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Minden, ami bor!
Kedves Rotarysta Barátaim!

Az alábbi borokat és borcsomagokat raktam össze, mely baráti, partneri körben vagy cégen belüli
ajándékozásra is jó lehet.
Ezeket igény szerint csoportosíthatjuk és csomagolhatjuk is.
Mindegyik ár egy darabra vagy csomagra értendő. Természetesen a mennyiség függvényében az ár
módosulhat.
Továbbá csatoltam a borokhoz Kovács Antal háromszoros sommelier bajnok borelemzését is, ugyanis
ő forgalmazza országosan a boraimat.
A borok bevezetésekkor ezt írta Kovács Antal a pincészetemről és a boraimról.

"Több, mint 20 éves pályafutásom során többször is nekifeküdtem ennek a nagy
tehetségű, szunnyadó borvidéknek, de egyszer sem jártam szerencsével; nem
találtam olyan pincét, amit bátran vihettem volna a Nagyérdemű elé. És ahogy
látom, ez eddig másnak sem sikerült... Ezért is felemelő érzés számukra, hogy a
borfogyasztók mostantól a Pinceáron.hu közvetítésével ismerkedhetnek meg a
Bükki lankák - Sándor Zsolt által világra segített - kézműves boraival! Amire
szeretném külön felhívni figyelmüket, a pince 2013-as évjáratú Cserszegi
Fűszerese; mert ilyen jót még sosem kóstoltam ebből a fajtából! Összesen 170
liter született belőle. Minden tekintetben párját ritkító tétel. Mivel semmi
garancia nincs arra, hogy a következő évjáratban is hozza ezt a szintet, vagy akár
a következő 10 évben születni fog hasonló, javaslom, hogy ezt ne hagyja ki...."

Borok
Bükki Rosé 2013 0,75l 1400Ft (korlátozott tétel)
Friss, intenzív gyümölcsösség, könnyed, jól iható bor
Bükki Zweigelt 2013 0,75l 2250Ft
"Intenzív bíborvörös szín. Illatában fekete bogyós gyümölcsök, fekete szeder, áfonya, valamint
málna bontakozik ki. Kóstolva száraz, lendületes savérzet, fiatalos tannin, sűrűszövésű test,
áfonyás-csokoládés ízek jellemzik. Nagyszerű zweigelt, a szőlőfajta egy olyan oldalát mutatja
be, amit eddig nem nagyon ismerhettünk. Sertés, borjú, marha és báránysültek mellé ajánlom
kísérőként." Kovács Antal

Cserszegi Fűszeres (Bakonyi Károlynak) 2013 0,75l 3500Ft (korlátozott tétel)

"Mély aranysárga szín. Illatában lédús szőlő és rózsa érződik. Kóstolva száraz, vibráló
savérzet, krémes test, megrendítő koncentráció jellemzi. Ízei szinte robbannak a szájban.
Párját ritkító bor, pályafutásom eddigi legszebb cserszegi fűszerese! Gazdagon fűszerezett hal
és szárnyas ételek mellé ajánlom kísérőként." Kovács Antal
Schiller 2013 0,75l 1800Ft (korlátozott tétel)
"Közepes intenzitású meggypiros szín. Illatában lédús cseresznye és meggy érződik, a
háttérben áfonyával. Kóstolva száraz, harmonikus savérzet, húsos-, enyhén molett test,
selymes felszín, lédús gyümölcsöket idéző ízaromák jellemzik. Hihetetlenül koncentrált, ritka
szép siller. Pörköltekhez, paprikásokhoz, paradicsomos tésztákhoz, érlelt sonkákhoz, házi
felvágottakhoz, lecsóhoz ajánlom kísérőként, nagy szeretettel!" Kovács Antal

Ezeknek a borok pedig most jönnek ki, mindegyik komoly, nagy bor, nagy potenciál van bennük.
•
•
•

Zweigelt 2x450 2013 0,75l
Legény 2013 (Zweigelt válogatás) 0,75l
Királyfi 2013 (Merlot&Cabernet) 0,75l

3500Ft
5500Ft
5500Ft

Pálinkák
•
•
•

Bükki Cserszegi törköly 2012 0,35l 42% alc. 2500Ft
Bükki Zweigelt törköly 2012 0,35l 45% alc. 2500Ft
Bükki Merlot&Cabernet törköly 2012 45% alc.3500Ft

Mindegyik törköly aranyérmes, de inkább mondják szőlőpálinkának, mert nem karcos, hanem
selymes. Hosszú utóízű, gyümölcsös, jól iható. Az eddigi legjobb eredményem a 2011-es Zweigelt
törköly, mely az év pálinkája lett.
http://www.boon.hu/szolo-nyerte-a-palinkaversenyt/2175379

Az alábbi csomagokat gondoltam ki:
Cégeknek
bor és/vagy pálinka
1. Bükki Zweigelt 2013 0,75l 2250Ft
2. Bükki Zweigelt Törköly pálinka 2012 0.35l 2500Ft
3. Bükki Zweigelt 2013 és Bükki Zweigelt Törköly pálinka 2012 0,2l egy csomagban, akár fadobozos
kivitelben is. 4500Ft
4. Legény 2013 (Zweigelt válogatás) és Legény 2013 Zweigelt törköly pálinka fadobozban 8500Ft
5. Törköly trilógia (Cserszegi fűszeres, Zweigelt, Merlot&Cabernet törköly pálinkák egy csomagban)
8000Ft
Ha van más ötleted, hogy mit szeretnél összepárosítani, akkor szólj.
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