
 

BOROK / WEINE / WINES 

Válogatás a Badacsonyi Borvidék pincészeteinek boraiból 

BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET 

 Badacsonytomaj 

 
 

A család 23 ha szőlőültetvényen gazdálkodik, melyek a Badacsonyi borvidéken, a Badacsony 

hegy, a Gulács hegy, a Csobánc hegy, a Bács hegy és a Tóti hegy napsütötte lankáin terülnek el. 

Ültetvényeik részben fiatal, új telepítések, részben idősebb területek, egészen az 50es években 

telepítettig. A fiatal ültetvényeiken magas, 5-5500 tő/ha tőkeszámmal és modern fém tám-

rendszerekkel dolgoznak, de megtalálhatóak korábbi fa támrendszerek és a kihalóban lévő 

bakhátas „Karós” szőlő is. 

Pincészetükben a modern technológia alkalmazása mellett ragaszkodnak a hagyományokhoz, így 

boraik ászokhordós érlelés után kerülnek palackba. Boraikban megtalálható az érett szőlő 

gyümölcsös illata, zamata és a vulkáni talaj adta minerális, terroir jelleg.  

„kinnagangon” Badacsonyi pinot noir rozé 0,75 l 3.300,- / palack 
száraz rozé bor / trocken Rosewein / dry rose wine 
„Kinnagangon” egy életérzés. Kerti party-k, családi- baráti borozgatások kitűnő kiegészítője, 8-10 C-ra hűtve meleg nyári 

napok frissítője. Elegáns, friss, illatában az érett eperre emlékeztető, gyümölcsös ízű rosébor. 

 

Gabriella Badacsonyi Muscat Ottonel 0,75 l  3.600,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
A Csobánc hegy déli lejtőin termett, a muskotály szőlőre jellemző parfümös illatú és fűszeres zamatú, diszkrét savtartalmú 

bor, mely frissessége és eleganciája miatt elsősorban a hölgyek és az ifjú borkedvelők kedvencévé vált. 

 

Bács Hegy Badacsonyi Olaszrizling 0,75 l  4.900,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
A Bács hegy ajándékát a hagyományokhoz ragaszkodva új tölgyfa hordóban 6 hónapig érlelték. A bazalt alapú, agyagos 

talajnak köszönhető nagy komplexitású, keserűmandulára emlékeztető utóízű és magas Magnézium tartalmú kiváló bor. 

 

Badacsonyi Kéknyelű Selection  0,75 l  5.900,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
A Kéknyelű a Badacsonyi borvidék ősi hungaricum fajtája. Két meghatározó dűlőből válogattuk az egészséges Kéknyelű 

szőlő legjavát. A vulkáni talajnak köszönhetően egyedi minerális karakter, élénk savak, nemes harmónia jellemzi a 7 

hónapig új tölgyfa hordóban érlelt nagy bort. Magas Kálium tartalma kedvező élettani hatású. 

 

Borbély Zeusz Késői Szüret   0,5 l   6.500,- / palack 
édes fehérbor / süßes Weißwein / sweet white wine 
A Zeusz az Ezerjó és Bouvier fajták keresztezéséből származó badacsonyi szőlőfajta. Őseinek köszönhetően jól cukrosodó 

és túlérés során sem lágyul le, így a november végén, töppedt szőlőszemekből szüretelt tételben a 70 g/l maradék cukor és 

a határozott savtartalom szép egyensúlyt alkot. 



 

SIKE BALÁZS PINCÉJE 

Badacsonytördemic 

 

 

 

Skizo. A név. 

Ami arra a szinte már meghasonlott állapotra utal, amit a világban létező ellentmondások 

okoznak bennünk. Amikor a gondolatok, érzések és cselekedetek közötti összhang látszólag 

felbomlik, és úgy érezzük, választanunk kell. 

Skizo. Bor és borászat. 

Amiben nehéz meghozni a kiegyensúlyozott döntést. Iparszerű bortermelés vagy daccal és 

büszkeséggel művelt, évszázados kicsiny dűlők? Modern technológa vagy a hagyományos „apáink 

is így csinálták” szellem? A világ borvidékein bizonyított szőlőfajták vagy a mi Kárpát-medencei 

szőlőfajtáink? Globalizált élet vagy a vidéki életforma és magyar lelki alkat? Egymás ellenében 

ható fogalmak ezek? Szerintünk nem, mert külön-külön és egyszerre is igazak. 

Balázs és Réka 

A SkizoBor személyes ügyük. Tökéletesség óhajával megbirkózni a tökéletlennel. A SKIZO által 

sugallt ösztönös kettősség minden tudatosan élő ember sajátja. A cél: Elérni a Harmóniát. Szőlőben, 

Borban, Szerelemben… 

A SIKE BALÁZS pincéje borokban hozza meg a hegy, a szőlőtő, a természet, Balázs és a 

munkatársai kezeinek munkája, az igazi gyümölcsöt. 

 

SKIZO Sauvignon     0,75 l  3.500,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
Igen intenzív, vegetális illat, zamatban kóstolás után finom, gyümölcsös irányba szelídül. Tartalmas korty, hosszú-

hosszú-hosszú lecsengéssel. 

 

SKIZO Irsai Olivér     0,75 l  3.500,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
Amilyen egyértelmű a végeredmény, annyira bonyolult a folyamat, hogy az ideihez hasonlóan törékeny, fajtajellegesen 

gyümölcsös és friss irsai kerüljön a palackba. Gyors erjedés tartályban, kis pihenés és pár hónapban újra találkozunk a 

szőlővel, ezennel a pohárban. 

 

Sike Balázs Pincéje Balaton-felvidéki Chardonnay 0,75 l   4.800,- /palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
A lesencefalui chardonnay friss évjáratának fehér húsú gyümölcsös, almás, őszibarackos az illata, ízben ezek mellé némi 

körte és citrusok, kevés grapefruit és fűszer társul. 

 

SKIZO Rozé      0,75 l  3.500,- / palack 
száraz rozébor / trocken Rosewein / dry rose wine 
A málnás gyümölcsössége ezúttal kicsit érettebb zamattal nagyobb beltartalommal társul. Finom savak és leheletnyi szén-

dioxid szépen kerekíti.      

 



 

SABAR BORHÁZ 

Káptalantóti 

 

 
A pincészet a Balaton-felvidék talán legkisebb hegyén, a 217 méter magas Sabar-hegyen terül 

el. Innen ered a borház neve is. A borászat 7 hektár saját területen gazdálkodik. Egy 1937-ben 

épült présházat újítottak fel. Mindezt a csodásan fejlődő birtokon közrefogja a Tóti-hegy, a Szent 

György-hegy, a Bács-hegy és a Csobánc. 

Kis tételszámú, a termőhelyet jól tükröző, magas minőségű fajtaborokat készítenek, a borvidékre 

jellemzően alapvetően fehér szőlőkből. Fő fajtáik az olaszrizling, rajnai rizling, szürkebarát és 

kimondottan a badacsonyi régióra jellemző kéknyelű. Emellett rozét is készítenek kékfrankosból, 

valamint cabernet alapú, könnyed gyümölcsös vörösbor is készül a pincében. 

A borkészítés során a borok részben reduktív eljárással, acéltartályokban, részben pedig magyar, 

osztrák és francia tölgyfahordókban érlelődnek. A borászat évente mintegy 25.000 palack bort 

állít elő.  

 

Olaszrizling Birtokbor    0,75 l  4.300,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
Ahogy a reményfa zöldesfehér őszibarackjának életigenlő zamata átjárja az érzékeidet amikor eljutsz a piros, magvaváló 

rostokig, úgy tölti fel sejtjeid már a legelső korty. Először a molyhos, napsütötte héj édeskés vidámsága kelti fel a figyelmed, 

aztán a savak finom buzgósága, végül az ásványok és zöldfűszeres  

 

Pinot Gris      0,75 l  4.300,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
Sok verőfényes nyári nap van e pinot gris “háta” mögött. Korábban érve, szép savait megőrizve erjedt és érlelődött magyar 

fahordókban. 

 

Rajnai Rizling      0,75 l  5.100,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
Egy rajnai sosem ékeskedik „más tollával”, büszkén vállalja önmagát, különc karakterének egyediségét, miközben mindent 

megmutat a termőhelyéről, a talajról, a történetéről. Nem hajt a népszerűségre, nem kedveskedik, nem hízeleg, csupán 

csak lehelet finoman árasztja magából a rózsaszirmok illatának üde aromáját, fás és gyümölcsös jegyekkel árnyaltan. 

Érett mangó, maracuja, grapefruitos kesernye, majd egy nyugtázó mosoly. Minden jó. 

 

Kéknyelű       0,75 l  5.800,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
Fénykristály tisztaság, decens küllem. Gerince egyenes,tartása előkelő. A sós, ásványos érzet hűsíti a bazalt 

tüzességét, finoman felfedve a citrusos fanyarság izgalmas rétegeit. Érkeznek a válaszok, mélyülnek a fogalmak.  

 

 
 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Olaszrizling
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rajnai_rizling
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BCrkebar%C3%A1t
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9knyel%C5%B1


 

DOMAINE EDEGGER BORHÁZ 

Badacsony 

 

 
 

 

 

A Domaine Edegger egy 2000-ben alapított családi vállalkozás. A család Ausztriából származik 

és borászatukat Badacsony szívében működtetik. A szőlőültetvények összterülete csaknem 10 

hektár. Területeik, melyek négy különböző helyen fekszenek - túlnyomó részt fehér szőlővel 

telepítettek, csupán 2.5 hektáron termesztenek vörös szőlőt. 

2005. évtől személyes meggyőződésüktől vezérelve elhatározták, hogy biológiai irányelveket 

követve művelik szőlőterületeiket, így felhagytak a szintetikus permetszerek használatával. 

Véleményük szerint ezzel a tudatos szőlőtermesztéssel is ki tudják hozni a termésből a borvidék 

sajátosságát tükröző minőséget. 

 

Helbeck (reduktív chardonnay) BIO BOR  0,75 l 3.500,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
Nemesacél tartályban érlelt, reduktív Chardonnay. Elegáns és jól tárolható bor.  

 

Georg (barrique cabernet sauvignon, merlot cuvée) BIO BOR 0,75 l    5.500,-/palack 
száraz vörösbor / trocken Rotwein / dry red wine 
Testes, nehezebb bor érett, jól kiegyensúlyozott tanninstruktúrával. Fiatalon gyümölcsös jelleget is mutat. Jó arányok, szép 

savak, puha tannin, savanykás piros bogyós és erdei gyümölcsök által vezérelt ízvilág jellemezik. 

 

Pinot Noir (barrique)  BIO BOR    0,75 l 5.500,- 

/ palack 
száraz vörösbor / trocken Rotwein / dry red wine 
Ezen boruk 20 napig héjon erjedt, majd 10 hónapos érlelés következett a (225 literes) barrik-hordókban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÉKÁSSY CSALÁDI BORÁSZAT 

Badacsony 

 
 

A Békássy Család az 1840-es évek óta szőlőbirtokosok Badacsonyban. A borkészítés a család 

évszázados hagyománya, az ebből származó családi tudás pedig egyben egyfajta ragaszkodást is 

jelent. Ragaszkodást az olyan hagyományokhoz, melyek egyedivé teszik a borvidéket. 

6 hektáron gazdálkodnak Badacsony legjobb déli lejtõin, 5 fajtával: olaszrizling, kéknyelû, 

budai zöld, szürkebarát és sauvignon blanc. Területeik megújítása folyamatos, legfiatalabb 

ültetvény 3 év, míg a legidõsebb vágók 35 év körül vannak. 

A mindenkori kitűnő minőséget a nemes fajták, a spontán erjedést követő tartályban és palackban 

való érlelés biztosítja. Boraik oxidatív eljárással készülnek, fajélesztőt és reduktivitást kerülve. 

 

Badacsonyi Budai Zöld    0,75 l  4.500,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
Badacsonyban közvetlenül a Szépkilátó Borozó (volt Békássy kúria) alatti területekről szüretelve. 

 

Badacsonyi Olaszrizling    0,75 l  4.500,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
Badacsonyban közvetlenül a Szegedy Róza ház alatti területekrõl szüretelve. Tartályban spontán erjedt, majd érlelt. Íze 

zamatos, ásványos, karakteres savakkal, maradékcukor-tartalom 1-1,5g. Valódi olaszrizling Badacsony termõhelyi 

sajátosságával ötvözve. 

 

Badacsonyi Sauvignon Blanc   0,75 l  4.800,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
Badacsony egyik legmagasabban fekvõ területérõl szüretelve. Rendhagyó ízvilággal bíró bor, mivel érett szõlõbõl készült. 

Testes, a termõhelyi sajátosságokat jól megjelenítõ terroir bor. Tartályban spontán erjedt, majd érlelt 

 

Badacsonyi Szürkebarát    0,75 l  4.800,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
Megtévesztően gyümölcsös illata mellett határozott, karakteres ízvilág jellemzi a bort. Badacsony szívéből, szeretettel! 

Közvetlenül a Szegedy Róza ház alatti területekrõl szüretelve. Tartályban spontán erjedt, majd érlelt 

 

Badacsonyi Kéknyelű    0,75 l  5.400,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
Tartályban spontán erjedt, majd érlelt. Híven tükrözi a termõhelyi és a fajta sajátosságait, a mineralitás mellett határozott 

savgerinc jellemzi a bort.  



 

SZEGI CSALÁDI GAZDASÁG 

 Lesenceistvánd 

 
 

Erdős hegygerinc, széles mező, magyar tarka tehenek, lomokra felmászó kecskék és egy 

nagy vidám család: ez az idill fogadja az embert a lesenceistvándi farmon, ahol 

mellesleg bor is készül a kedvelt sajtok mellett. A környékbéli házaspár, Szegiék még 

1999-ben kezdték az ipart, egy helyi öregúr adta oda a teheneit. A tehenek tejet adtak, 

amit fel kellett dolgozni, a történet a szokásos. 2006-tól friss sajtokat gyártanak, pár éve 

pedig az érlelteknek is nekimentek. Ez a paletta bővült az utóbbi években kézműves 

boraikkal, melyeket most először zártak palackba. 

 

Balatoni Rajnai rizling    0,75 l  2.800,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
Irsai Olivér és Olasz rizling házasításával, CO2 hozzáadásával készült, a friss, bodzás illatú, könnyed, de lendületes 

gyöngyöző bor. Jól behűtve, Aperitifként, előételek mellett ajánljuk vagy éppen a nagy melegben frissítőként.  

 

Balaton-Felvidéki Olaszrizling  0,75 l  3.000,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
A Csobánc hegy déli lejtőin termett, a muskotály szőlőre jellemző parfümös illatú és fűszeres zamatú, diszkrét savtartalmú 

bor, mely frissessége és eleganciája miatt elsősorban a hölgyek és az ifjú borkedvelők kedvencévé vált. 

 

Badacsonyi Ottonel Muskotály  0,75 l  2.800,- / palack 
száraz fehérbor / trocken Weißwein / dry white wine 
A Bács hegy ajándékát a hagyományokhoz ragaszkodva új tölgyfa hordóban 6 hónapig érlelték. A bazalt alapú, agyagos 

talajnak köszönhető nagy komplexitású, keserűmandulára emlékeztető utóízű és magas Magnézium tartalmú kiváló bor. 

 

Balaton-Felvidéki Kékfrankos Rozé 0,75 l  3.000,- / palack 
száraz rozébor / trocken Rosewein / dry rose wine 
A Kéknyelű a Badacsonyi borvidék ősi hungaricum fajtája. Két meghatározó dűlőből válogattuk az egészséges Kéknyelű 

szőlő legjavát. A vulkáni talajnak köszönhetően egyedi minerális karakter, élénk savak, nemes harmónia jellemzi a 7 

hónapig új tölgyfa hordóban érlelt nagy bort. Magas Kálium tartalma kedvező élettani hatású. 

 

Balaton-Felvidéki Kékfrankos  0,75 l  3.000,- / palack 
száraz vörösbor / trocken Rotwein / dry red wine 
A Zeusz az Ezerjó és Bouvier fajták keresztezéséből származó badacsonyi szőlőfajta. Őseinek köszönhetően jól cukrosodó 

és túlérés során sem lágyul le, így a november végén, töppedt szőlőszemekből szüretelt tételben a 70 g/l maradék cukor és 

a határozott savtartalom szép egyensúlyt alkot. 

http://www.badacsony.com/hu/info/szolgaltatok/egyeb-szolgaltatok/szegi-csaladi-gazdasag.html


 

SZABÓ CSALÁDI PINCÉSZET 

Badacsonytomaj 

 

 
 

 
A Szabó testvérek közel 15 éve foglalkoznak szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A természet és a 

szakma szeretetét édesapjuktól és nagyapjuktól kapták örökségül. Céljuk, hogy termékeikkel és 

szolgáltatásaikkal örömöt szerezzenek vendégeiknek. 

Jelenleg 15 Ha-on gazdálkodnak, ahol helyi badacsonyi fajtákat és néhány világfajtát 

termesztenek. Kizárólag saját termésből készítik a könnyed, illatos, gyümölcsös borokat. 

A testvérpár nagy odafigyelésének köszönhetően kiváló minőségű borok jellemzik őket. 

 

 

Kimért borok: 

 

Balatoni Olaszrizling      1 dl  400,- / dl 
száraz fehérbor / trocken Weisswein / dry white wine   

 

Balatoni Ottonel Muskotály     1 dl  450,- / dl 
száraz fehérbor / trocken Weisswein / dry white wine  

 

Balatoni Szürkebarát      1 dl  500,- / dl 
félédes fehérbor / halbsüß Weisswein / medium sweet white wine   

 

Balatoni Kékfrankos rozé     1 dl  450,- / dl 
száraz rozébor / trocken Rosewein / dry rose wine    

 

Balatoni Cabernet Sauvignon     1 dl  450,- / dl 
száraz vörösbor / trocken Rotwein / dry red wine    

 

 

 

 

 

 



 

Fröccsök / Gespritzten / Wine spritzer 

 

Fehér (Szabó Olaszrizling) / Weiss / White: 

Kisfröccs / Klein / Small         480,- 

 

Nagyfröccs / Gross / Big         880,- 

 

Hosszúlépés / „Langes Schritt” / Long step”      560,- 

 

 

Rozé  (Szabó Kékfrankos rozé) / Rose : 

Kisfröccs / Klein / Small         530,- 

 

Nagyfröccs / Gross / Big         980,- 

 

Hosszúlépés / „Langes Schritt” / Long step”      610,- 

 

 

Vörös (Szabó Cabernet sauvignon) / Rot / Red: 

Kisfröccs / Klein / Small         530,- 

 

Nagyfröccs / Gross / Big         980,- 

 

Hosszúlépés / „Langes Schritt” / Long step”      610,- 

 

 

 


