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UÉÜÄtÑ 
 

 Tokaji Sárgamuskotály (száraz) 2018 –  
  dry 

Friss, gyümölcsös bor, illatos, kellemes savakkal. Sárgamuskotályból ritkán készítenek 
száraz kategóriát, ezért is érdemes megkóstolni ezt a borkülönlegességet. 
Aranyérmes 

 
 

Tokaji Furmint(száraz) 2018- 
dry 
Az Esztáva-dűlővörös vulkáni talaján érlelt szőlő, szelektálva lett szedve, ebből készült 
egy nagyon különleges bor, ásványos különleges íz világgal. 
 
 

 Tokaji Furmint (száraz)Öregtőkés  -2013 
 dry 

Védett eredetű bor, külön szüretelve az öreg tőkés szőlőkről, amelyek a 100 éves kort is 
elérhetik. A vulkáni talaj és az abbanmélyen gyökerező szőlő különleges ásványi íz világot 
ad. 13,5% alkohollal. 
1,5 éves tölgyfa hordós érleléssel. Többszörösen aranyérmes bor. 
 
 
 
Tokaji Hárslevelű ( félszáraz) 2013   
Semi-dry 
3,5 évig érleltük 2 éves tölgyfahordóban. Illatos, gyümölcsös, érett bor: a mézes-
hársfavirágos ízen kívül már egy kellemesen kesernyés mandula íz is párosul kóstolásakor. 
12,5% alkohollal. Aranyérmes. 
 
 
 
 

 Tokaji Sárgamuskotály (félédes) 2018 –  
 Latehavest 

Késői szüretelésű bor, a legmagasabban fekvő dűlőből. Ehhez a borfajtához a szőlőt 
magas cukortartalommal szüreteljük. Illatos, gyümölcsös, a bodzavirágos ízen kívül már 
egy kellemes savakkal. 
 

 Tokaji Hárslevelű (félédes) 2018 –  
 Semmi-sweetLateharvest 

Késői szüretelésű Ehhez a borfajtához a szőlőt magas cukortartalommal szüreteljük. 
Illatos, gyümölcsös, bor: a mézes-hársfavirágos ízen kívül már egy kellemesen kesernyés 
mandula íz is párosul kóstolásakor. 12,5% alkohollal. Aranyérmes. 
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 Tokaji Máslás (félszáraz) 2005 –   
 Semi-dry  

Hat puttonyos aszúseprőn érlelt tokaji borkülönlegesség, testes 4 évig érlelődött 
tölgyfahordóba,illatában, zamatában a száraz szamorodnihoz hasonlít. 

 
 

 Tokaji Fordítás (édes) 2005 – 
 Sweet 

Tokaji borkülönlegesség, amely 5 évig érlelődött tölgyfahordóban. Jellemzi az aszús, 
botrytiszes íz világ, mégis kellemesen, nem tolakodóan édes bor. Magas cukortartalma 
miatt íze vetekszik a 4 puttonyos aszúéval. 13% alkohollal. Többszörösen aranyérmes 
bor.Nagykanizsai bor és dödölle fesztivál fehér borra nyertese. 
 
 

 Tokaji Aszú 6 puttonyos 2005 –  
 Sweet 

Édes tokaji borkülönlegesség, a „borok királya, a királyok bora”. 6 évig érlelődött 
tölgyfahordóban. Harmonikusan édes, gyümölcsös, nagyon intenzív ínyenc bor. Olajosan 
gördülő, élénk savakkal egyensúlyban. Akár gyógyszerként is fogyasztható. 11% 
alkohollal. Többszörösen aranyérmes.  
Sátoraljaújhely Város Bora 2018 

2000 Tokaji Esszencia Natúr  -     Színe a Stradivari hegedűk sötét borostyánjától a már-már 

feketéig terjed. Aromájában narancs, birsalmasajt és teafű egyesül aszalt gyümölcsökkel és 

fűszerekkel. A pohárban szinte a méz méltóságteljességével mozog. Az alkoholt alig 

tartalmazó Tokaji Eszencia mézszerű textúrája elképesztően hosszú utóíz előhírnöke, óriási 

cukortartalma ellenére a bor nem nélkülözi az izgalmas savakat sem. Elixír a testnek és a 

léleknek. Pillanatfelvétel az évjáratról, utazás egy felfedezés előtt álló birodalomba, a 

legmeghittebb pillanatok bensőséges megünneplése: ezt kínálja egyetlen korty Tokaji 

Eszencia. 

A Tokaji Eszencia desszert után vagy desszert gyanánt is tökéletes, de a legjobb önmagában, 

önmagáért kóstolni. 

A Szilágyi birtokról minden palack Tokaji Eszencia fogyasztásra készen kerül ki, ez a nektár 

ugyanakkor történelmi tapasztalatok szerint nagyon sokáig eltartható. Magas természetes 

cukortartalmának köszönhetően hűtőszekrényben a palack kinyitása után még évekig 

eltartható. 

Az eszencia szabadon, az szőlő saját súlyának nyomása alatt csepeg ki az összegyűjtött 

aszúszemekből. A különleges nektárt a Himnusz is megénekli. Az egészségre gyakorolt 

jótékony hatása miatt az eszenciát korábban gyógyszertárakban árusították. Alkoholtartalma 

mindössze 1-3%. 

 


