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szőlő – winogrona
bor – wino
minöségibor – wino jakościowe
hordó – baryłka
fehér bor – białe wino
vörös bor – czerwone wino
száraz – wytrawne 
félszáraz – półwytrawne
félédes – półsłodkie
édes – słodkie

Krótki słownik węgierski:

Są rozmaite okazje, którym towarzyszy wino. Ten trunek, tak mocno 
wpisany w kulturę Węgier, również ma różne oblicza w zależności od odmiany  
i regionu. Podróżując po tym barwnym kraju można odkryć całą mnogość 
smaków i zapachów.

Jeden łyk przywołuje obraz gęstych bukowych lasów, czystych jezior,  
romantycznych ruin na szczytach gór. Słychać wieczorne świętowanie: 
dudy, basy, lira korbowa, flet, cymbały, bęben. Wino, taniec i śpiew. 

Tak Węgrom służy wino od wieków do teraz, kiedy radosnymi festiwalami 
witają nowe pory roku, na prowincji i w miastach.

Ale nie musisz uczestniczyć w hucznych zabawach, żeby skosztować 
najlepszych węgierskich trunków. Węgrzy chętnie celebrują nawet niewielkie 
towarzyskie spotkania. Na stole zawsze pojawiają się najlepsze  
trunki - o wyjątkowo głębokim, zmysłowym i mocnym aromacie. Można 
zatracić się w ich smaku, dlatego najlepiej zabrać ze sobą dobrego  
przewodnika.   

Wszystkich smakoszy zapraszamy w niezwykłą podróż po wyjątkowych  
i rzadkich  węgierskich winach, pochodzących często z małych i  rodzinnych  
winiarni.

Białe

Różowe

Czerwone



Tokaj

Balaton  
Balatonboglár
Badacsony 

Sopron 

Najsłynniejszy z regionów winiarskich na Węgrzech. Niezwykłym  
zjawiskiem występującym w regionie Tokaj jest pojawiająca się na winogronach 
szlachetna pleśń Botrytis Cinerea, która powoduje szybkie wysychanie 
owoców. Zawdzięczamy jej słodkie wina Tokaji Aszú oraz Tokaji Essencia, 
uznawane w swojej kategorii smakowej za jedne z najlepszych na świecie.  
W regionie powstają również znakomitej jakości wina wytrawne, 
półwytrawne i półsłodkie – wszystkie białe. Główne odmiany winorośli 
występujące w regionie to Furmint, Hárslevelű, Muscat.

Winnice otaczające największe, węgierskie jezioro zajmują około 8 tys. 
hektarów z czego ponad 80% upraw ukierunkowanych jest na produkcję 
win białych. Są to na ogół trunki o wyraźnych aromatach owocowo 
– mineralnych. Najbardziej znanym regionem winiarskim położonym 
na brzegu północnym jest Badacsony. Panuje tam klimat zbliżony do 
śródziemnomorskiego. Masy powietrza ogrzewając się ponad taflą jeziora 
wpływają na mikroklimat wyeksponowanych południowo wzgórz. Na smak 
win, oprócz samego klimatu, wpływ mają ukształtowane na bazaltowym 
podłożu gleby, zawierające ważne dla winorośli substancje odżywcze. Brzeg 
południowy rozsławia region Balatonboglár - obejmuje on 2800 hektarów 
winnic. Cechuje go łagodny klimat, w którym najlepiej udają się aromatyczne 
wina białe ze szczepu Muscat jak również czerwone z odmian: Cabernet, 
Merlot i Kékfrankos.

Tradycje uprawy winorośli w regionie Sopron sięgają czasów celtyckich.  
Region ten, położony w pobliżu jeziora Fertő, cechuje duża wilgotność.  
Produkcja prowadzona jest przeważnie w małych, rodzinnych gospodarstwach. 
Znaleźć tam można dobrej jakości wina czerwone - z odmian Kékfrankos, 
Zweigelt, Cabernet Franc - i białe: Grüner Veltliner, Sauvignon Blanc oraz 
mało znane, uprawiane głównie na Węgrzech Irsai Olivier.



Mór

Mátraalja

Szekszárd

Duna –  
- Tisza Közi 
Eger

Dolina Mór leży pomiędzy górami Vértes i Bakony. Na wulkanicznych glebach 
znalazła swój dom stara, endemiczna odmiana Ezerjó, której do dzisiaj 
uprawianych jest tam około 180 hektarów. Coraz częściej winiarze decydują się 
na  produkcję lokalnych win w tzw. wielkim stylu, na który składa się 
ograniczanie wydajności winnic oraz dojrzewanie win w dębowych baryłkach. 

Położony jest u stóp gór Mátra, na zachód od Egeru. Panuje tam klimat 
kontynentalny, korzystny dla wielu białych odmian winorośli. W tym górzystym 
regionie uprawiane są głównie: Sárga Muskotály, Leányka, Hárslevelű, Traminer 
i Chardonnay.

Jeden z najstarszych regionów winiarskich Węgier. Posiada ponad 2700  
hektarów winnic. Na szerszą skalę uprawą winorośli zajęli się tam dalmatyńscy 
Serbowie, którzy uciekając przed Turkami sprowadzili ze sobą szczep Kadarka. 
Z odmiany tej, w połączeniu z Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Merlot 
i Cabernet Franc produkuje się obecnie słynne wino Bikavér, do którego nazwy 
mają prawo tyko dwa regiony: Szekszárd i Eger.

Obszar Wielkiej Równiny leżący pomiędzy Dunajem i Cisą dzieli się  
na trzy regiony winiarskie: Kunság, Hajós-Baja i Csongrád. Większość win 
ma charakter lekki i najlepiej smakują młode. Jedną z najbardziej znanych 
w regionie jest winiarnia braci Frittman.

Region Eger posiada 6000 hektarów winnic. To jeden z najchłodniejszych  
obszarów produkcji win na Węgrzech, dzięki czemu tamtejsze wina zachowują 
wyraźną kwasowość i świeże aromaty owocowe. Najbardziej znanym winem 
regionu jest Bycza Krew. Oprócz słynnego Bikavér w Egerze produkowane są również 
czerwone wina jednoszczepowe oraz wina białe, z których najsłynniejszymi są 
delikatna w smaku Leányka oraz wytrawny, mineralno-owocowy Olaszrizling.



Marka "Chateau Tarcal"  
znana jest głównie  

z jednoszczepowych  
Tokajów, otrzymywanych  

z winogron Hárslevelű,  
Muscat i Furmint.

1799
750 ml
1 L=23,99

Tokaji Muscat Blanc,  
Chateau Tarcal 2012

 Region: Tokaj 
 Zawartość alkoholu: 12% 
 
  W aromatach typowe  

dla szczepu Muscat nuty  
owoców egzotycznych,  
miodu i orientalnych  
przypraw.   
Smak delikatny z lekko  
wyczuwalną słodyczą.

 
            
 Temperatura podania: 12°C
 Podaj z:  drobiem, deserami.

Wino: białe, półwytrawne, lekkie. 

Białe

2199
750 ml
1 L=29,32

Winiarnie założyli Carl Gustav Settelmeier i Martin 
Schneider, klasyczni muzycy z Wiesbaden  

w Niemczech. Traktują produkcję wina jako dziedzi-
nę sztuki zyskując sobie międzynarodowe uznanie.

Tokaji Furmint,  
Tokaj Classic 2009

 Region: Tokaj 
 Zawartość alkoholu: 13% 
 
  Znakomitej jakości, dojrzałe,  

półsłodkie wino. Po nalaniu  
wina do kieliszka rozpoznać można 
aromaty pieczonego jabłka, miodu 
gryczanego, orzechów włoskich  
i nutkę nafty. Wino pachnie  
i smakuje wyśmienicie.  
W swojej kategorii cenowej  
nie ma sobie równych. 

     Temperatura podania:  12-14°C
 Podaj z:  drobiem, serami.

Wino: białe, półsłodkie, średnio ciężkie. 

SOMMELIERA
WYBÓR

Produkt dostępny w wybranych sklepach*.
* lista sklepów dostępna pod nr infolinii 800 507 777



Chateau Dereszla to jedna 
z najstarszych i najbardziej 

szanowanych winiarni w regionie 
Tokaj, z tradycjami wyrobu win 

sięgającymi XV stulecia.

  Barwa jasno słomkowa, zapach  
wyraźny - wyczuwalny od razu 
po nalaniu wina do kieliszka. 

W zapachu silne nuty geranium,
kwiatów akacji, liczi, brzoskwiń 

wraz z lekkim akcentem  
zielonego pieprzu i toffi. W smaku 
wino jest dobrze zrównoważone,  
o świeżej, wyraźnej kwasowości.

Wino: białe, wytrawne, średnio ciężkie.

SOMMELIERA
WYBÓR

Tokaji Furmint Dry,  
Chateau Dereszla 2013

Region:
Tokaj

Zawartość alkoholu:
13%

Temperatura podania:
8-10°C

Podaj z:
drobiem.

Białe1999
750 ml
1 L=26,65



1999



1799
375 ml
1 L=47,97

Tokaji Cuvée Nagyon Édes,  
Dorombor 2011

 Region: Tokaj  
 Zawartość alkoholu: 11,5% 
 
  Wino produkowane  

z uprawianych w regionie  
Tokaj winogron odmian:  
Furmint i Zéta. W smaku  
jest słodkie, z równoważącą  
słodycz wyczuwalną  
kwasowością. 

 Temperatura podania: 10-12°C
 Podaj z:  serami, deserami.

Wino: białe, słodkie, lekkie.

Białe

SOMMELIERA
WYBÓR

Prowadzony przez Chateau Dereszla projekt ,,Dorombor,, jest nowoczesną interpretacją 
tradycyjnych odmian winorośli, uprawianych w regionie Tokaj.

1999
750 ml
1 L=26,65

Tokaji Cuvée Nem  
Száraz, Dorombor 2013

 Region: Tokaj 
 Zawartość alkoholu: 12,5% 
 
  Wino produkowane  

z uprawianych w regionie Tokaj  
winogron odmian: Furmint,  
Muscat i Hárslevelű.  
W smaku jest półsłodkie,  
z wyczuwalną lekką  
kwasowością. W zapachu

  aromaty brzoskwini, moreli,  
lipy i ananasa. 

 
                 
 Temperatura podania: 10-12°C
 Podaj z:  drobiem, rybami.

Wino: białe, półsłodkie, lekkie.



1999
750 ml
1 L=26,65

Założycielem winiarni jest Peter Varga, 
z którym firmę obecnie prowadzą jego 
dwaj synowie. Szeroki wachlarz win 

produkują z 250 ha winnic.

Badacsonyi Olaszrizling,  
Varga Pincészet 2013

 Region: Badacsony 
 Zawartość alkoholu: 11% 
 
  Wino o barwie słomkowej,  

produkowane z winogron  
późnego zbioru. W jego zapachu 
odkrywamy przyjemne aromaty  
dojrzałych jabłek, kwiatów lipy, 
miodu i migdałów. 

     Temperatura podania: 16°C
 Podaj z:  deserami.

Wino: białe, słodkie, lekkie.

Białe

1999
500 ml
1 L=39,98

Tokaji Sárgamuskotály,  
Tokajicum 2013

 Region: Tokaj 
 Zawartość alkoholu: 11,5% 
 
  Wino produkowane  

z najbardziej aromatycznej  
odmiany Muscat uprawianej  
w regionie Tokaj. Wyraźne  
aromaty owocowe - liczi, grapefruit, 
mandarynka i geranium.  

 

      Temperatura podania: 9°C
 Podaj z:  deserami.

Wino: białe, słodkie, lekkie.

Produkcją win w Tokajicum kieruje  
pan János Fogl. W jego winach można  

doszukać się nut mineralnych, które wina, 
zdaniem enologów, zawdzięczają glebom 

winnic położonych w Mád i Tarcal.

SOMMELIERA
WYBÓR



2499
500 ml
1 L=49,98

Słodkie, znakomicie zrównoważone 
wino, wyprodukowane z uprawianych 

w regionie Tokaj szczepów  
winorośli Furmint i Hárslevelű.  
W zapachu umiarkowanie silne  
aromaty miodu, pigwy, moreli  

i gruszek. 

Wino: białe, słodkie, lekkie.

Tokaji Cuvée,  
Bodvin 2013 

Region:
Tokaj

Zawartość alkoholu:
11,5%

Winiarnia Bodvin posiada winnice  
o powierzchni 10 ha, położone  

w najlepszych siedliskach regionu: Veresek, 
 Király i Betsek. Firma jest członkiem  

prestiżowego stowarzyszenia  
„Tokaj Renaissance”.

Temperatura podania:
10-12°C

Podaj z:
serami, deserami.

Białe



1499
750 ml
1 L=19,99 2799

750 ml
1 L=37,32

Ezerjó, Maurus  
2011/2012

 Region: Mór  
 Zawartość alkoholu: 13% 
 
  Maurus to wyjątkowej jakości  

wino. Jest produkowane  
w regionie Mór z endemicznej, 
węgierskiej odmiany winogron 
Ezerjó. W zależności od rocznika 
reprezentuje odmienny styl,  
o którym ostatecznie decyduje  
enolog. Dojrzewa od 6 do 12 miesięcy 
w dębowych baryłkach.  

     Temperatura podania: 10-12°C
 Podaj z:  wieprzowiną, wołowiną, serami.

Wino: białe, wytrawne, średnio ciężkie.

Winiarnia rodzinna od pokoleń  
prowadzona przez Ákosa Kamocsay Jr. 
Produkowane wina cechują aromaty 
odmianowe oraz wyraźna struktura.

Winiarnia Taschner jest położona na 
wzgórzu koło miasta Sopron i kontynuuje 

rodzinne tradycje winiarskie. Rodzina  
dysponuje winnicami o powierzchni 16 ha.

Białe

SOMMELIERA
WYBÓR

SOMMELIERA
WYBÓR

Produkt dostępny w wybranych sklepach*.
* lista sklepów dostępna pod nr infolinii 800 507 777

Produkt dostępny w wybranych sklepach*.
* lista sklepów dostępna pod nr infolinii 800 507 777

Soproni Irsai Oliver,  
Taschner 2014

 Region: Sopron 
 Zawartość alkoholu: 12% 
 
  Zapach intensywny,  

typowy dla odmiany  
Irsai Oliver. Rozpoznawalne  
są silne aromaty  
geranium, brzoskwini  
i skórki cytrynowej. 

 
 Temperatura podania: 10-12°C
 Podaj z:  rybami.

Wino: białe, wytrawne, lekkie. 



Royal Tokaji to młody projekt 
winiarski, w którym nacisk kładzie 
się na produkcję win ukazujących 

charakter małych   
parceli, na których winogrona  

uprawiane są od setek lat  
(Mézes Mály, Nyulászó czy Betsek). 

Zespół, którym kieruje enolog  
Karoly Áts zdobył ponad 100  

międzynarodowych wyróżnień.

2499
500 ml
1 L=49,98

Udane zestawienie trzech tokajskich 
odmian winorośli: Furmint, Muskat  

i Hárslevelü. Wino produkowane 
jest z długo dojrzewających winogron, 

taki typ wina określa się mianem  
Late Harvest (ang. późne zbiory).  

W zapachu dominują aromaty moreli  
i skórki pomarańczy.

Wino: białe, słodkie, lekkie.

Tokaji Late Harvest Cuvée,  
Royal Tokaji 2012

Region:
Tokaj

Zawartość alkoholu:
11,5%

Temperatura podania:
10-12°C

Podaj z:
drobiem, rybami, serami.

Białe

Produkt dostępny w wybranych sklepach*.
* lista sklepów dostępna pod nr infolinii 800 507 777

SOMMELIERA
WYBÓR





Do produkcji win w winiarni  
Bárdos, na czele której stoi  

Benjámin Bárdos wraz synem  
Tamásem, wykorzystuje  

się metody będące połączeniem 
nowoczesności i tradycji.

1999
750 ml
1 L=26,65

Wino produkowane w górzystym  
regionie na zachód od Egeru. Cechuje 

się jasno słomkową barwą i możliwymi  
do zaobserwowania pęcherzykami 

dwutlenku węgla. Obfituje w aromaty 
brzoskwini, mango i miodu 

- wyczuwalne w zapachu i smaku.  
Wyjątkowe wino.

Wino: białe, półsłodkie, lekkie.

Mátrai Sárga Muskotály,  
Bárdos 2014

Region:
Mátraalja

Zawartość alkoholu:
12%

SOMMELIERA
WYBÓR

Temperatura podania:
8-10°C

Podaj z:
drobiem, rybami.

Białe

Produkt dostępny w wybranych sklepach*.
* lista sklepów dostępna pod nr infolinii 800 507 777





1699
750 ml
1 L=22,65 1699

750 ml
1 L=22,65

Rosé Cuvée,  
Frittmann 2014

 Region: Duna - Tisza Közi 
 Zawartość alkoholu: 12% 
 
  Wino produkowane  

ze szczepów 
Cabernet Sauvignon  
i Pinot Noir. Wyczuwalne  
są charakterystyczne  
zapachy czerwonej porzeczki  
i malin z subtelną nutą kokosa.

 Temperatura podania: 10-12°C
 Podaj z:  drobiem, owocami morza.

Wino: różowe, wytrawne, lekkie. 

Szekszárdi Cuvée  
„Rozi”, Bodri 2014

 Region: Szekszárd 
 Zawartość alkoholu: 12,5% 
 
  Podstawę tego lekkiego,  

różowego wina stanowi  
bardzo popularna na  
Węgrzech odmiana Kékfrankos. 
Pośród aromatów odnaleźć można  
zapachy malin, poziomek  
i kwiatów lipy. Wino jest bardzo 
młode, o czym świadczyć może  
zauważalna obecność  
niewielkich pęcherzyków  
dwutlenku węgla. 

 Temperatura podania: 8-10°C
 Podaj z:  drobiem, owocami morza.

Wino: różowe, wytrawne, lekkie.

Winiarnia rodziny Frittman, z siedzibą  
w mieście Soltvadkert, ma ponad  

300 - letnią tradcyję winiarską. Jej winnice 
zajmują powierzchnie 40 ha.

Rodzina Bodri posiada winnice  
w przepięknej dolinie Faluhely. Produkcja 

win opiera się na szczepie Kékfrankos 
oraz Kadarka, które stanowią podstawę 

słynnego wina Bikavér.

Różowe

SOMMELIERA
WYBÓR



1999
750 ml
1 L=26,65 1999

750 ml
1 L=26,65

Kékfrankos, Nyolcas  
És Fia Borház 2012

 Region: Eger 
 Zawartość alkoholu: 13% 
 
  Kékfrankos stanowi krzyżówkę 

dwóch odmian gatunku  
Vitis Vinifera: Sankt Laurent  
i André. Pośród  
aromatów rozpoznać  
można zapachy  
truskawek, pieprzu, torfu  
i słodkiej śmietany.

 
 

 Temperatura podania: 16-18°C
 Podaj z:  wieprzowiną.

Wino: czerwone, wytrawne, średnio ciężkie. 

Egri Bikavér, Tóth  
Ferenc 2011

 Region: Eger 
 Zawartość alkoholu: 14% 
  Wyróżnienia: srebrny medal na Konkursie  

Win w Egerze, 2014 rok
  
  Prawdziwy Bikavér.  

dojrzewa w dębowych beczkach  
przez 18 miesięcy, w kolorze jest 
intensywnie rubinowy. W bukiecie 
urzeka fantastyczna kompozycja  
aromatów dojrzałych  
truskawek, czarnego  
pieprzu, jeżyn, eukaliptusa  
i ciemnej czekolady. 

              Napowietrzenie:  Tak
 Temperatura podania: 18°C
 Podaj z:  wołowiną.

Wino: czerwone, wytrawne, średnio ciężkie.

Tamás Nyolcas produkuje wina wraz  
z synem od 34 lat. Ich wina pochodzą  

z upraw o łącznej powierzchni  
zaledwie 4,5 ha.

Czerwone

SOMMELIERA
WYBÓR

Ferenc Tóth stoi na czele rodzinnej  
winiarni, od pokoleń zajmującej się  
wyrobem win. Wina rodziny Tóth  

oddają prawdziwy charakter  
regionu Eger.

Produkt dostępny w wybranych sklepach*.
* lista sklepów dostępna pod nr infolinii 800 507 777

Produkt dostępny w wybranych sklepach*.
* lista sklepów dostępna pod nr infolinii 800 507 777



Korona Borház jest jednym  
z największych producentów 

Egeru, a produkcja  
zorientowana jest głównie  

na wina czerwone: Kékfrankos, 
Merlot, Turan, Cabernet  

Sauvignon i Cabernet Franc.

2999
750 ml
1 L=39,99

Cechuje je czysta, ciemnorubinowa 
barwa. W smaku odnajdziemy aromaty 

świeżej żurawiny, owoców granatu,  
truskawek, lekki akcent toffi, pieprzu  

i tymianku. Na jego charakterystyczny 
smak wpływa 18 - miesięczne  

dojrzewanie w dębowych baryłkach.

Wino: czerwone, wytrawne, średnio ciężkie.

Egri Merlot Barrique,  
Korona Borház 2011

Region:
Eger

Zawartość alkoholu:
13,5%

Napowietrzenie:
Koniecznie

Temperatura podania:
16-18°C

Podaj z:
wieprzowiną.

Czerwone

Produkt dostępny w wybranych sklepach*.
* lista sklepów dostępna pod nr infolinii 800 507 777



2299



2299
750 ml
1 L=30,65 2499

750 ml
1 L=33,32

Egri Bikavér,  
Gál Tibor 2011

 Region: Eger  
 Zawartość alkoholu: 13,5% 
 
  Wyprodukowane  

zostało z odmian winogron:  
Syrah, Cabernet Franc,  
Cabernet Sauvignon,  
Kékfrankos i Kadarka.  
W zapachu wyczuwalna czarna  
porzeczka, czarny pieprz,  
kawa, nuta trufli i toffi.

              Napowietrzenie:  Koniecznie
 Temperatura podania: 16-18°C
 Podaj z:  wołowiną.

Wino: czerwone, wytrawne, średnio ciężkie.

Egri Merlot,  
Juhász 2011

 Region: Eger 
 Zawartość alkoholu: 13,5% 
 
  Dobrej jakości wino  

egerskie, produkowane  
z uprawianych w sercu regionu  
winogron odmiany Merlot.  
Zapach odkrywa  
przed nami aromaty  
wiśni, mokrej słomy,  
ściółki leśnej, białego 
pieprzu.  

 
 Temperatura podania: 14-16°C
 Podaj z:  wołowiną, wieprzowiną.

Wino: czerwone, wytrawne, średnio ciężkie.

Gál Tibor jest jedną z najbardziej 
szanowanych wytwórni win  

na Węgrzech, a także zagranicą - 
- międzynarodowy rozgłos przyniosła 

firmie niezwykle udana  
interpretacja wina Egri Bikavér.

Wina produkowane przez braci  
Juhász pochodzą ze znakomicie  

położonych winnic, o łącznej  
powierzchni 60 ha. 

Czerwone



2499
750 ml
1 L=33,32 2999

750 ml
1 L=39,99

Rodzinna Wekler posiada liczące kilkaset 
lat piwnice, które po gruntownym  
remoncie w roku 2006 zapewniają  

idealne warunki dojrzewającym tam 
winom. Na 60 hektarach uprawiają  

13 różnych odmian winorośli.

Rodzina Taklerów zajmuje się winiarstwem 
w regionie Szekszárd od XVIII wieku.  

Winiarnia prowadzona jest przez głowę  
rodziny Ferenca Taklera, któremu  

pomagają  dwaj synowie András i Ferenc. 
Uprawiają takie odmiany winogron jak  

Kékfrankos, Kadarka, Syrah czy Chardonnay. 

Szekszárdi  
Bikavér, Wekler 2012

 Region: Szekszárd 
 Zawartość alkoholu: 13,5% 
 
  Typowy, rozgrzewający  

charakter wina podkreśla  
wyczuwalny alkohol,  
któremu w ustach  
towarzyszy umiarkowana  
kwasowość i miękkie  
garbniki. Aromaty  
w zapachu i smaku kuszą  
nutami dojrzałych malin,  
ciemnych czereśni oraz jeżyn.  
Klasyka gatunku. 

              Napowietrzenie:  Tak
 Temperatura podania: 20-22°C
 Podaj z:  wieprzowiną, wołowiną.

Wino: czerwone, wytrawne, średnio ciężkie. 

Szekszárdi Merlot, 
Takler 2012

 Region: Szekszárd 
 Zawartość alkoholu: 14,5% 
 
  Trunek przed butelkowaniem  

dojrzewa przez 16 miesięcy w dębowych 
baryłkach. Pośród aromatów wyróżnia 
się dojrzała wiśnia, czarna porzeczka, 
malina i kakao. Znakomitej 
klasy wino, którego do tej pory  
można było szukać wyłącznie  
w wyspecjalizowanych,  
węgierskich winotekach.

 

              Napowietrzenie:  Koniecznie
 Temperatura podania: 14-16°C
 Podaj z:  wołowiną, jagnięciną.

Wino: czerwone, wytrawne, ciężkie.

Czerwone

SOMMELIERA
WYBÓR



2999
750 ml
1 L=39,99 1399

750 ml
1 L=18,65

Balatoni „Töpszli” Pinot Noir,  
Varga Pincészet 2013

 Region: Balaton  
 Zawartość alkoholu: 11,5% 
    

Cechuje się łagodną i zrównoważoną  
strukturą, którą zawdzięcza  
wyjątkowym warunkom  
klimatycznym regionu  
Balaton. Słodycz jest  
w winie wyraźna,  
ale nie dominuje dzięki  
lekkiej kwasowości.  
W zapachu odkryjemy świeże 
maliny, fiołki, pomarańcze  
i słodką śmietanę.

 Temperatura podania: 16-18°C
 Podaj z:  deserami

Wino: czerwone, słodkie, lekkie.

Winiarnie prowadzą dwaj bracia Géza 
i Ottó Légli, a sprzedaż win odbywa się 

głównie podczas organizowanych  
w miasteczku pikników.  

Jánoshegy Kékfrankos,  
Kislaki Bormanufaktúra 2011

 Region: Balatonboglár 
 Zawartość alkoholu: 13% 
 
  Roczna produkcja wina  

Kékfrankos wynosi  
zaledwie 4 tys. butelek. Zapach  
intensywny, złożony - rozpoznać 
można tutaj aromaty malin, śliw, wiśni, 
toffi, pieprzu i ściółki leśnej. Bardzo 
dobra interpretacja klasycznego dla 
Europy Środkowej szczepu  
w przystępnej, a zarazem  
w eleganckiej wersji.

   
              Napowietrzenie:    Koniecznie
 Temperatura podania: 14-16°C
 Podaj z:  wołowiną, dziczyzną, serami.

Wino: czerwone, wytrawne, średnio ciężkie. 

Czerwone

Produkt dostępny w wybranych sklepach*.
* lista sklepów dostępna pod nr infolinii 800 507 777



Informator handlowy dostępny jest tylko w ramach wydzielonego stoiska w sklepach spożywczych LIDL,  
zgodnie z art. 131 ust. 9. Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.  

Osobom nietrzeźwym i osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy.  
Jeśli znaleźli Państwo niniejsza informację w innym miejscu, prosimy o jej zwrot na stanowisko alkoholowe.

Ceny produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą 
do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.

Katalog powstał przy  
współpracy z sommelierem

Michał Jancik
sommelier


