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GERE 
Rozé Frici 2022 

 
Folyamatos gyöngyözése mellett intenzív 
gyümölcsösség, szamóca, ropogós 
cseresznye bontakozik ki. Kortya szikár, 
száraz, friss és jóleső. 
 
Származási hely: Villány 

GARAMVÁRI 
Sauvignon Blanc 2022 

 
A sauvignon blanc a világ egyik 
legismertebb fehér borszőlő fajtája, a 
Balaton déli partján is otthonra talált. 
Sajátossága, hogy érettségi fokának 
megfelelően 3 eltérő időpontban lehet 
szüretelni. A Lellei Sauvignon Blanc vágott 
füves, bodzás jellegű és a teljes 
érettségben megjelenik a citrusosság. 
Élénk savakkal rendelkező, közepes 
lecsengésű bor. 
 
Származási hely: Dél-Balaton 

BOLYKI 
Indián nyár 

 

Cabernet sauvignon, franc és 
merlot, egyharmad-egyharmad 
arányban, használt hordóban 
érlelve. Bisztróbor: mély szín, 
sok gyümölcs. 
 
Származási hely: Eger 

CSILLAGVÖLGY 
Irsai Olivér 2022 

 
Gere Attila borászata a Csillagvölgy, 
amely a friss, illatos és könnyen 
fogyasztható, döntően fehér és 
rozé borok előállítását célozta meg. 
Irsai Olivér tételük préselés előtti 
hidegáztatásnak és a reduktív 
technológiának köszönhetően 
gyümölcsös, üde frissességet áraszt. 
 
Származási hely: Villány 

Takler 
Rozé 2022 

 
Egy “csajos” rosé cuvee, reduktív 
eljárással készült, elegáns színű  
merlot, cabernet és kékfrankos házasítás. 
Halvány édesség, vibráló savak, sok-sok  
gyümölcs.  
 
Származási hely: Szekszárd 

Duzsi 
Rozé 2022 

 
Alapját a Kékfrankos adja, amelyet 
kiegészít a Zweigelt, a Merlot, a Cabernet 
sauvignon és egy kis Pinot noir rozé. 
Komplex, a mindennapokat kellemesen 
kísérő rozé bor. 
 
Származási hely: Szekszárd 

GARAMVÁRI 
Zsongás gyöngyözőbor 2022 

 
A Zsongás gyöngyözőbor chardonnay és zenit borok 
házasításából, szén-dioxid hozzáadásával készült, 
acéltartályokban erjesztve, teljesen reduktív 
technológia alkalmazásával. Virágos illattal nyit, 
amit trópusi gyümölcsös jegyek egészítenek ki. 
Közepesen testes, szép savgerincű, lecsengése 
finom, hosszan tartó buborékokkal. 
 
Származási hely: Dél-Balaton 

KISS GÁBOR 
Rouge 364 2021 

 
Egy illatos, gazdag, de nem alapbor: 
vibráló sauvignon blanc, selymes, 
hosszúchardonnay és ropogós  
olaszrizling házasítása.  
 
Származási hely: Villány 
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HERNYÁK 
Chardonnay 2022 

 

Hernyákék borai a lehető legkíméletesebb 
eljárással készülnek. Szívesen ötvözik a 
hagyományt és modern szellemiséget. 
Hernyák  Laci évtizedes tapasztalata 
harmonikusan megfér Tomi újonnan 
szerzett külföldi ismereteivel.  Mind-
kettőjük célja a természetesség 
megőrzése, és egy sajátos stílus 
megteremtése. 
 
Származási hely: Etyek/Buda 

KONYÁRI  
Loliense fehér 2022 

 
Egy illatos, gazdag, de nem alapbor: 
vibrálósauvignon blanc, selymes, 
hosszúchardonnay és ropogós olaszrizling 
házasítása.  
 
Származási hely: Dél-Balaton 

GERE 
Cabernet Sauvignon  
Barrique 2017 

 

Telt, vastag, fűszeres, nagy testű, complex 
szerkezetű bor, érett tanninok jellemzik. A 
kisfahordós érlelés jegyei csak zamatosabbá 
teszik, nem fednek el semmit gazdagságából. 
 
Származási hely: Villány 

KONYÁRI  
Loliense vörös 2020 

 
Egy Dél-Balatoni vörös, amely igazi bordói 
borra emlékeztet: testes, telt, 
gyümölcsös. Cabernet sauvignon, merlot 
és cabernet franc házasítása. 2 éven át 
érlelt, már fiatalon is nagy bor. 
 
Származási hely: Dél-Balaton 

HERNYÁK 
Pinot Noir 2018 

 
Hernyákék borai a lehető legkíméletesebb 
eljárással készülnek. Szívesen ötvözik a 
hagyományt és modern szellemiséget. 
Hernyák Laci évtizedes tapasztalata 
harmonikusan megfér Tomi újonnan 
szerzett külföldi ismereteivel. 
Mindkettőjük célja a természetesség 
megőrzése és egy sajátos stílus 
megteremtése. 
 
Származási hely: Etyek/Buda 

GARAMVÁRI 
Premium Merlot 2017 

 
A Garamvári Prémium Merlot bor enyhe 
fűszerességét a 12-18 hónapos fahordós 
érlelésnek köszönheti, mely első- és 
másodtöltésű barrique-, és 5 hL-es 
hordókban történt. Illatában kakaós, 
kávébabos jegyek egészülnek ki aszalt szilvás 
aromákkal. Ízében krémesen vaníliás egy 
csipetnyi dohánnyal, melyet áfonya és meggy 
kísér. 
 
Származási hely: Dél-Balaton 


