Borteszt

Nagy meccs
csodás
játékosokkal és
háromszoros
gólörömmel.
Magyar csúcsvörösborokat
kértünk, a
pincészetek
presztízsborait,
olyan tételeket,
amelyeket öröm
adni és kapni,
amelyeket nem
bontunk ki azonnal,
hanem várunk
a jeles alkalomra.

ajánlott
fogyasztás

kapható

ár

szőlőfajta

Rendkívül
magas minőség,
összetettség,
elegancia és
finomság jellemzi
ezeket a borokat,
nem véletlen, hogy
ez a magazin első
olyan tesztje, ahol
a sor végén
is négycsillagos
bor áll.
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PRESZTÍZSVÖRÖSBOROK TESZTJE

Bajnokok
PRESZTÍZSVÖRÖSBOROK
TESZTJE

LIGÁJA

Tesztelőink

ÁLLÓ SOR: IPACS SZABÓ ISTVÁN, a Vylyan Pincészet főborásza | ROMSICS LÁSZLÓ WSET-diplomás borszakértő, a VinCE Magazin állandó tanácsadója,
a Csányi Pincészet vezérigazgatója | DR. KONKOLY MIHÁLY, NBME-tag, key account manager, Veritas | DOBOS TAMÁS, a hungarianwines.eu
tulajdonosa | SZITTNYAI ZALÁN, borszakértő, Zwack Izabella Borkereskedés | BAJKAI ZSOLT, az Ab Ovo Borkereskedés társtulajdonosa és ügyvezető
igazgatója | ERCSEY DÁNIEL, a WineSofa főszerkesztője
ÜLŐ SOR:  S
 ERGEY PANOV borszkíró (Oroszország) | TATIANA RYABOKONEVA brand manager, Simple Wine (Oroszország) |
BÁRCZI-ELEK ÁGNES, borokért felelős beszerzési vezető, Auchan | CSORBA GÁBOR, a Bortársaság kiskerekedelmi területi vezetője

Kiemelkedő bor
18–20 pontig
Kiváló bor
16–17,99 pontig
Jó bor
14–15,99 pontig
Gyenge
12–13,99 pontig
Hibás
10–11,99 pontig
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Borteszt

5

PRESZTÍZSVÖRÖSBOROK TESZTJE

5

VINCE-DÍJ

CUVÉE 7 SIKLÓS

SAUSKA-VILLÁNY, VILLÁNY, 2015, SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Mély rubin és bíborszín; intenzív, gazdagon fűszeres,
kakaós, csokoládés és érett erdei gyümölcsös, szilvás,
áfonyás, jó komplexitású, délies jellegű, lehengerlő
illat. Telt, érett és gazdag, jó szerkezetű, strukturált bor

sok érett és túlérett gyümölccsel. Jó hordóhasználat,
jó arányok és buja csokoládés és gyümölcsös, hosszú
lecsengés.

VINCE-DÍJ

NJK

KOVÁCS NIMRÓD WINERY, EGER, 2011, SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Mély rubinszín; pikánsan fűszeres, intenzív, komplex
illat érett gyümölcsökkel, áfonya, szeder, szilva, mellette kakaópor és vanília, de dohányt, cédrust és földes
jegyeket is mutat. Telt, feszes, jó arányú, élénk savú,

jól elkészített finom bor remek egyensúllyal az intenzív
hordófűszerek és az érett, édes gyümölcsök között.
Koncentrált és hosszú!

E-D
NC Í

VI

merlot, cabernet franc
8350 Ft

V

J

V

J

VI

E-D
NC Í

kékfrankos, syrah
14 900 Ft

Bortársaság
2019

5

2021

2023

2025

2027

2019

2029

4

VINCE-DÍJ

DUENNIUM

VYLYAN PINCÉSZET, VILLÁNY, 2012, SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Mély rubinszín gránát széllel; intenzív, fűszeres, jól
beérett és jó komplexitású mediterrán illat benne
áfonya, szeder, aszalt gyümölcsök, meggylekvár.
Érett, jó arányú és egyensúlyban lévő bor friss savval,

monarchiaborok.hu

selymes tanninokkal, ízében is finom fekete bogyós
gyümölcsökkel és édes fűszerekkel. Jó hordó
használat, tökéletes harmónia!

V

J

VI

E-D
NC Í

2021

2023

A teszthez

a SCHOTT ZWIESEL

IVENTO kelyheit használtunk.

RILL&SON (R & S Kft.)
Cím: 1138 Budapest, Váci út 177.
Tel.: +36-1-350-1112,
www.rillandson.com
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Köszönjük!

2025

2027

2023

2025

2027

2029

17,25 PONT

KIVÁLÓ BOROK

GRANDE SELECTION

„A kiemelkedő tételek
igazi egyéniségek,
nemzetközi szintű borok
voltak. Élmény volt
kóstolni őket!”

TIFFÁN EDE PINCÉSZETE, VILLÁNY, 2015
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Mély rubinszín; intenzív, érett cseresznyére, áfonyára és aszalt
gyümölcsökre emlékeztető, étcsokoládés, toastos illat, de pici füst és
dohány is. Jó arányú, gazdag beltartalmú bor, enyhén túlérett szilvás,
erdei gyümölcsös ízekkel. Jól strukturált, komplex és elegáns tétel
hosszú, édeskés lecsengéssel.

13 990 Ft

2029

Veritas Borkereskedés,
borkereskedes.hu
2019

„A pincészetek elméletileg a
csúcsboraikat küldték el a tesztre, ennek megfelelően tökéletes
hordóhasználatot, harmóniát és
komplexitást vártam. Sajnos a
huszonnyolc tételnek legalább
a fele nem felelt meg az ilyen
irányú elvárásaimnak, ellenben
a másik fele a boroknak valóban
nagy formátumú, izgalmas és
mély vörösbor volt, ami egy
nagyon erős nemzetközi mezőnyben is megállná a helyét.”
ERCSEY DÁNIEL

IPACS SZABÓ ISTVÁN

cabernet sauvignon, merlot,
cabernet franc
20 000 Ft

cabernet franc, cabernet
sauvignon, syrah
vylyan.hu

2019

2021

4

2021

2023

2025

2027

17,18 PONT

KIVÁLÓ BOROK

PANNONHALMI INFUSIO

PANNONHALMI APÁTSÁGI PINCÉSZET,
PANNONHALMA, 2016, SZÁRAZ VÖRÖSBOR

4

Mély rubinszín; intenzív, finoman fás, jó komplexitású, izgalmasan fűszeres, déli illat, benne áfonya, szeder, fahéj és kakaó. Jó arányú, élénk
savtartalmú, egyensúlyban lévő, érett, finom bor gazdag beltartalommal, tele lédús gyümölcsökkel, édes hordófűszerekkel, kifejezetten
hosszú lecsengéssel.

2019

KIVÁLÓ BOROK

SESSIO

KONYÁRI PINCÉSZET, BALATONBOGLÁR, 2017
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Mély bíborszín; intenzív, fejlődő, jó komplexitású, telt, fűszeres,
kakaós, vaníliás, fahéjas illat érett piros és fekete bogyós gyümölcsökkel. Jó beltartalom, gazdag textúra, feszes szerkezet. Ízében is finom,
érett gyümölcsök, meggy, szeder és szilva, jól integrálódott tanninnal
és hosszú utóízzel.

merlot, cabernet franc

merlot, cabernet franc

8250 Ft

7250 Ft

Bortársaság,
apatsagipinceszet.hu

Bortársaság

2021

2023

2025

2027

17,16 PONT

2019

2021

2023

2025

2027
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Borteszt

4
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17,1 PONT

KIVÁLÓ BOROK

„Sok tartalmas, ízgazdag
bor, szerencsére egyre
jobb hordóhasználattal,
de kevés olyan tétel,
ami tökéletes
egyensúllyal bír.”

BARBÁR

HEIMANN, SZEKSZÁRD, 2016
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Mély bíborszín; intenzív, érett, jó komplexitású, diszkréten fás, fűszeres, enyhén aszalt gyümölcsöket idéző illat. Telt, nagyon tartalmas
és érett bor, sok, integrált, érett tanninnal. Nagy test, széles korty,
jó savak, érett erdei gyümölcsök és édes fűszerek. Izgalmas, élő bor
remek egyensúllyal!
cabernet franc, merlot,
tannat, kékfrankos
8350 Ft

4

4

2021

BÁRCZI-ELEK ÁGNES

8000 Ft
thummerer.hu

2023

2025

17,1 PONT

KIVÁLÓ BOROK

2019

2027

KŐVILLA VÁLOGATÁS
VILLÁNYI CUVÉE CSÁNYI PINCÉSZET,

VILLÁNY, 2015, SZÁRAZ VÖRÖSBOR

4

KIVÁLÓ BOROK

16,79 PONT

ST. URBANUS CUVÉE

SZENDE GÁBOR, SZENDE PINCÉSZET, VILLÁNY, 2015
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

4

Mély rubinszín; érett, kátrányos, erdei gyümölcsös, enyhén animális
illat. Telt, alkoholban gazdag, magasabb, de érett tannintartalmú,
nagy testű, robusztus bor. Ízében lédús, fekete bogyós gyümölcsök,
édes fűszerek, karamell, kávé és fahéj. Koncentrált tétel hosszan
megmaradó utóízzel.

2021

2023

2025

2027

16,7 PONT

KIVÁLÓ BOROK

PARIPA

KÉSA BIRTOK, BALATONBOGLÁR, 2016
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

4

KIVÁLÓ BOROK

IKON PINCÉSZET, BALATONBOGLÁR, 2012
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Érett, mély rubinszín; fűszeres, fejlődő, bőrös, csokoládés intenzív illat,
mellette fekete cseresznye, áfonya, szeder és szilvalekvár illata. Mediterrán jellegű, mély és koncentrált bor lédús erdei gyümölcsökkel,
fűszerekkel, magas, kicsit szárító tanninnal. Inkább ételekhez ajánljuk!

Mély bíbor és rubinszín keveréke; érett fekete cseresznyés, szedres,
szilvás, jó intenzitású és jó komplexitású illat intenzív fás jegyekkel
és édes fűszerekkel, kis füstösséggel. Tartalmas, jó arányú, finom
savtartalmú, jól elkészített, ízes bor piros gyümölcsök zamatával,
férfias tanninokkal.

cabernet sauvignon,
cabernet franc, merlot
9900 Ft

cabernet franc, cabernet
sauvignon, syrah
4250 Ft

syrah, cabernet franc

Veritas Borkereskedés,
Pannon Borbolt, Csányi
Pincészet webshop

Szende Pince (Villány),
szendepince.hu

Bortársaság

Bortársaság

2021

2023

2025

2027

2019

4

2023

KIVÁLÓ BOROK

2025

2027

16,74PONT

GRAND

JACKFALL BORMANUFAKTÚRA, VILLÁNY, 2012
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

2019

4

Sötét rubinszínű bor; illatában érett erdei gyümölcsök, szeder, fekete
ribizli, pici lekvárosság, mellette édes fűszerek, füstös, kakaós jegyek.
Telt, gazdag tétel ízében is sok gyümölccsel, jó savakkal, kissé szárító
tanninokkal. Koncentrált és nagyon hosszú lecsengésű bor az élet
nagy pillanataihoz.

2019

SZITTNYAI ZALÁN

2021

2021

2023

5750 Ft

2025

2027

16,57 PONT

KIVÁLÓ BOROK

SZEKSZÁRDI OPTIMUS CUVÉE
BODRI PINCÉSZET, SZEKSZÁRD, 2016
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

2019

4

Sötét rubinszínű bor fejlődő illattal, benne érett, túlérett gyümölcsök, fekete ribizli, szeder, áfonya és édes fűszerek, pici fahéj, bors,
szegfűszeg és ánizs. Ízben testes, gazdagon texturált, érett, aszalt
gyümölcsös, szilvás ízvilágú, magasabb alkoholtartalmú bor finom,
selymes tanninokkal.

2021

2023

KIVÁLÓ BOROK

Jackfall Bormanufaktúra
(Kisjakabfalva), jackfall.com

bodribor.hu

Bortársaság

2027

2019

2021

2023

16,55 PONT

Közepesen mély rubinszín; intenzív, fejlődő, fás, erdei gyümölcsös,
rumos-meggyes hangulatú illat finom, borsos fűszerességgel. Gazdag
beltartalmú, jó arányú, élénk savú, értően elkészített, finom bor hosszú
utóízzel. Telt, mediterrán hangulatú, melengető és még érlelhető bor!

cabernet franc, sagrantino

2025

2027

HEIMANN, SZEKSZÁRD, 2016
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

cabernet sauvignon, merlot,
kékfrankos, cabernet franc
6500 Ft

2023

2025

FRANCISCUS

cabernet franc, cabernet
sauvignon, merlot
9900 Ft

2021

16,6 PONT

KIRÁLYOK 1199

kékfrankos, cabernet
sauvignon, merlot
3810 Ft

„Számomra meglepő
volt, hogy a kóstolt borok
jó része nem a korábban
megszokott túlextrahált,
túlhordózott stílusban
készült. Remélem,
kezdünk a tartalmas, de
elegáns stílus felé menni,
ami sokat segít a borok
ihatóságán!”

20

„Szeretem
a vakkóstolókat. Mindig
meglepetéseket okoznak.
Pozitívat és negatívat
egyaránt. Most is volt részem
mindkettőben!”

THUMMERER VILMOS, EGER, 2011
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

cabernet franc, merlot,
cabernet sauvignon

ROMSICS LÁSZLÓ

Mély rubinszín; közepesnél intenzívebb, piros gyümölcsös, málnás,
ribizlis, élénk, jó komplexitású illat. Lendületes, közepesnél testesebb,
jó struktúrájú, feszes szerkezetű tétel egy kis krétás tanninnal. Enyhén
fás, finoman fűszeres bor szép gyümölcsösséggel. Modern, intenzív,
friss és fiatalos.

2019

VILI PAPA CUVÉE

Egészen mély rubinszín; intenzív kakaós, fűszeres, komplex illat szép
érett gyümölcsösséggel, áfonyával, szederrel, fekete ribizlivel. Nagy
testű bor gazdag beltartalommal, sok-sok fekete bogyós gyümölccsel,
földes jegyekkel, kissé szárító tanninnal, hosszan megmaradó utóízzel.

Bortársaság

2019

16,74 PONT

KIVÁLÓ BOROK

7950 Ft

2025

2027

2019

2021

2023

2025

2027
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Borteszt

4
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KIVÁLÓ BOROK

16,5 PONT

VILLUS CUVÉE

„A kóstoló második
felében megérkeztünk
a presztízsborok
világába, az elején lévő
pár csalódást bőven
kárpótolta az utolsó
tíz tétel!”

GÜNZER CSALÁDI BIRTOK, VILLÁNY, 2016
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Mély rubin- és gránátalmaszín; rumos és csokoládés, aszalt
gyümölcsökre emlékeztető illat. Nagy testű, telt bor közepes savval,
sok gyümölccsel, a korty végén fűszerekkel. Férfias tétel erőteljes
hordós jegyekkel, hangsúlyos tanninokkal. Inkább ételekhez, ünnepi
vacsorához ajánljuk!
cabernet franc, cabernet
sauvignon
6500 Ft

4

4

2021

2023

2025

2019

2027

16,36 PONT

CSABA CUVÉE

VESZTERGOMBI PINCE, SZEKSZÁRD, 2016
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

4

KIVÁLÓ BOROK

SOLE CUVÉE

RECAS PINCÉSZET, TEMESRÉKAS, ERDÉLY, 2015
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

7500 Ft

cabernet franc, cabernet
sauvignon, fekete leányka
3490 Ft

Borháló üzletek

borkell.hu

2023

2025

2027

„Meglepően egységes
eredmények születtek és
jó volt látni, hogy egyre
kevesebb a hibás, vagy
öreg, oxidált tétel.”

16,35 PONT

4

Sötét bíborszín; intenzív illatában túlérett piros és fekete bogyós
gyümölcsök, szeder, szilva, diszkrétebb hordó használat, földes jegyek.
Élénk ízvilágú, finom savtartalmú, jó zamatú, érett, meleg, mediterrán
hangulatú bor közepesnél hosszabb utóízzel, selymes tanninokkal.

cabernet sauvignon,
cabernet franc, merlot

2019

4

2021

2023

KIVÁLÓ BOROK

2025

2027

2023

KIVÁLÓ BOROK

2025

16,22 PONT

LAJVÉR SELECTION INFINITY
CUVÉE LAJVÉR BORBIRTOK, SZEKSZÁRD, 2015

SZÁRAZ VÖRÖSBOR

4

Mély rubin- és gránátszín; gazdagon fűszeres, jó intenzitású illat
érett gyümölcsökkel: meggy, málna, áfonya, fekete ribizli. Ízben
zamatos, élénk savú, érett tanninú, jó intenzitású bor tele érett, fekete
bogyós gyümölcsökkel, kis rumos meggyes ízvilággal. Rusztikus, telt,
egyensúlyos bor.

2019

BOTT FRIGYES, MUZSLA, FELVIDÉK, 2016
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

6500 Ft
Bortársaság

2025

2027

SZENT GAÁL FRANCIA HÁRMAS
ALISCAVIN BORÁSZAT, SZEKSZÁRD, 2016
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

5990 Ft
lajverwine.com

vorosfeher.hu

2021

2023

2025

2027

„A vakkóstoló bája!
A presztízsbor-tematika
ismeretében a sor első
fele kicsit csalódás volt,
de a végén meggyőző
és sok élményt adó
kóstolóvá vált.”

16,2 PONT

Mély bíborszín; intenzív, fás, édes fűszeres, érett piros gyümölcsökben gazdag illat. Jó zamatintenzitású, finom savú, jól elkészített bor
ízében is sok, érett piros gyümölccsel, szép tanninnal, fűszeres, közepesen hosszú lecsengéssel. Könnyed struktúra, jó arányok, friss ízek!

2019

4

2021

2023

KIVÁLÓ BOROK

2025

2027

16,15 PONT

AGÁRDI DÉMON

AGÁRDI CSÓBOR PINCÉSZET, ETYEK–BUDA, 2017
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Mély rubinszín; közepesnél intenzívebb, finoman fűszeres, piros
gyümölcsös, mediterrán hangulatú, de egészen fiatal illatú bor kis
fássággal. Közepes test, szép hordóhasználat. Jó arányú, friss savtartalmú, jól elkészített bor fekete és piros bogyós gyümölcsök ízével, kis
szegfűszeggel.
cabernet sauvignon, merlot,
cabernet franc
1800 Ft
Agárdi Csóbor Pincészet
(Gárdony), csoborpinceszet.hu

DR. KONKOLY
MIHÁLY
2023

KIVÁLÓ BOROK

cabernet franc, cabernet
sauvignon, merlot
2090 Ft

SUPER GRANUM RED

2021

CSORBA GÁBOR

2027

16,27 PONT

kékfrankos, pinot noir,
kadarka

2019

2021

cabernet franc, merlot,
cabernet sauvignon

Világosabb árnyalatú rubinszín; piros gyümölcsös, cseresznyés, picit
pikáns, enyhén vegetális, jó intenzitású illat szép fűszerkészlettel, vaníliás, kávés jegyekkel. Élénk, friss sav, sima textúra, jó zamatintenzitású
bor ízében is piros gyümölcsökkel, kissé fanyar lecsengéssel.

DOBOS TAMÁS

22

OSTOROSBOR, EGER, 2016
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Ostorosbor Látványpince
(Eger, Szépasszonyvölgy)

KIVÁLÓ BOROK

2021

SOLTÉSZ DELELŐ EGRI CUVÉE

cabernet sauvignon,
zweigelt, merlot
4999 Ft

BAJKAI ZSOLT

Mélyebb árnyalatú rubin- és gránátalmaszín; intenzív, érett, füstös,
aszalt gyümölcsös, közepesnél intenzívebb illat. Testes, magasabb
alkoholtartamú bor. Jó beltartalom, érett, túlérett zamatok tele piros
bogyós gyümölcsökkel, meggyel. Krémes, telt, intenzív és hosszú.

2019

„Nagy stílusbeli és
minőségbeli különbségeket
tapasztaltam. Háromnégy olyan borral
találkoztam, amelyek kiváló
arányokkal rendelkeztek.
A gyümölcshangsúlyt
és a vitalitást értékeltem
a fával, alkohollal és
túlextraháltsággal
szemben.”

16,24 PONT

Közepesen mély rubinszín; jó intenzitású, fűszeres, meggyes, kicsit
törkölyös illat. Élénk zamatú és élénk savú, egészen testes, selymes
textúrájú, érett, túlérett piros gyümölcsös ízvilágú bor kis borsos
fűszerességgel, szépen integrálódott tanninnal. Nagyon jó ivású,
szerethető tétel.

Bortársaság

2019

KIVÁLÓ BOROK

2019

2021

2023

2025

2027

23

Borteszt

4
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16,12 PONT

KIVÁLÓ BOROK

MÁTYÁS CUVÉE

GÜNZER TAMÁS, VILLÁNY, 2015
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

4

Mély gránátalmaszín; túlérett, oxidatív jellegű bor, határozottan fás,
étcsokoládés illattal, mellette fekete bogyós gyümölcsök és földes
jegyek. Megállapodott, finom textúrájú, csokis ízvilágú, fás, toastos,
kissé lekváros jellegű, rusztikus, érett vörösbor.

2019

4

cabernet franc, merlot,
cabernet sauvignon

8000 Ft

8399 Ft

Borháló üzletek

Zwack Shop, zwackborok.hu

2023

2025

2027

16,05 PONT

KIVÁLÓ BOROK

KISLAK

LÉGLI GÉZA, BALATONBOGLÁR, 2015
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

2019

4

2023

2023

KIVÁLÓ BOROK

2025

2027

16 PONT

IZSÓ CABERNET

BUSSAY PINCE, ZALA, 2016
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

cabernet franc, cabernet
sauvignon
4100 Ft
Bussay Pince (Csörnyeföld),
bussaypince.hu

Zwack Shop, zwackborok.hu

2021

2021

POHU

Mélyebb tónusú bíborszín; fás, toastos, finoman fűszeres illatú bor,
benne: fekete bors és medvecukor piros gyümölcsös karakterrel.
Közepes testű, élénk savú, jó arányú bor közepesen intenzív fanyar
gyümölcsöséggel, főleg meggyes ízekkel. Élénk és feszes,
jól eső korty!

merlot, kékfrankos,
cabernet sauvignon
4599 Ft

4

GERE TAMÁS & ZSOLT, VILLÁNY, 2011
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Mély gránátalma szín; túlérett, aszalt gyümölcsös, kicsit oxidatív jellegű illat brióssal, grillázzsal, édes dohánnyal és fűszerekkel. Gazdag,
rusztikus, érett tétel hordós jegyekkel. Méltó partnere lehet egy szép
szelet firenzei steaknek, de már túl van a csúcson, ne tartogassuk!

Mélyebb tónusú rubinszín; intenzíven fűszeres, finoman fás,
jó komplexitású, érett, erdei gyümölcsös illat. Gazdag beltartalom,
kissé túlérett jelleg, cseresznyés, szilvás ízek, borsos, ánizsos
fűszeresség magasabb alkoholtartalommal, finom tanninokkal,
mediterrán stílusban.

2019

AUREUS CUVÉE

cabernet franc, merlot

2021

16,1 PONT

KIVÁLÓ BOROK

2025

2027

2019

2021

2023

2025

2027

16 PONT

KIVÁLÓ BOROK

PÁKOZDI TAMÁS VÁLOGATÁS
LICS PINCÉSZET, ETYEK–BUDA, 2016
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Rubinszín barnás árnyalattal; intenzív, fás, pikáns, gazdagon fűszeres
illat, mellette érett meggy, cseresznye és piros ribizli illata. Ízben is
határozottan fás, toastos, fűszeres, kissé szikár bor a fekete ribizli és
aszalt gyümölcsök ízeivel, közepesen hosszú lecsengéssel. Fiatalos,
jó ivású tétel.
cabernet sauvignon, syrah,
cabernet franc
4000 Ft
Lics Pincészet mintaboltjai,
licspince.hu

„Nagy hatással volt rám a
stílusok sokfélesége:a loire-i
cabernet franc-ok és a napai
cabernet sauvignonok rajongói
is megtalálják kedvencüket.
Élmény volt ennyi érett bort
kóstolni, és igazi felfedezés volt,
milyen nagyszerűen működik
a syrah a házasításokban.
SERGEY PANOV

2019

24

2021

2023

2025

2027

25

