




A Katona Borház Kft. 1996 őszén alakult vállalkozás, 
amely felélesztette a családi hagyományokat. 
Pincészetünk jelenleg 45 hektáron termeszt szőlőt 
a Balaton déli oldalán, a Balatonboglári Borvidéken, 
2006 óta pedig 1 hektárt művelünk Tokaj Hegyalján!
A szőlőt boglári pincészetünkben dolgozzuk fel és 
érleljük is palackozásig, de van, hogy  kierjedt bo-
raink egy részét budafoki pincénkbe szállítjuk további 
kezelésre, érlelésre. Itt történik a palackozás és ezután 
az értékesítés is. Fehér-, rosé- és vörösborainkat re-
duktív körülmények között leginkább acéltartályok-
ban tároljuk, de emellett készülnek borok 225 literes 
barrique es 500 literes ászokhordókban is.
Borászatunk munkájában szerves szerepet tölt be a 
második generáció, azaz családunk fiatalabb tagjai új 
színt visznek a vállalkozás életébe, ahol a technológia 
jól összefér a hagyományokkal.
Boraink a nyári napsugarat, az aranyló fürtöket, a tav-
aszi friss erőt és a termékeny földet rejtik palackba. 
Az eredmény: tiszta, gyümölcs ízű, zamatos borok, 
finom savtartalommal.
Kóstoljon bele a Balaton ízeibe! Egészségükre!





FEHÉRBOROK
Balatonboglári Irsai 
Olivér - Sárgamuskotály 
száraz fehérbor FLÖRT 
2019
Irsai Olivér - Sárgamuskotályunk 
nem hazudtolja meg magát, 
bomba illat, könnyed ízek. A 
palack magában rejti a balatoni 
nyarat! Intenzív, parfümös illatú, 
szalmasárga színű, friss, száraz 
fehérbor.
Ár: 350.- / dl 2200.- / üveg

Balatonboglári 
Chardonnay száraz 
fehérbor RIANÁS 2018
Kedvenc chardonnaynk, 
komplexebb és fajtajelleges, 
kicsit reszelt almás ízekkel ejti 
rabul fogyasztóit. Határozott 
illatú, finom, elegáns savtartalmú 
karakteres száraz fehérbor. Kiváló 
kísérője például egy libamájnak, 
hiszen a határozott, de finom 
savtartalma bámulatosan passzol 
az ilyesfajta, kissé nehezebb 
ételekhez.
Ár: 350.- / dl 2200.- / üveg

Sauvignon Blanc, 
Semillion és Zenit Cuvee 
száraz fehérbor MI 
ÚJSÁG 2018
Határozott illatú, finom, elegáns 
savtartalmú, karakteres, száraz 
fehérbor. Egy érettebb szőlőből  
készült, reduktív, játékos, 
sauvignon blanc alapú házasítás, 
bármely alkalomhoz!
Ár: 350.- / dl 2200.- / üveg

Balatonboglári Zenit 
félédes fehérbor MOST 
VAGY SOHA 2018
Balatonboglári 100% Zenit 
termés, teljes érettségben 
szüretelt szemek,  illatában 
gyümölcsös legfőképpen a 
sárgabarack dominál, kellemes 
savérzet, valamint a természetes 
maradék cukor teszi még 
kerekebbé a bort.
Ár: 350.- / dl 2200.- / üveg

Katona Borház



PRÉMIUM FEHÉRBOROK

Balatonboglári Semillon 
száraz fehérbor 2018
Könnyű, friss, ropogós semillon 
Szőlőskislakról. Grapefruit, citrusok, 
csalán, jó savak, friss ízek, melyek a 
korai szüretnek és az acéltartályos 
készítésnek köszönhetőek.
Ár: 2800.- / üveg

Balatonboglári Rajnai 
Rizling száraz fehérbor 
2017 
Kokas hegy dűlőválogatás

Szeptember végi, válogatott 
kézi szüret Kokas-hegyről, 
mely acéltartályos erjedés és 
almasavbomlás után még majd 
8 hónapot érlelődött különböző 
méretű fahordókban. Szikár, körtés, 
kissé ásványos, mandulás, citrusos, 
elegáns, harmonikus, tiszta ízű, kerek 
rajnai a javából.
Ár: 3000.- / üveg

Balatonboglári 
Chardonnay száraz 
fehérbor 2018
Hosszúdűlő dűlőválogatás

Egy tartalmas chardonnay a boglári 
borvidék Hosszúdűlőjéból. Őszibarack, 
vanília, kis fehércsokoládé, zöldtea. 
Ezeket a pikáns ízvilágokat is magában 
rejtő, izgalmas, karakteres chardonnay, 
mely részben fahordós, részben 
acéltartályos érleléssel készült. Nem 
mindennapi bor a mindennapokra!
Ár: 3000.- / üveg

Balatonboglári 
Chardonnay száraz 
fehérbor 2017
Bánom-hegy dűlőválogatás
Reduktív, barrique és battonage 
eljárással is készítettük ezt az igazán 
különleges, testes, vajas, krémes, 
vaníliás, gyümölcsös, komplex száraz 
fehérbort a Bánom-hegyről. Nagy test, 
harmonikus ízek a szájban, izgalmas 
illatok gyümölccsel, fás jegyekkel.
Ár: 3000.- / üveg



Balatonboglári 
Chardonnay száraz 
fehér gyöngyözőbor 
Széndioxid hozzáadásával készült 
gyöngyözőbor
Friss, ropogós, virgonc fehérbor a 
Balaton déli
partjáról! Frissítő, sok-sok 
virággal,
érett, gyümölcsös ízekkel, kis 
fanyarsággal.
Finom savak, illatok, kellemes 
buborékosság.
Igazi nyári ital! Jól hűtsük be 
fogyasztás előtt
Ár: 2800.- / üveg

Pinot Gris gyöngyöző 
2017 
Egy különleges, rosé színű 
gyöngyöző bor a Balaton déli 
partjáról! Frissítő, virágokkal, 
krémes jegyekkel Finom savak, 
illatok, kellemes buborékosság 
kis champagne-os benyomással. 
Igazi nyári ital! Jól hűtsük be 
fogyasztás előtt!
Ár: 3000.- / üveg

Gyöngyöző, vagy 
habzóborok 0,75l



Balatonboglári 
Cabernet Sauvignon 
-száraz rosébor
Könnyed illatában tavaszi 
virágokat, friss gyümölcsöket 
felvonultató, gazdag, zamatos 
Cabernet Sauvignon és Merlot 
szőlőből készült, mediterrán 
jellegű rosé.
Ár: 350.- / dl 2200.- / üveg

Balatonboglári 
Cabernet Franc száraz 
rosébor 
Egy kiemelkedő, elegáns 
cabernet franc rosé válogatott, 
kézi szüretből. Préselés és 
héjon áztatás nélkül, teljesen 
reduktívan, de mégis másképp. 
Cabernet-re jellemző friss, 
leheletnyi gyümölcsös-
fűszerességet, paprikás jegyeket 
magában rejtő, nagyon tartalmas, 
vastag rosé.
Ár: 2800.- / üveg

Rosé



Balatonboglári Pinot Noir 
2019 száraz vörösbor
Egy fiatalos, könnyed és izgalmas 
vörösbor a Balaton déli partjáról!
Gyümölcsös, légies, de mégis 
tartalmas kortyú, fajtajelleges, 
reduktív módon készült pinot noir. 
Tiszta bogyós gyümölcs, 
cseresznye! Könnyedsége és 
vibrálása visz igazi izgalmat a borba.
Ár: 3500.- / üveg

Balatonboglári Merlot 
száraz vörösbor 2018 
RÉBUSZ 2018
A Bothné dűlőből származó 
merlot, sötét rubin vörös 
színével,  bársonyosan lágy, 
telt zamatával, fűszeresízével, 
méltó társa a legkiválóbb magyar 
vörösboroknak. Különlegessége, 
hogy reduktív módon készítettük, 
megőrizve így a könnyed, 
gyümölcsös jegyeket, amelyeket 
a merlot szőlő alapvetően tud.
Ár: 350.- / dl 2200.- / üveg

Balatonboglári 
Cabernet Sauvignon - 
Franc száraz vörösbor 
Mély, sötét rubin vörös színű, 
testes, tartalmas, száraz vörösbor 
a sauvignon és franc minden 
előnyével. Illatában a piros 
gyümölcsök és a fás jegyek 
bámulatosan keverednek. Ízében
kiérezhető a fás érlelés és a 
finom, markáns tanin tartalom, 
de ezzel együtt az érett gyümölcs 
és a harmonikus savtartalom is. 
Jól áll neki a közel 16 hónapos 
tölgyfahordós (barrique) érlelés. 
Hosszú ízélmény a szájban és a 
garatban egyaránt.
Ár: 3800.- / üveg

Vörösbor



Kvassay Pinot Noir 2015
Francia eredetű, világfajta 
borszőlő a Vitis vinifera faj egy 
változata. Nevét a francia „fenyő” 
és „fekete” szavakból kapta, 
mivel sötét színű fürtjei a fenyőfa 
tobozára emlékeztető alakúak. 
Elterjedt az egész világon, a 
hűvösebb éghajlatú régiókban.
Ár: 3500.- / üveg

Kvassay Merlot 2015
Száraz vörösbor.
Mélyvörös színű, illatban és 
zamatban gazdag vörösbor. 16 
hónapig kis tölgyfahordóban 
érlelődött.
Ár: 3500.- / üveg

Kvassay Villányi 
Portuguiser 2017 
Száraz vörösbor.
Lilás árnyalatú, fiatal bor. 
Ideális vörösbor meleg, nyári 
délutánokra, mert gyümölcsös és 
könnyed felépítésű, így üdít és 
nem taglózza le az embert.
Ár: 350.- / dl   2000.- / üveg

Kvassay Borok 0,75l



Kvassay Borok 0,75l

Kvassay Cabernet 
Savignon 2015
Száraz vörösbor.
Zárkózotabb illat. Fában nincs 
hiány, de mögötte fölsejlenek a 
pirosas gyümölcsök. Finom, érett 
tanninszerkezet, korrekt vörösbor
Ár: 3500.- / üveg

Kvassay Cabernet 
Franc 2015
Száraz vörösbor. 
Sötét rubin színű vörösbor, finom 
tanninokkal. Ízében sajátos 
fanyarság jelenik meg.
Ár: 3500.- / üveg

Kvassay Sirah 2015
Zamatos gyümölcsbomba igazi 
hűha-élmény volt a kóstolónkon, 
pedig odakint dübörgött a nyár, 
árnyékban 35 fok volt. Kirobbanó 
gyümölcsök, fűszeres, dinamikus, 
modern villányi karakter, 
egyszóval olyan bor, ami mellett 
nem lehetett elmenni.
Ár: 3500.- / üveg



Grand Tokaj Édes 
Szamorodni 2017
Illatában a hordós érlelésből adódó-
an szépen jelenik meg egy nemes, 
elegáns botritisz, amely kiegészül 
vaníliás citrusos jegyekkel. Ízében 
krémesség, citrusosság, friss, 
könnyed gyümölcsösség. Vibráló, 
játékos sav-cukor-alkohol tökéletes 
egyensúlya, hosszú lecsengéssel és 
visszaköszönéssel a végén.
Ár: 3500.- / üveg

Grand Tokaj 
Sárgamuskotály késői 
szüret 2018
Színében szalmasárga. Az intenzív 
akácvirág illat keveredik botrytis 
jegyekkel, ami egyedi, különle-
ges jelleget ad a bornak. Ízében a 
Sárgamuskotály gyümölcsössége, 
körte, barack, menta keveredik. 
Hosszasan megmarad a bor kré-
messége, mézessége.
Ár: 3200.- / üveg

Grand Tokaj Tokaji Aszú 
5 puttonyos édes 2013 
A 2017-es év TOP 100 Magyar Borá-
nak első helyezettje.

Illatában nagyon komplex. Az 
aszúszemekből adódóan botritisz, 
barack, narancshéj és grillázs, füge 
és egzotikus virágok, pici kaporral 
a végén. Kóstolva, ízében nagyon 
tiszta gyümölcsösség, narancs, birs, 
körte és sárgabarack jegyekkel, de 
megjelennek benne a fehércsokolá-
dés, vaníliás ízek is. A savak kereken 
és hosszan tartják a bort. A végén 
lime-os, grapefruitos lecsengés és a 
hordós érlelésből adódó kávés, érett 
ízérzettel hosszan tölti ki a szánkat. 
Nagy potenciállal rendelkező, hosszú 
fejlődési szakasz előtt álló, igazi Tokaji 
nagy bor.

Ajánlott fogyasztási hőmérséklet: 11-12 °C
Ár: 7200.- / üveg

Tokaji Borkülönlegességek



Pezsgők 



Pezsgők 0,75l /üveg

FC Barcelona Brut 11,5%  
2290.-
Klasszikus metódus alapján készített 
száraz spanyol pezsgõ. Illatában tavaszi 
virágok, citrus, pici élesztõ. Jellemzõi 
a finom savak, lágy buborék, szájban 
kerek, elegáns.  Remekül párosítható 
elõételekhez, tenger gyümölcseihez, 
frissen sült élesztõs tésztákhoz és 
persze EL Clasico-hoz..

FC Barcelona Doux 11%  
2290.-
Édes pezsgő, elsősorban 
étvágygerjesztő italként ajánljuk, vagy 
előételek mellé Sovány halakhoz és 
pácolt húsokhoz rendkívüli párosítás. 
Ideális fogyasztási hőmérséklet 6-8°C 
jól behűtve.

Henkell Trocken 11,5%  
3290.-
A világ leghíresebb német pezsgője, 
mely hosszú utat járt be a történelem 
során. Ez a ropogós és tiszta, prémium 
pezsgő klasszikus szőlőfajtákból 
hagyományos eljárással készült, aminek 
köszönhetően évszázadok óta ugyanazt 
a kiváló minőséget üdvözölhetjük. 
Ha három szóban kellene jellemezni: 
finesz, egyensúly és elegancia.. Száraz, 
karakterrel és hosszú, finom pezsgéssel 
bír. Lágy világossárga színű, ízében friss, 
pezsgő, hosszantartó. Illatában finom 
trópusi gyümölcsök jelentkeznek, íze 
friss, karakteres, hosszú lecsengésű. 

Tokaji pezsgő Doux 11,5%  
2350.-
Sok helyen próbálják a világon a 
Champagne-i pezsgőket másolni, de 
az igazán sikeres borvidékek igazából 
saját stílust alakítanak ki, miközben 
a pezsgőkészítés alapvető pontjait 
betartják. Erre a legjobb példa a katalán 
cava. Tokajban megvan az alap a 
kiemelkedő minőségű tradicionális 
pezsgőhöz, de a klíma picit melegebb, 
mint Champagne-ban. A hegyaljai 
pezsgők tudatos termelői munkával 
valóban világszínvonalúak lehetnek.



Pezsgők 0,75l /üveg

Cinzano Asti “Dolce Gold” 7%  
3900.-
Piemont szívéből, a híres-nevezetes 
borvidékről származik az a muskotályszőlő, 
amelynek lágy és gyümölcsös íze képezi 
ennek az édes pezsgőnek a lelkét. A 
tradicionális és természetes folyamatokon 
alapuló gyártás eredménye egy szokatlanul 
világos és pezsgő ital. Alkoholtartalma 
mindössze 7%, ezért sokan bátrabban 
kóstolják. Élvezeti értéke 5-8 °C-on a 
legoptimálisabb. Hölgyek körében is igen 
kedvelt ital.

Martini Brut 11,5% 0,75l 
4600.-
Származási helye Olaszország, Veneto 
Friuli régió. Földrajzi eredetvédettség 
D.O.C.G. Asti Martini Pezsgőpincészet. 
Felhasznált szőlő: Chardonnay, Glera.
Száraz fehér pezsgő. Élvezeti értéke 
6-8°C-on a legoptimálisabb. Magában 
fogyasztva vagy első osztályú 
koktélokhoz keverve is remek.

Martini Sparkling Rose 
9,5%  4600.-
Kellemes pink színű rosé, mely az 
itáliai vidék gazdagságát őrzi. Habzása 
könnyed, íze kellemesen száraz. 
Zamatában citrusok és lédús gyümölcsök 
kavalkádja fogad. Magas élvezeti értéke 
behűtve még intenzívebben mutatkozik. 
Elsőosztályú aperitif-ként szolgál, de 
könnyűsalátákhoz, gyümölcsökhöz, 
halakhoz, szárnyasokhoz is kiválóan 
illik Félszáraz rosé minõségi pezsgõ. 
Származási hely Olaszország.

Tokaji pezsgő Brut 11,5%  
2350.-
Csak rád vár Tokaj folyékony aranya, az 
aszú és a világ legexkluzívabb itala, a 
pezsgő. Tradicionális érlelt tokaji pezsgő. 
Komplex és intenzív illatokkal nyit: 
benne citrusok, fehér virágok és egy 
kis ásványosság. A korty is hasonlóan 
komplex, remek savgerinccel, amit a 
gyümölcsös és élesztős jegyek, illetve 
a minerális jegyek is támogatnak. 
Különleges, ritka és elegáns pezsgő 
Tokajból.



Cinzano Prosecco D.O.C. 
11% 
4600.-
Gazdag és friss gyümölcsös jegyekkel 
bír. Fogyasztását 5-8 fokra hűtve 
ajánljuk, de számtalan longdrink és 
koktél alapanyagként is találkozhatunk 
vele. Friss, illatos szőlőfajtából 
készült könnyű pezsgő . Gyümölcsös 
ízvilága enyhe almaillatával tökéletes 
választássá teszi a könnyű ételek 
mellé. Hűtve ajánljuk, de számtalan 
longdrink és koktél alapanyagként is 
találkozhatunk vele.

Martini Prosecco 11,5% 
4600.-
Ropogós, csillogó prémium száraz 
pezsgő Veneto-Fruili tartományból. 
Prémium minőségű A kiváló minőséget 
mint mindig a Martini névjegye 
biztosítja. Kizárólag a legkiválóbb Glera 
szőlőből készült. Származási hely 
Olaszország.

A fehér pezsgők ideális fogyasztási hőmérséklete 4-7 
Celsius-fok, a rozé és vörös pezsgőké 7-10 Celsius-fok.

Pezsgők 0,75l /üveg

Spumante Rocca dei Forti 
Brut 11,5% 
3690.-
Ideális aperitifként és egész étkezés 
során hús- vagy halételekhez

Finom csokor a brut kategória tipikus 
száraz ízével

Szolgálási hőmérséklet: 4-6 ° C

Szőlő: A legmegfelelőbb területekről 
származó borok gondos kiválasztása és 
utalása alapján


