farby evokuje predovšetkým
broskyne a jablká. Telo je stredne plné, s miernym
obsahom alkoholu, výsledná kompozícia v sebe
integruje čistý dojem a svieže kyseliny. V aróme
vína môžeme spozorovať okrem broskyne aj citrusové plody i korenie. Sviežosť dokonale doplní
krémová textúra. Stredne dlhý záver je krásne
vyvážený, a harmonický.

Suché, biele víno. Elegantné, harmonické a svieže víno s vôňou poľných kvetov.
Živé kyseliny dokonale vyváži s obsahom alkoholu
12,5%. Chuť je neomylne pôsobivá a charakteristická
pre vinársku oblasť Csopak. Vinárstvo pestuje taliansky rizling na ploche 10 hektárov, pri výnose
skoro 4000 fliaš na hektár. Po rýchlej matematike
pri priateľskom posedení sa teda môžeme kľudne
osviežiť s dávkami 4-5 dl... Alebo viac!

Jásdi
Fehér száraz bor. Csopakon a világ-fajtákból is csopaki lesz. Csopaki és mégis Chardonnay. 2013ban nem tudtunk tévedni. Időben
kellett szüretelni. Mi nem szeretjük
a fejnehéz alkoholos borokat. A
rothadt szőlőből készített száraz
fehéreket sem. Olyan boraink vannak, amiket mi szeretünk.
Suché, biele víno. Vo vinárskom regióne Csopak z každej odrody vznikne
niečo charakteristicky a neomylne
„Csopaki“. Aj v tomto prípade – ide
o Chardonnay, ktoré je zároveň typicky „Csopaki“.
Zdá sa, že vinárstvo v tomto roku chybu spraviť ani
nemohlo. Ide o skorý zber, keďže samotní vinári
nemajú radi ťažké vína s vysokým obsahom alkoholu,
podarilo sa im vytvoriť svieže a expresívne víno,
ktoré skutočne poteší.

Haraszthy

Csernyik

Fehér száraz bor. Világos citromsárga szín. Bodzás, muskotályos
illat, sok fehér mezei virággal. Ízében aroma gazdag, hozza az illatban
ígérteket. Lecsengése közepesen
hosszú, muskotályos. Könnyed, de
jól strukturált korty.

Friss, intenzív, gyümölcsös illat
köszönt, amikor a pohárba szagolunk, jegyei közül elsősorban
az eper, a cseresznye és a málna
tűnik ki. A kortyot a tiszta, piros
bogyós gyümölcsökre emlékeztető aromatika határozza meg.
A szerkezeti elemek ennek dolgoznak alá: a test könnyed, de
megfelelő alapot nyújt az ízvilágnak, a savak nem lépnek a főszerepbe, de gondoskodnak a bor
lendületéről, az alkohol közepes.
A kerek, aromákra hangolt rozéstílushoz sorolnánk.

Suché, biele víno. Žiarivá, citrónovo
žltá farba. Príťažlivá vôňa poľných
kvetov s nádychom drobných kvietkov
bazy. Intenzívna vôňa sľubuje bohatý
senzorický zážitok a príťažlivá chuť
prináša presne to. Ľahké, nádherne štruktúrované
víno poteší s vyváženou, stredne dlhou dochuťou.

M2
Fehér száraz bor. Kürt egyik legjobb
fajtája, egy nagyon jó évjáratból.
Kürti borokra jellemző pici ásványosság szépen harmonizál a fajta
gyümölcsösségével.
Suché, biele víno. Mimoriadne dobrý
ročník, z najlepšej odrody zo Strekova.
Zaujímavé minerálne podtóny charakteristické pre strekovské vína sú
v dokonalej harmónii so šťavnatou
ovocnosťou tohto vína.

Dúzsi Tamás
A szőlőfajta a Tramini és a Hárslevelű
keresztezéséből jött létre. Néhány
hektárt sikerült a Lányvárban vásárolnunk belőle, de a népszerűsége
miatt, 2011-ben újabb ültevényt
telepítettünk. Üde, könnyed, gyümölcsös fehér bort készítünk belőle,
amely a mindennapok szürkeségét
igyekszik feloldani. Egyedi, másra
nem hasonlító citrusos ízvilágával
igazi üdítőitalként hat.
Vzniklo krížením odrôd Tramín a
Hárslevelű. Pripravuje sa z nej svieže, ľahké, ovocné
biele víno, ktoré sa snaží rozriediť šeď každodenného
života. Osviežuje zmysly s unikátnou, neporovnateľnou citrusovou príchuťou.

Svieža, intenzívna, ovocná vôňa vína Vás očarí už
od prvej chvíle. Charakteristickými tónmi sú predovšetkým jahody, čerešne a maliny. Dominantou
tohto vína je aróma červeného bobuľového ovocia
v každom dúšku. Harmonickú chuť podporuje i
štruktúra vína – telo je ľahké, ale poskytuje pevný
základ chuti. Kyseliny nevystupujú do popredia, ale
pomáhajú dosiahnuť impulzívnu povahu. Víno so
stredným obsahom alkoholu môžeme zaradiť medzi
okrúhle, aromatické typy rosé vín.

Haraszthy
Rosé száraz bor. Illatában eper a
vezető jegy málna és egy kis áfonya kíséretében. Kellemes érettség. Ízében a málna dominál elegáns, ropogós savakkal. Utóíze
hosszú, nagyon gyümölcsös.
Suché, ružové víno. Dominantou
vône tohto vína sú jahody, sprevádzané malinami, s čučoriedkami
v pozadí. Príjemná zrelosť. V chuti
sa dostáva do popredia malina, s
elegantnými, sviežimi, delikátnymi
kyselinami. Dochuť vína je dlhá,
veľmi ovocná.

M2

M2

Rose száraz bor. A nyári forró teraszok elengedhetetlen kellékem,
udít, frissít, bódít.

Vörös száraz bor. Az északi szőlőterületekről szüretelt kékrankos
illatukban és zamataikban is erdei
gyümölcsökre emlékeztet. Ez a
kékfrankos is erről tanúskodik,
picit behűtve érezteti a leginkább
igazi szépségeit.

Suché, ružové víno. Svieže víno,
ktoré je neodmysliteľnou súčasťou
letných terás. Osvieži, omámi a očarí
aj Vás!

Suché, červené víno. Frankovka
modrá pochádza zo severnej časti
vinohradníckej oblasti. Svojou atraktívnou vôňou a chuťou pripomína lesné ovocie. Aj táto Frankovka
modrá o tom svedčí. Skutočná krása tohto vína sa
naplno rozvinie, keď sa podáva mierne chladené.

Jásdi
Jásdi
A szokásos kékfrankos-merlot öszszeállítás. Az egyik hozza a frissességet a másik felel a kifinomult
illatokért. Naplementében párás
pohárból, párás szemmel a nagydiófa alatt csinos nővel (vagy
fiúval).
Tradičná kombinácia Merlotu a Frankovky modrej. Jeden komponent prináša sviežosť, kým druhý je zodpovedný za sofistikované vône. Evokuje
západ slnka, romantické posedenie
pod veľkým orechom s peknou slečnou
(alebo so šarmantným mužom)...

Vörös száraz bor. Fél hektár a Siralomvágó agyagos, kicsit nedvesebb aljában. Gyümölcsös, bársonyos, izgalmas vörösbor. Nagyon
sok azért ebből sem termett. Talán
tíz francia barrique-nyi.
Suché, červené víno. Asi pol hektára
v hlinitej, vlhkej pôde vinice Jásdi.
Akurát dosť na 10 dubových francúzskych barrique-ov. Ide o limitovanú odrodu, z ktorej vzniklo
ovocné, hodvábne jemné víno,
ktoré zanechá neopakovateľný, tajomný a vzrušujúci dojem.

Dúzsi Tamás
Cabernet Franc fajtából készült. A
bort adó szőlő a Zomba Bereg feletti
dűlőből származik. Egy évig volt
tölgyfahordóban, majd a piacra kerülés előtt palackban érett tovább.
Pripravuje sa z odrody Cabernet
Franc. Hrozno pochádza z vinice
na hone Zomba Bereg. Rok dozrieva
v dubových sudoch a následne zreje
vo fľaši. V aróme vína môžeme
spozorovať okrem černíc a ostružín
aj rozmarín, eukalyptus a ďalšie
korenisté znaky.

