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NEKTÁR 2020 – EGY KORTY ZALA…

Kiváló márkanév is lehetne, de szőlőfajta. Méghozzá egy 
igazi különlegesség, ami frissességével, 
gyümölcsösségével ejti rabul kóstolóját. Ráadásul zalai 
nemesítésű fajta, Cserszegtomajról. Szerelem az első 
illat után, elegáns fűszeresség csipetnyi szerethető 
parfümmel. Jó értelemben behízelgő, könnyed, 
már-már légies. Egy korty Zala…

Kísérő: Bruschetta, cristalina bagett

MUSCATELLO 2019 – A PEZSDÍTŐ…

Könnyed elegancia, frissesség, üdítő pezsgés. 
Sárgamuskotály alapú fehér házasítás bolond buborékokkal, 
az érzékek felkorbácsolására. Fogyasszuk akár aperitifként, 
akár egy ünnep fényét emelendő, vagy akár csak azért, mert 
néha kell egy kis pezsgés az élethez! 2019-ben a Pinot 
blanc-t választottuk a házasítás partneréül. Jó választás volt, 
amire több száz elégedett ügyfelünk a bizonyosság.

Fogadd szeretettel üdvözlőitalunkat!

ÁRAINK:

8 tételes borkóstolás,  k ísérők nélkül :        6.700Ft/fő
Borkóstolás gourmet vacsorával :        13.000Ft/fő



H10 KABAR 2018 - NYISS KI EGY KABART
ÉS MONDD MEG, MI VAN!

Azért dolgozunk sok és új fajtával, mert nekünk a szőlő valóban 
szenvedély, a bor tényleg kísérlet, minden évben. A Kabar a hazai 
szőlőnemesítés nagy reményekre jogosító gyöngyszeme. 
Koncentrált, a hordó és a bor kölcsönhatásától egyedivé vált illat, 
finoman édeskés krémesség, ami az első benyomásokat illeti. A korty 
kerek, testes, szájat betöltő, hosszú és intenzív utóízzel, érett 
almás-körtés karakterekkel. Ez az egyik olyan bor, aminek a lenyelése 
után az első gondolatod, hány palackkal lehet még a hajón?

Kísérő: Tatár beefsteak 

ROZÉ 2020 – A ROZÉ, A ROSÉ…

Szerintem a rozé olyan Magyarországon, mint a foci. 
Mindenki ért hozzá, mindenki tudja a titkot. Mi is. A borászatok 
számára kötelező lett, sok stílus, sok elképzelés. Na de mit 
mondjunk a miénkről, a 2020-asról? A mi véleményünk 
köszön vissza a palackokból. Először is: mi szeretjük a bort, 
nem csak készíteni, de inni is! Ezért a rozénk is erről szól. 
Másodszor: az illata legyen kedves, bogyós gyümölcs 
kertészetre emlékeztessen. Ez a kedvesség maradjon meg az 
ízben is, savai csiklandozzák jólesően a szánkat, lenyelve 
pedig érezzük, hogy bort iszunk. És igen, kérünk még.

Kísérő: Eperkrémleves, mascarponés, bazsalikomos túróhab

ELŐJÁTÉK 2019 – MINDEN JÓ, HA JÓL KEZDŐDIK…

Az „Előjáték”-ot próbáltad már? Érdemes, hiszen nevéhez méltóan 
játékos bor. Mert játszani jó, és a lényeg, hogy élvezzed. Mi is ezt éreztük 
a borok elkészítése, házasítása során. Arra törekedtünk, hogy a 
kóstolása is játékos örömet okozzon Nektek. A harmónia titka: a Furmint 
viszi a vállán a többieket, a Kabar adja a tüzet, a Pátria fiatalság, 
bolondság, a játékos savakat hozza, a Pinot blanc pedig egy kis 
krémességet ad a végeredménynek.

Az igazi történet: Lelkes borászok összefogásával elkezdődött a Zalai 
borvidék közösségi bormárkájának megalkotása. „Előjátékunk” ezzel a 
zászlós borral kapcsolatos elképzeléseinket tükrözi. 

Kísérő: Bivaly mozzarella, érlelt sonka, ruccola, bazsalikomos olaj



PARTNEREINK:

www.dokaevapinceszet.hu
www.fiaker.hu  

ELÉRHETŐSÉGEINK:

www.vitorlasberleskeszthely.hu 
8360 Keszthely, Phoenix u. 1.   a    

+36 20 957 0376   a    
szkipper@vitorlasberleskeszthely.hu   a    

H8 FURMINT 2017 – A REJTŐZKÖDŐ

A Furmintról mindenki gondol valamit. A leggyakoribb vélemény, 
hogy semleges fajta, bora ezért képes megmutatni a termőhely 
sajátosságait, jellegzetességeit. Mi nem bánjuk, ha ezen keresztül kell 
bemutatnunk a Zalai borvidéket! Furmintunk az egyik legszebb 
dűlőnkben, Pogányváron terem, ami fajta és terroir szerencsés 
találkozása. Őszibarack- és virágillat, érett, mégis lendületes, gazdag 
aromakép, finom érlelési zamatok, vagyis jóleső korty, hosszú utóíz, 
maradandó élmény! Hát ez Zala, egy pohár Furmintba sűrítve. 
Nekünk az a dolgunk, hogy ezt minden évben legalább így 
megmutassuk.
Újra és újra.

Kísérő: Rozmaringos kacsamell carpaccio, mézes cékla, édesburgonya

CABERNET BARRIQUE 2016

A két Cabernet: sauvignon és franc remek 
egyensúlyban egy remek évjáratból remek alkalmakra. 
Komplex, szerethető, szájat betöltő barrique, nagy 
élmény. Mit jelent ez? Kibontod, kitöltöd. Megforgatod 
kicsit a pohárban, mélyen beleszagolsz. Ellazulsz, ezért 
megérte megszületni. Nem fokozom, azt kívánom, a 
kóstolást mindenki élje át maga. Csúcson van, és kész, 
és még pár évig ott is marad.

Kísérő: Kézműves sajtok 

CABERNET FRANC VÁLOGATÁS 2017 – EGY FRANCIA ZALÁBAN.

A Zalai borvidéket fehérborosnak tartják. Mit keres akkor itt egy jó vörös? 
Egyrészt szeretjük a kihívásokat, másrészt Zala nem ilyen vagy olyan, 
hanem kiváló szőlő termőhely, akár a kékszőlőé is. Sőt! Ezzel a borral azt 
szeretnénk megmutatni, hogyan cáfolja meg ez a varázslatos táj a 
közhelyeket. Itt éljük a mindennapjainkat, néha csak a borban vesszük 
észre, milyen csodára képes a táj, a déli lankák és a szőlő. Mert bizony a 
következők nem üres szavak: Lágy tanninok, finom hordós fűszeresség, telt 
ízek, bársonyos-kedves kortyok, fekete gyümölcsöket idéző zamatok. Az 
érlelést követően a legszebb tételeket tartalmazó hordókat kiválogatjuk 
és tartalmukat önálló Cabernet franc-ként palackozzuk. A nagyon jóban 
is szívesen keressük a még jobbat. Ha vörösbor, akkor is Zala!

Kísérő: Keserű csokoládékrém, fahéjas zabkeksz, erdei gyümölcs csatni


