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1000 ÉVES BORKÉSZÍTÉSI 
HAGYOMÁNY
Egerben már több, mint ezer éves a bor- 
kultúra hagyománya: a kereszténységet 
közvetítő francia és olasz szerzetesek 
tudására, szakértelmére alapozva  
alakult ki a minőségi szőlőtermesztés  
és borkészítés. 

EGYEDI, VILÁGSZÍN- 
VONALÚ TERROIROK
Szerencsések vagyunk, hogy a méltán 
híres egri borvidék legjobb terroirjai közül 
hármat a magunkénak mondhatunk.

KÜLÖNLEGES EGRI BOROK
A kiváló magyar fajták mellett (furmint,  
kékfrankos) azokat a burgundi (chardon-
nay, pinot noir) és észak-Rhone (syrah) 
fajtákat telepítettük, amelyek itt otthon 
érzik magukat. Elődeink tudása, a termé- 
szet és  a fenntarthatóság tisztelete vezé- 
rel bennünk, melyet világot látott csa-
patunk magasszintű szakértelme egészít 
ki. Magunk által termesztett szőlőinkből 
elegáns, egyedi borokat készítünk. 

NIMRÓD
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NAGY EGED  
Eger, 10 hektár – Grand Superior
Dél-délnyugatra néző meredek, egyedi 
kitettségű lejtős mészkőhegy, melyen 
gazdag ízvilágú, koncentrált szőlőinkből 
rendkívül ásványos, igazán egyedi, nagy 
potenciálú borokat készítünk.
Szőlőfajták: Furmint, Kékfrankos és 
Syrah

ÜLTETVÉ- 
NYEINK
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NYILASMÁR 
Noszvaj, 8 hektár – Grand Superior
A Bogácsi-tó áldásos hatásának köszön-
hető egyedi mikroklíma, valamint ásvá-
nyi- és tápanyagokban gazdag, masszív 
tufapadon ülő termőréteg segíti, hogy 
jellegzetes, elegáns, gyümölcsös borokat 
készítsünk. 
Szőlőfajták: Chardonnay, Pinot Noir, 
Syrah és a Kékfrankos

NAGYFAI 
Noszvaj, 12 hektár – Grand Superior
Enyhén lejtős, helyenként köves talaj, 
melyet erodált erdőtalaj egészít ki. 
Ez adja területünk egyedülálló terroirját,  
s a kiegyensúlyozott , harmonikus, 
lekerekített  borokat.
Szőlőfajták: Chardonnay, Pinot Noir, 
Syrah, Kékfrankos, Merlot 
és Cabernet Franc
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BORÁSZAT
A Kovács Nimród Borászat (KNW) hét  
egybefüggő pinceágban talált otthonra,  
a történelmi egri, verőszalai pincesoron.  
Már a 18. században volt itt közel száz,  
a miénkhez nagyon hasonló présház, 
ahol a helyszíni feldolgozás után a 
kierjedt szőlő levét a pincék hűvösében, 
hordókban érlelték, tárolták. Elődeink 
tudását nem feledve, hagyományaikat 
megőrizve, de a 21. század technológiá-
ját segítségül hívva készítjük borainkat.
Korszerű, minden tekintetben felújított 
borászatunkban mindig örömmel látjuk 
Önt vendégül!

BORÁSZAT
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EGER, A VÁROS
Eger történelme a 11. századig nyúlik 
vissza: ekkor alapított a itt  Szent István 
király az első püspökséget. A 16. század-
ban Eger vára ellenállt a török invázió-
nak – e korszakból származik a Bikavér 
legendája – s védte egész Európát. 
Az egyház fontos szerepet játszott  
abban, hogy Eger később kulturális 
és barokk központt á válhatott . A város 
ma bájos keveréke a régi és a modern 
építészetnek: a történelmi utcákat 
üzletek, kávéházak, étt ermek tarkítják, 
gyógyfürdői világszerte ismertek. 
Borászatunk Eger történelmi városrészé-
ből könnyű sétával megközelíthető.

10 KN W

EGER
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E borok mind az Egri borvidék leg-
nagyobb presztízsű Grand Superior 
terroirjáról, a Nagy Egedről származ-
nak. A Nagy Eged hegyen, 300 és 500 
méter tengerszint feletti magasságban 
található tíz hektáros ültetvényünk. 
Mészkőtalaja, meredek domboldala, 
déli fekvése, s az áldásos mikroklíma, 
melyben a meleg nappalokat hűvös 
éjszakák követik, mind-mind segítenek 
abban, hogy elegáns, gyümölcsös, 
komplex, ásványi anyagokban gazdag 
borokat készíthessünk.

GYŰJTŐK- 
NEK
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GRAND BLEU 2012

Ez a különleges terroir-borunk a 
Nagy Eged hegy 460 és 500 méter 
tengerszint feletti magasságban 
termett Kékfrankos szőlőből készült. 
Borunkban mély harmóniában 
ötvöződnek az illatok, ízek a terroir 
kínálta egyedi ásványossággal. 
Szilva, cseresznye és étcsokoládé 
aromája válik eggyé a kiegyensúlyo-
zott savakkal, selymes tanninokkal, 
s ez a harmónia az évek múlásával 
csak még szebb és élvezetesebb lesz. 
Csupán 2300 palack készült.

FURMINT 2014

Diszkrét, elegáns illattal indul, 
majd kiteljesedik a vanília, 
őszibarack, s a pirított magvak 
aromája. A kortyot lágy, 
kellemes, hosszú lecsengés 
zárja. E fehérbor komplexitá-
sával is hangsúlyozza a Nagy 
Eged egyedi ásványosságát, 
ami azonban nem nyomja 
el a gyümölcs harmonikus, 
ropogós, friss ízeit.  
Csak 1270 palack készült.
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NJK 2009

Zászlóshajó borunk nevének 
eredete tulajdonosunk, Kovács 
Nimród (János) nevének kez-
dőbetűi. A házasítás az általa 
is kedvelt fajtákat tartalmaz-
za: Kékfrankost és Syrah-t. 
A NJK komplex harmóniáját 
adja a különböző ízeknek: a 
szilvának, málnának, szeder-
nek, amelyek a szegfűbors és 
a dohány jegyeivel teljesednek 
ki. Csak 3196 palack készült.



1918 KN WKN W18 KN W

Ezek a borok kizárólag a Noszvajhoz 
közeli Nyilasmár és Nagyfai ültetvé-
nyünk Grand Superior területeiről szár-
maznak. Elegáns, gyümölcsös, kiegyen-
súlyozott  ízük teljességéhez a köves 
talaj, az ásványosságot adó tufapad, 
s a közeli Bogácsi-tó teremtett e 
különleges mikroklíma is hozzájárul.

MONOPOLE
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EGER, 
A MAGYAR 
BURGUNDIA

Eger hasonló szélességi övön található 
Burgundiával – amelyet a fehér borok 
terén a Pouilly Fuissé, a vörös fajtáknál 
pedig a Musigny jellemez leginkább –  
a város és környéke pedig immár világ-
színvonalú bortermelő régióvá nőtte ki 
magát, ahol a borkészítés életformává 
vált. A modern technológiát elődeink,  
a francia szerzetesek által ránk hagyo- 
mányozott tudással ötvözzük, s a ma- 
gyar fogyasztókhoz is szeretnénk eljut-
tatni a nagy francia klasszikusokat:  
a chardonnay-t és a pinot noir-t.
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MONOPOLE

777 Pinot Noir 2013

RUBIN SZÉPSÉG,  
A RÓZSA ÉS AZ IBOLYA 
MOSOLYÁVAL 

A dijoni 777 Pinot noir klónra  
alapuló bor ízei piros gyümöl- 
csöket, főként málnát és ribiz- 
lit idéznek, de megjelenítik  
a barrique-tölgy ízét, selymes 
tanninokkal.  
Elegáns, tüzes és vibráló  
még, de idővel a palackban  
tökéletessé nemesedik. 

MONOPOLE

BATTONAGE 2015

GYÖNYÖRŰ SZŐKE LÁNY 
EGERBŐL: AKÁR EGY  
„DIOR”-MODELL
Klasszikus burgundi techno-
lógiával alkottuk borunkat, 
melynek lényege a hordós 
erjesztés, s a hosszú seprőn-
tartás, többszöri felkeveréssel.  
Az érett körte és alma íze a 
francia és magyar 225 literes 
barrique tölgyhordó vajas 
aromájával keveredik, a szőlő 
egyedülálló ásványosságával 
elegáns, élénk savakat, hosz-
szú, harmonikus lecsengést 
eredményez. 
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Bárhol járunk, a zene körülvesz minket. 
Hallgatjuk autóban, házibuliban, vásár-
lás közben, vagy csak úgy otthon, ráérős 
délutánokon. De miért ne tehetnénk ezt 
egy elegáns bor mellett? Próbáljuk ki, 
megéri! Új élmények részesei lehetünk:  
egy pohár KNW bor, egy vibráló, vagy 
halk jazz, és kitárul a világ.

ALL THAT 
JAZZ Gyémánt László  

festménye
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MONOPOLE

DIXIE 2016

EGY FRANCIA HÖLGY  
LOUISIANABÓL
A körte és az alma íze finoman 
vezet át a francia és magyar 
barrique tölgyhordók vajas 
aromáján, s lesz végül ízekben 
gazdag, finom savakkal teljes.  
A dixie-zene nem magányos 
műfaj, sosem unalmas,  
ahogyan fehér házasításunk 
sem az: Chardonnay és Pinot 
Gris alkot benne vibrálóan 
tökéletes összhangot.

MONOPOLE

COOL NOIR 2012

FORRÓ CSÓK  
A SÖTÉT ÉJSZAKÁBAN
A Cool Noir mély, gazdag aromá-
kat mutat a piros gyümölcsök, 
füstölt, kék szilva, majd némi 
levegőztetés után a dohány illatát 
is felidézve. Ez a harmonikus 
együttes adja azt az egyedülálló 
mély és szépséges ízt, amely lehe-
tővé teszi, hogy felfedezzük  
a Cool Noir varázsát.
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MONOPOLE

BLUES 2014
KÉKFRANKOS

BOLDOG KÉK ÖRDÖGÖK
A Blues Kékfrankos mélyvörös 
színe a pohár szélén ibolyába  
simul, s ez vezet a piros 
gyümölcsök, cseresznye, ribizli 
ízein át az aszalt sárgabarack 
és a viola karjaiba. Komplex 
ízek egyesülnek élénk savak-
kal, selymes tanninokkal,  
s az egyedi termőhely karakte-
reivel, hogy aztán – akár  
a blues – szenvedélyes korty-
ban forrjanak össze.

MONOPOLE

RHAPSODY 2013

A SOKSZÍNŰSÉG ÉLMÉNYE
Rendkívül koncentrált, szép, 
gránátszínű Bikavér-házasítá-
sunk áfonya, érett cseresznye 
és fűszeres tölgy ízét villantja 
fel, a fajtára jellemző közepes 
testtel, közepesen hosszú lecsen- 
géssel és lágy tanninokkal.  
A különböző összetevők végül 
harmonikus performance-ként  
csendülnek fel, miként egy  
Gershwin zenemű.
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MONOPOLE

SOUL 2013
SYRAH

UTAZÁS A LÉLEK 
MÉLYÉRE 

A Soul Syrah-t érett  fekete 
cseresznye és földes jegyek 
jellemzik, amelyekbe másod-
lagos ízként az édes dohány 
és a bőr illata olvad bele. 
Mély színű vörösborunk a 
szájban bársonyos tanninokkal 
és szép lecsengéssel zárul, 
s a korty még élvezetesebb, 
ha közben szólhat a soul. 
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GRŐBER 
JENŐNEK 
AJÁNLVA

Ha nincs Grőber Jenő, talán nincs Egerben 
Bikavér sem. A 19. század végén, 20. század 
elején élt, nagy tudású, kísérletező kedvű 
borásznak köszönhetjük az immár világszerte 
ismert, s 2017-től hungarikumnak számító 
vörös házasítást. A Verőszala utcában – ahol 
a KNW tradícionális pincesora is található 
– alkott a borait, köztük az 1900-as évjáratú 
emlékezetes Grőber Bikavért. 
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MONOPOLE

SUPERIOR 2012

A NAGY VAD
A mélyvörös színű Superior 
Bikavér meggy, szilva, erdei 
gyümölcsök és fűszerek aro-
májával teljes. Hosszú, fi nom 
lecsengés, kellemes tanninok, 
savegyensúly. Már most is 
elragadó, testes bor, néhány 
év alatt  azonban igazi nemes 
vaddá érik.
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A borcsalád tagjai különböző, az Egri 
borvidék jellegzetességeit hordozó dűlőkön 
termett szőlőből készülnek, friss, élvezetes, 
minden alkalomhoz illő stílusban.

MINDEN-
NAPI
ÖRÖMÖK
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EGRI CSILLAG 2016

Az Egri Csillag házasított  bor, 
amelyet a borvidék borfajtáinak 
gondosan válogatott  gyümölcsei-
ből készített ünk. 
E kiváló évjárat a friss gyümöl-
csök ízeit és aromáit kínálja fel, 
élénk savegyensúllyal. Sokszínű 
borunk különböző ételek tökéletes 
kiegészítője lehet. 

EGRI ROSÉ 2016

Friss rozénk gyümölcsössége 
igazi felüdülést nyújt akár egy 
elegáns vacsora kísérőjeként, 
akár önmagában, forró nyári 
estéken. Illatában és ízében is az 
eper és a málna jegyei dominál-
nak. Néhány gramm maradék 
cukor teszi még kedvesebbé 
borunkat.
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EGRI BIKAVÉR 2014

Az egri borvidék legkedveltebb 
házasítása. Karakteres borunkban, 
mint egy szép virágcsokorban, 
egymás után bukkannak elő a kü-
lönböző gyümölcsös és fűszeres ízek. 
Sikerrel párosítható számos étellel, 
de önállóan is megállja a helyét. 
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