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GERE   

Rozé Frici 2019  

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

  
Származási hely:  Villány  

NYAKAS   

Sauvignon Blanc 2019  

  
A széles aromaskála a minerális  
jegyektől a bodzavirágon át az  
egres és a citrusfélékig szinte  
határtalan. A budajenői Körte-völgy  
meszes talaján termett széles  
aromaskálájú szőlő, rövid  
tartályos érlelést követően  
került palackozásra. Harsány  
illat, ropogós, vidám, hosszú..   
  
Származási hely:  Etyek/Buda  

BOLYKI   
Indián nyár 2017  

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

  
Származási hely:  Eger  

CSILLAGVÖLGY   

Irsai Olivér 2020  

  
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 2019   

  
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 2019  

  
Alapját a Kékfrankos adja, amelyet  
kiegészít a Zweigelt, a Merlot, a Cabernet  
sauvignon és egy kis Pinot noir rozé.  
Komplex, a mindennapokat kellemesen  
elkísérő rozé bor.  

  
Származási hely:  Szekszárd  

Etyeki Kúria    
Pláné Frizzante White 2019   

  
Illatos, fűszeres, vidám királyleányka alapon gyorsan és  
rövid ideig hűtött tartályban érlelt: szén dioxiddal  
frissítették palackozás előtt. Virágos, citrusos illat,  
lédús korty fehér húsú őszibarackkal és zamatos  
körtével. Hosszan frissít, könnyű, feszes - a korty végén  
édes lecsengéssel.  

  
Származási hely:  Etyek/Buda   

KISS GÁBOR   

Rouge 364 2019   

  
Egy illatos, gazdag, de nem alapbor:  
vibráló cabernet franc, selymes,  
hosszú merlot  és a   
kékfrankos  házasítása.   
  
Származási hely:  Villány  
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HERNYÁK   

Chardonnay 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.  Mind- 
kettőjük célja a természetesség  
megőrzése, és egy sajátos stílus  
megteremtése.  

  
Származási hely:  Etyek/Buda  

KONYÁRI    
Loliense fehér 2019   

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

GERE   

Cabernet Sauvignon   
Barrique 2016   

  
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 2017   

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

  
Származási hely:  Dél-Balaton  

HERNYÁK   

Pinot Noir 2017   

  
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  


