




KVASSAY PINCÉSZET

Zöldveltelini: 

Friss arany szín, hűvös és üde. Bors, 
muskotály, mangó és körte, mögötte 
ásványok, zöld jegyek és élénk sav a 
korty elejétől a hosszú lecsengésig. 
Reduktív, friss, penge.  

2014  V  száraz  V  fehér

Királyleányka:

Nagyon illatos elbűvölő savakkal 
bíró,friss üde bor,amely csak úgy önti 
magából a nyarat. 

2014  V  száraz  V  fehér

Kékfrankos rosé: 

100% Kékfrankos Villánybó.Tuttifrutti 
illatú,narancsszín,csillogó,vidám. 
Málnás,almás,gazdagon gyümölcsös,-
közepesen hosszúkorty,vidám lime. 
Sav-gyümölcs,ahogy kell. 

2014  V  száraz  V  rosé



Merlot válogatás: 
Temérdek gyümölcs, krémes 
selymesség, élénk savak szép 
egyensúlya köszönt ránk e palackból 
fűszeres túlfűtöttség, kellemes 
rétegzettség társaságában. 

2013  V  száraz  V  vörös

Ezám cuvée: 
“ezám” cuvée/ CABERNET 
SAUVIGNON+CABERNET FRANC /
Hihetetlen illata van. Szantál, füstölő, 
zöld- és őrölt paprika, bors. A korty 
gazdagon gyümölcsös, közepes 
testű. Érezhető a borász vonzódása a 
hordóhoz. A legjobb hordók válogatása 
a két cabernetből. 

2013  V  száraz  V  vörös

Cabernet 
Sauvignon: 
Zárkózotabb illat. Fában nincs 
hiány, de mögötte fölsejlenek a 
pirosas gyümölcsök. Finom, érett 
tanninszerkezet, korrekt vörösbor. 

2011  V  száraz  V  vörös

KVASSAY PINCÉSZET



KATONA BORHÁZ

Balatonboglári 
Irsai Olivér-
sárgamuskotály 
„Flört”: 
Irsai Olivérünk nem hazudtolja meg 
magát, bomba illat, könnyed ízek.A 
palack magában rejti a balatoni 
nyarat! Intenzív, parfümös illatú, 
világos szalmasárga színű, friss, száraz 
fehérbor. Palackozás előtt kis szánsavval 
dúsítottuk meg, hogy még inkább 
kiemeljük üdeségét, könnyedségét. 

2014  V  száraz  V  fehér

Balatonboglári 
Chardonnay 
„Rianás”:
A palack magában rejti a balatoni 
nyarat! Intenzív, parfümös illatú, 
világos szalmasárga színű, friss, száraz 
fehérbor. Palackozás előtt kis szánsavval 
dúsítottuk meg, hogy még inkább 
kiemeljük üdeségét, könnyedségét! 

2013  V  száraz  V  fehér

Balatonboglári 
Rajnai 
Rizling „Most vagy 
Soha”: 
Balatonboglári 100% Rajnai Rizling termés, 
teljes érettségben szüretelt szemek, az évjá-
rat kiválóságát bizonyítja ez a rajnaitól szokat-
lan krémes textúra, ennek kihangsúlyozására 
egyéves acéltartályos érlelést kapott.
Illatában gyümölcsös legfőképpen a sárga-
barack dominál, kellemes savérzet, valamint 
kis maradék cukor teszi még kerekebbé a 
bort. 

2013  V  fehér  V  száraz



Balatonboglári 
Merlot  „Rébusz”: 
A Bothné dűlőből származó merlot 
sötét rubin vörös színével, bársonyosan 
lágy, telt zamatával, fűszeres ízével, 
méltó társa a legkiválóbb magyar 
vörösboroknak. 

2013  V  száraz  V  vörös

Balatonboglári 
Cabernet Rosé 
„Nálad vagy Nálam”: 
Mediterrán jellegű, telt, illatában tavaszi 
virágokat, friss gyümölcsöket és 
leheletnyi fűszerességet felvonultató, 
gazdag, zamatos Cabernet Sauvignon 
szőlőből készült rosé, melyet 
kedvesünkkel, esetleg legjobb 
barátainkkal töltött estéken javasoljuk 
felbontani.

2014  V  száraz  V  rosé

KATONA BORHÁZ



Balatonfüred 
Csopak 
Olaszrizling: 
Zöldessárga színű bor. Illatában fehér 
akác, citromhéj és vanília fedezhető fel. 
A bor alaphangját a késői szüretelés 
adja meg. Gömbölyű savak, az utóízben 
kellemes kesernyésség érezhető. 

2014  V  száraz  V  fehér

Balatonboglár 
Chardonnay: 

Magyarországon a legismertebb fajta. 
A mi termőhelyünkön a gyümölcsillatok 
kerülnek előtérbe. Savai elesettek, 
ugyanakkor könnyedséget sugároznak. 
Ízjegyei a sárgabarackot és a mangót 
idézik. 

2014  V  száraz  V  fehér

Balatonboglári 
Szürkebarát: 
A szürkebarát szőlőfajta nemes illatával 
és zamatával rendelkező ezüstös – zöld 
színű, száraz minőségi fehérbor. Ízében 
a finom savak dominálnak, nem intenzív, 
de kellően gyümölcsös. 

2014  V  fehér  V  száraz

FÁNCSI HEGYI PINCE 
KÖTCSE



Balatonboglár 
Sauvignon Blanc: 
A fehér borok arisztokratikus 
képviselője. Elegáns különleges íz 
zamat világgal rendelkezik, melynek 
illatában megtalálhatók a bodzavirágra 
emlékeztető jegyek, zamatában pedig 
az alma és körte ízvilága teljesedik ki. 

2014  V  száraz  V  fehér

Balatonfüred 
Csopak 
Semillon: 
Kevésbé ismert fajta. D-Ny 
Franciaországból származik, hazánkban 
legfőképpen a Dél-Balatoni borvidéken 
telepített szőlőfajta. A bor jellemzője 
a friss gyümölcsillat, harmonikus 
savtartalom, a könnyedség. 

2014 V  száraz  V  fehér

Balatonfüred 
Csopak Muscat 
Ottonel: 
A muskotály szőlőfajta nemes illatával 
és zamatával rendelkező szalmasárga 
színű, száraz minőségi fehérbor. A 
hölgyek körében talán a legkedveltebb 
bor, mely címét különleges, magával 
ragadó gyümölcsös illatával, zamatosan 
édes, kellemesen lágy, de mégis tüzes 
ízének köszönheti. 

2014  V  száraz  V  fehér

FÁNCSI HEGYI PINCE 
KÖTCSE



Balatonboglár 
Cabernet 
Sauvignon: 
Gránátvörös színű, fűszeres vörösbor. 
Finom vaníliás illattal és harmonikus, 
hosszú, feketeribizlire emlékeztető 
zamattal. A magas antioxidáns – szint 
miatt mértékletes fogyasztása jó hatást 
gyakorolhat az egészségre. 

2011  V  száraz  V  vörös

Balatonboglári 
Merlot:
Rubintvörös színe, fűszeres illata, 
bársonyossága és eleganciája 
teszi egyedivé. Illatában és ízében 
gyakran a cseresznye, az eper és a 
málna érezhető, de fűszeres jelleg is 
felfedezhető.

2011  V  száraz  V  vörös

Balatonboglári 
Irsai Olivér: 
Zöldessárga színű, muskotályos illatú 
száraz fehérbor. Harmonikus savakkal 
rendelkezik. 

2014  V  száraz  V  fehér

FÁNCSI HEGYI PINCE 
KÖTCSE



BABITS PINCÉSZET

Tokaji Furmint 
kései szüretelés: 
A szőlőkataszter I. osztályába sorolt 
Poklos dűlőben termett és október 
végén szüretelt szőlőből készült  
csodálatos nemesédés bor, mely 
kellemes maradék cukortartalommal 
és szép savakkal rendelkezik. 
Könnyed, harmonikus, gyümölcsös íz 
világ jellemzi, melyben a tokaji borok 
mézessége, simulékonysága érezhető. 
Kezdő és haladó borivók számára 
egyaránt ajánlott. 

2011  V  félédes  V  fehér

Tokaji Furmint 
száraz: 
Verhetetlen a maga nemében, minden 
ami Tokaj- Hegyalját jellemzi az benne 
van, Zempléni tölgyfahordós érlelés, 
markáns savak, nagy test. A furmint 
szinte kilóg belőle, összetéveszthetetlen 
íz illat harmónia, óriási karakterrel. 

2011  V  száraz  V  fehér

Tokaji 
Sárgamuskotály: 
Tokaj-hegyalja legillatosabb és 
legzamatosabb fajtája.Izében a 
friss, üde, lédús gyümölcs köszön 
vissza,mellyel páratlan íz élményt okoz a 
felnőttek számára. 

2013  V  édes  V  fehér



Tokaji Szamorodni 
száraz: 
Furmint, Hárslevelű szőlőfajtánál 
bekövetkezett Nemes Rothadás 
(botritis cinerea) következtében kialakuló 
Aszúszemes szőlőfürtök egyöntetű 
feldolgozását követően és Tölgyfahor-
dóban érlelt Tokaji Borkülönlegesség. 
Egyedülálló íz világgal rendelkezik, kié-
rezhető belőle a keserű mandula íz és 
a botritis-es jelleg, rendkívül harmonikus 
bor. A száraz bort kedvelők körében a 
Borok Királyát jelenti. 

2010  V  száraz  V  fehér

Tokaji Szamorodni 
édes: 
Furmint, Hárslevelű szőlőfajtánál 
bekövetkezett Nemes Rothadás 
(botritis cinerea) következtében 
kialakuló Aszúszemes szőlőfürtök 
egyöntetű feldolgozását követően 
és Tölgyfahordóban érlelt Tokaji 
Borkülönlegesség. Egyedülálló íz 
világgal rendelkezik, kiérezhető belőle a 
keserű mandula íz és a botritis-es jelleg, 
rendkívül harmonikus bor. 

2006  V  édes  V  fehér

Tokaji Aszú 3 
puttonyos: 
Furmint, Hárslevelű, Muskotály szólófajtáknál 
bekövetkezett nemes rothadás ( botritis 
cinerea)  következtében kialakuló, kézzel 
szemenként szedett aszúszemekből és több 
száz évre visszanyúló technológiával készült 
édes Tokaji Borkülönlegesség. A 3 puttonyos 
Aszú, a magasabb puttony számúakhoz 
képest a legalacsonyabb cukortartalommal 
rendelkezik, de ez nem befolyásolja kiváló 
minőségét. Színe világos borostyán, izében jól 
megfigyelhető az aszúra jellemzó botritiszes íz 
mellyel kellemes gyümölcsösség párosul. 

2008  V  fehér  V  édes

TOKAJI
BORKÜLÖNLEGESSÉGEK



Ezerjó: 
A kunsági borvidék és Imrehegy 
környékének régi hungaricum fajtája. 
Az Ezerjó borunk friss, ropogós 
savú, almás illatú kevés fűszeres 
beütéssel. Telt, zamatos karaktere 
miatt hosszabban érlelhető. A könnyű, 
zöldséges vagy halas ételek kiváló 
kísérője. 

2014  V  száraz  V  fehér

Kövidinka: 
A kövidinka a Kunsági borvidék 
egyik jellemző fajtája, a természeti 
sajátosságok miatt terjedt el ezen a 
vidéken. Késői érésű, bora könnyed, 
virágos illatú, diszkrét gyümölcsös 
zamatú. Frissítő tavaszi -nyári bor 
pl. szódavízzel és előételek, könnyű 
fogások, fehér húsok, halak kísérője 
étkezésünkben. 

2014  V  száraz  V  fehér

BÉLA BORÁSZAT

Cserszegi Fűszeres 
félédes: 
Szalmasárga színű illatos félédes 
fehérbor. Ez a bor testesebb, fűsze-
resebb, mint ifjú testvére, de üde és 
friss ropogós savai, zöldes fehér színe 
hasonlóan üdítő érzést, küllemet ad e 
nedűnek. A cserszegi fajtára jellemző 
kellemes illat és íz világ jellemzi. 

2014  V  félédes  V  fehér



Kékfrankos Rosé: 
A rozé borunk szamócás – gyümölcsös 
illatú, finom elegáns savú, szinte minden 
ételhez előnyösen társítható. Nyári 
üdítő italnak is kiváló, kevés szódával 
megbolondíthat.

2014  V  száraz  V  rosé

Cabernet 
Sauvignon: 
A Béla Borászat Dűne sorozatába 
tartozó Cabernet Sauvignon testes, 
mélyvörös színű, de gyümölcsös, 
kevés fűszeres beütéssel jellemezhető 
fajtaborunk. Kisfahordóban, 
többszörösen használtban egy évig 
tartjuk, majd ezt követően palackozzuk 
és fél évig a palackban érleljük.

2013  V  száraz  V  vörös

Bolero: 
Bolero édes vörösborunk Cebernet 
alapú kisfahordóban érlelt vörösborból 
készül, csokoládés vaniliás ízekkel 
kedveskedik az édesbort kedvelőknek. 

2014  V  édes  V  vörös

BÉLA BORÁSZAT


