
Borkínálatunk elhozza a magyar borvidékek legjavát, bárhol is járjon!

2018. 09. 05., SZERDÁTÓL 09. 26., SZERDÁIG
érvényesérvényesérvényesérvényesérvényesérvényesérvényesérvényesérvényesérvényesérvényesérvényesérvényesérvényesérvényesérvényesérvényes
2018. 09. 05., SZERDÁTÓL 09. 26., SZERDÁIG
érvényesérvényesérvényes

Bock Notus
száraz vörösbor  
A villányi borvidékről 
származó Portugieser,  
Kékfrankos, Cabernet fajták 
és Pinot Noir házasítása.  
Kellemes gyümölcsös illat, 
finom savak jellemzik. 
0,75 l 
(1.732 Ft/1 l)

1.299 Ft
1.799 Ft-33% -27%-25%

thummerer 
egri berta
száraz fehérbor 
Világos szalmasárga szín, 
tiszta, magas illat.  
Szép savérzet.  
A Királyleányka és 
a Leányka fajták egészítik  
ki egymást ebben a borban.  
0,75 l 
(1.198,67 Ft/1 l)

14 °C

Kristinus 
birtok rosé 
száraz rosébor 
Minden cseppje tartalmaz:  
napsütést, Zweigeltet,  
barátokat, Merlot-t,  
gyümölcsöket, Kékfrankost. 
0,75 l 
(1.332 Ft/1 l)

999 Ft
1.499 Ft

899 Ft
1.199 Ft

10 °C

10–12 °C



SZEPTEMBER 7., PÉNTEK: 
18.00–19.00:  

Jövő Generáció:  
Juhász Ádám,  

Urbán Péter (Bodri Borászat),  
Mészáros Péter

SZEPTEMBER 8., SZOMBAT: 
17.00–18.00:  

Hárs És Más: Bock József,  
Kovács Zoltán (Royal Tokaji Borászat),  

Áts Károly (Grand Tokaj borászat)

programterv:
., SZOMBAT: 

17.00–18.00:
Hárs És Más: Bock József, 

Kovács Zoltán (Royal Tokaji Borászat), 
Áts Károly (Grand Tokaj borászat)

programterv:

BORKÓSTOLÓVAL VÁRJUK A SPAR STANDDAL SZEMBEN LEVŐ SAVOYAI SZÍNPADNÁL!
Látogasson ki a Budapest Borfesztiválra, ahol a Savoyai színpadnál  

megismerheti Magyarország közismert borászait és ingyenesen megkóstolhatja bemutatott boraikat!
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minden 4. pohár bor ajándék!
Vásároljon a Budavári Palota területén, a SPAR 
támogatásával megrendezésre kerülő Budapest 
Borfesztivál rendezvényen  
a SPAR standnál 3 pohár bort 
(1 dl) és mindegyik után  
egy pecsétet kap.
Ha összegyűjtötte  
a 3 pecsétet 

VENDÉGÜNK 
EGY POHÁR 
BORRA!

minden 4. pohár bor ajándék!
Vásároljon a Budavári Palota területén, a SPAR 
támogatásával megrendezésre kerülő Budapest 
Borfesztivál rendezvényen 
a SPAR standnál 3 pohár bort 
(1 dl) és mindegyik után 
egy pecsétet kap.
Ha összegyűjtötte 
a 3 pecsétet 

VENDÉGÜNK 
EGY POHÁR 
BORRA!

a 3 pecsétet 

VENDÉGÜNK 
EGY 
BORRA!

Keresse fel a SPAR standját és a SPAR  
Grillmobilt 2018. szeptember 7. és 10. között,  
a SPAR támogatásával megrendezésre kerülő 
Budapest Borfesztivál rendezvényen!  
Vásároljon egy összegben 1000 Ft értékben  
a SPAR standnál (52. stand) és megajándé kozzuk 
egy kuponnal, amellyel 20% kedvezménnyel 
vásárolhat egy adag Ön által választott ételt a 
SPAR Grillmobilnál.  
Részletek a kuponon!

20% kedvezmény egy adag, Ön által választott  
ételre a SPAR Grillmobilnál!*

www.spar.hu     3
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VIGYE HAZA KÖZEL 1,5 MILLIÓ ÖSSZÉRTÉKŰ NYEREMÉNYEINK EGYIKÉT!
FŐDÍJ: 2 SZEMÉLYRE SZÓLÓ UTAZÁS PORTUGÁLIÁBA!

VIGYE HAZA A BLOKKOT!
Kérjük, ne felejtse üzleteinkben a vásárlást igazoló blokkot,  

mert a játékban való részvételhez elengedhetetlen.

TÖLTSE FEL A BLOKK ADATOKAT  
A WWW.NYEREMENY JATEK.SPAR.HU WEBOLDALRA  

ÉS ŐRIZZE MEG A BLOKKOT.
Fontos, hogy megőrizze blokkját, mert amennyiben Ön a szerencsés 

nyertesek egyike, úgy el kell küldenie azt részünkre ellenőrzésre.

NÖVELJE ESÉLYEIT  
TÖBB FELTÖLTÉSSEL!

Minél több blokkot tölt fel, annál nagyobb eséllyel nyerhet.

VÁSÁROLJON 2018. SZEPTEMBER 5. ÉS  SZEPTEMBER 26.  
KÖZÖTT LEGALÁBB 2000 FT ÉRTÉKBEN BÁRMILYEN  

PALACKOS BORT (KIVÉVE PET PALACK) ÉS/VAGY PEZSGŐT
A nyereményjáték a SPAR, INTERSPAR, City SPAR,  

SPAR partner és SPAR market üzleteinkben érvényes.
1

3

2

4
További részletek és blokkfeltöltés: www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalon.

VIGYE HAZA KÖZEL 1,5 MILLIÓ ÖSSZÉRTÉKŰ NYEREMÉNYEINK EGYIKÉT!
FŐDÍJ: 2 SZEMÉLYRE SZÓLÓ UTAZÁS PORTUGÁLIÁBA!

VIGYE HAZA KÖZEL 1,5 MILLIÓ ÖSSZÉRTÉKŰ NYEREMÉNYEINK EGYIKÉT!

VÁSÁROLJON 2018. SZEPTEMBER 5. ÉS  SZEPTEMBER 26. 
 ÉRTÉKBEN BÁRMILYEN 

a fődíj felajánlója a borok készítője hazai forgalmazó

irány portugália!



-díjas borok – magyarország
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Kajmád 
rosé cuvée
2017* 
száraz rosébor 
Illatában üde szamóca-  
és málnajegyek uralkodnak.  
Ízében a kellemes gyümölcsösséget 
friss élénk savak támogatják, hosszú 
lecsengésű zamattal.
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

Laposa
rosé
2017* 
száraz rosébor 
Gyümölcsös, de nem tolakodó 
illatú. Eper, málna és szamóca 
fedezhető fel benne.  
Hosszú lecsengés, határozott 
savak és vibráló zamat 
jellemzik.
0,75 l  
(1.865,33 Ft/1 l)

kamocsay
prémium
chardonnay
2016* 
száraz fehérbor 
Kamocsay Ákos – az év borásza – elhivatottságát, 
szakértelmét tükrözi ez a bor. Gyümölcsös,  
telt, kerek, vastag, intenzíven és nagyon  
harmonikusan érett, kiemelkedő száraz bor.
0,75 l  
(1.865,33 Ft/1 l)

Grand Tokaj
late harvesT
2016* 
késői szüretelésű édes fehérbor 
Illatában narancsos gyümölcsösség, 
lime-os üdeség, enyhe grillázs, 
botrytis. Ízében üde körtés, birs-
almás, déligyümölcsös harmónia 
friss lecsengéssel.
0,5 l  
(3.198 Ft/1 l)

font 
kékfrankos rosé
2017* 
száraz rosébor 
A Font Kékfrankos rozébor érett, egészséges 
kékfrankos szőlőből készült. Ízében  
a pirosbogyós-gyümölcsök (mána, eper, 
ribizli) jelennek meg.
0,75 l  
(1.065,33 Ft/1 l)

hungária 
rosé extra dry 
pezsgő
száraz rosé pezsgő 
Friss savai, átható ribizlis- 
málna íze, mélyrózsaszín színe 
és krémes utóíze huncutul 
kérlelnek, hogy táncold át 
velük az egész éjszakát.
0,75 l  
(2.198,67 Ft/1 l)

999 Ft
1.199 Ft

1.399 Ft
1.699 Ft

1.399 Ft
1.799 Ft

1.599 Ft
2.199 Ft

799 Ft
999 Ft

1.649 Ft
2.149 Ft

-16%

-17%-22%

-27%

-20%

-23%

8–10 °C

12–13 °C12–14 °C

10 °C

14–16 °C

6–8 °C
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magyarország – spar válogatás

A borkatalógus egy kiváló lehetőség 
arra, hogy bemutassuk Magyarország 
legismertebb borvidékeit és pincészeteit 
a nagyközönség számára. Ebben segítsé-
günkre vannak az ország legismertebb 
és legelismertebb borászai. Fontos szá-
munkra a választékunk egyediségének 
hangsúlyozása, a SPAR Válogatás program 
ezt hivatott támogatni ismert pincészetek 
egyedi tételeivel, melyek csak a SPAR- 
csoport üzleteiben kaphatóak. Büszkék 
vagyunk arra, hogy áruházaink polcain 
az idei évben is több VinAgora-díjas tételt 
találhatnak a díjnyertes borokat kereső 
vásárlók. Továbbá a világ számos ismert 
borvidékéről mutatunk be tételeket,  
köztük akad már olyan is, melyet  
2018-ban szüreteltek.
S o k s z e r e t e t t e l  v á r j u k  i d é n i s  
a minőségi borfogyasztás szerelmeseit  
a 52. Budavári Borfesztiválon, ahol a SPAR 
standnál számos SPAR Válogatás tételünk 
is megkóstolható lesz.

juhász  
i love
merlot  
rosé
száraz rosébor 

red
száraz vörösbor 
0,75 l 
(1.065,33 Ft/1 l)

A

ATATA

A

ATATA

A borkatalógus egy kiváló lehetőség 
arra, hogy bemutassuk Magyarország arra, hogy bemutassuk Magyarország 
legismertebb borvidékeit és pincészeteit 
a nagyközönség számára. Ebben segítsé
günkre vannak az ország legismertebb 
és legelismertebb borászai. Fontos szá
munkra a választékunk egyediségének 
hangsúlyozása, a SPAR Válogatás program 

magyarország – spar válogatásmagyarország – spar válogatásmagyarország – spar válogatásmagyarország – spar válogatásmagyarország – spar válogatás
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849 Ft

799 Ft
999 Ft

1.499 Ft
1.799 Ft

1.399 Ft 1.599 Ft
1.999 Ft-16%-20% -20%

bock
sauvignon blanc
száraz fehérbor 
Aranysárga szín, zöldes reflexek. 
Illata körtés-birsalmás, ízvilága 
enyhén mediterrán, amelyet a 
kevés hozzáadott szén-dioxid még 
frissebbé varázsol. 
0,75 l  
(1.998,67 Ft/1 l)

wunderlich
villányi  
cabernet  
sauvignon, 
villányi  
merlot
száraz vörösbor
0,75 l  
(1.865,33 Ft/1 l)

Kajmád
Syrah
száraz vörösbor 
Koncentrált, gazdag aromájú bor, 
intenzív bordó színnel.  
Egzotikus keleti fűszeres illat 
jellemzi. 
0,75 l  
(2.132 Ft/1 l)

12 °C

8 °C 14–16 °C

Kézzel szüretelt szőlő  
friss mustjából készült  
ez a kedves rozé.  
Gazdag illatok, gyümölcsös ízek, 
és a szánkban szétroppanó  
szőlőszem üdesége jellemzi.

koch 
rosé cuvée
száraz rosébor
0,75 l  
(1.132 Ft/1 l)

Borbaráti tisztelettel: Borbaráti tisztelettel: 
 Göllesz Gábor 

 esze ző 



magyarország – spar válogatás
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1.099 Ft
1.399 Ft

849 Ft
999 Ft

1.999 Ft
2.499 Ft

1.499 Ft

849 Ft
1.099 Ft

1.199 Ft

1.499 Ft
1.899 Ft

1.299 Ft
1.499 Ft

2.699 Ft
3.499 Ft

4.499 Ft
5.999 Ft

-21%

-15%

-20% -22% -25%

Ft -21%-13%

-22%

mészáros
kadarka
válogatás
száraz vörösbor 
Kíméletes feldolgozással 
készül, ezáltal nem oldódnak 
ki az erős tanninok, így 
bársonyos, jól iható borokat 
kapunk, amit tölgyfahordóban 
érlelünk.
0,75 l  
(2.665,33 Ft/1 l)

wunderlich
villányi  
rozé cuvée
száraz rozébor 
Savtartalma közepes, nagyon friss, 
könnyed, divatos rozé, elegáns  
gyümölcsösséggel, epres-málnás 
illatjegyek jellemzik.
0,75 l  
(1.132 Ft/1 l)

bodri
Szekszárdi  
Merlot
száraz vörösbor 
Közepesen testes, lágy tónusú, 
vaníliás, fekete ribizlis ízvilágú, 
bársonyos vörösbor. 
0,75 l  
(1.998,67 Ft/1 l)

günzer tamás
Merlot
száraz vörösbor 
Közepes testű vörösbor a kiváló 
fekvésű Ördög-árok-dűlőből. 
Illatában sok gyümölcs érződik. 
Tartalmas, fiatalos, élénk savakkal 
rendelkező Merlot.
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

bock
cabernet  
sauvignon-  
cabernet franc- 
merlot cuvée
száraz vörösbor 
Színében mélyvörös,  nagy testű bor.  
Illatában és ízében rendkívül összetett,  
a gyümölcsösség kerek egészet  
alkot a hordós aromákkal.
0,75 l (3.598,67 Ft/1 l)

bock
villányi  
imperium cuvée
száraz vörösbor 
Sötét színintenzitás, illatában  
hűvös mélység, ízében érett  
gyümölcsök harmonizálnak  
a hibátlan hordóhasználat  
aromáival.
0,75 l  
(5.998,67 Ft/1 l)

gere tamás
frappáns  
cuvée
száraz vörösbor 
Elegáns, érlelt illat.  
Egy gazdag villányi bor, 
melynek komplexitása 
az intenzív finom  
tanninból és a fűszeres 
zamatanyagokból 
tevődik össze.
0,75 l  
(1.998,67 Ft/1 l)

Juhász
I love 
egri Bikavér
száraz vörösbor 
Az egri történelmi borvidék  
legendás hírű bora.  
Mélyrubin színű, érlelt fűszeres 
illattal rendelkező elegáns vörösbor. 
Zamata hosszú, és élményteli.
0,75 l  
(1.465,33 Ft/1 l)

Takler
Flört  
bor
0,75 l  
(1.598,67 Ft/1 l)

ostoros
egri merlot- 
pinot noir rosé
száraz rosébor 
Friss, ropogós, mégis kellően testes, 
miközben mindkét borfajta  
legszebb erényeit mutatja.
0,75 l  
(1.132 Ft/1 l)

16 °C16–17 °C

10–12 °C

14 °C16–18 °C

16–18 °C

16 °C

17–18 °C

8–10 °C
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bognár borbirtok
cabernet  
sauvignon
száraz vörösbor 
Közepes testtel, de annál nagyobb  
eleganciával rendelkező vörösbor.  
Illatában és ízében is sok-sok  
pirosbogyós-gyümölcs.
0,75 l  
(1.598,67 Ft/1 l)

teleki
éj
cuvée
száraz vörösbor 
Klasszikus száraz vörösbor, 
amelyben a villányi vörösbort 
termő szőlőfajták gyümölcsös, 
karakteres bort alkotnak, 
pirosbogyós-gyümölcs 
jegyekkel.
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

vylyan
macska  
portugieser
száraz vörösbor

kakas rozé 
száraz rozébor
0,75 l  
(1.865,33 Ft/1 l)

gere-schubert
sauvignon blanc
száraz fehérbor 
Illatában lime, bodza érezhető.  
Citrusos, sokrétű, fajtajelleges  
Sauvingon Blanc. 
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

bock
kékfrankos
száraz vörösbor 
Ászokhordós érlelésű, bíborvörös 
színű vörösbor, ízében, illatában a 
cigánymeggy kellemes fanyarsággal 
párosulva jelenik meg.
0,75 l (2.665,33 Ft/1 l) 
SuperShop kártyával: (2.532 Ft/1 l)

sauska
rosé
száraz rosébor 
Élénk rózsaszín, illatában 
hibiszkusz és rózsa, friss 
kortyában cseresznye,  
görögdinnye, szegfűszeg  
és málna. Pirospozsgás,  
tiszta és jóivású.
0,75 l  
(2.265,33 Ft/1 l)

bock
ermitage  
cuvée
száraz vörösbor 
Közepesen sötét színintenzitás, 
gránátvörösbe hajló szín.  
Ízében meggyes fanyarság, 
kakaópor, csokoládé és szeder.
0,75 l  
(3.598,67 Ft/1 l)

gere tamás
páratlan cuvée
száraz vörösbor
0,75 l (2.398,67 Ft/1 l)

999 Ft
1.299 Ft

999 Ft
1.399 Ft

1.399 Ft
1.699 Ft

2.699 Ft
3.599 Ft

1.699 Ft
2.199 Ft

1.199 Ft
1.399 Ft

1.799 Ft
2.499 Ft

-23% -28%

-17% -25%

-14%

-22%

18 °C

16–18 °C

14 °C

8–10 °C

16–18 °C

16–18 °C

1.899 Ft

2.499 Ft
SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

-28%

Gere Tamás neve nem ismeretlen a borfogyasztók előtt.  
Az idén a 30. születésnapját ünneplő pincészet még mindig  
elhivatottsággal és alázattal készíti borait. A családi vállalkozás 
iránya mit sem változott ezen idő alatt. Gere Zsolt mára már 
jól kiforrott stílusával, magabiztos jövőképével és határozott 
elképzelésével vezeti a céget és készíti a borokat. Elegancia, 
részletgazdagság és a tradicionális technológia ötvözése, mely 
minden egyes borunkban felfedezhető. Hitvallásunk: Megmutatni 
mindazt, amit a villányi terroár adni képes. Azt a pluszt, amivel  
a villányi borok oly régóta rendelkeznek, azt, amit mi csak villányi 
kedvességnek hívunk.

1.999 Ft

8–10 °C

vinatus
rosé
száraz rosébor 
Syrahból, Cabernet Sauvig-
nonból, Cabernet Francból és 
Merlotból készült rozé, melyet 
fiatalon érdemes fogyasztani. 
Málnás és cseresznyés illat 
jellemzi.
0,75 l 
(1.332 Ft/1 l)

999 Ft
1.399 Ft -28%

17–18 °C



magyarország – villányi borvidék
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gere attila
portugieser
száraz vörösbor 
100% portugieser bioszőlőből.  
Lila szín, a kortyban meggy  
és cseresznye, a visszafogott  
ászkolás fás jegyeivel.  
Könnyű, lédús, közvetlen.
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

günzer tamás
rosé
száraz rosébor

portugieser
száraz vörösbor
0,75 l  
(1.598,67 Ft/1 l)

bock
cabernet  
sauvignon
száraz vörösbor 
12 hónapig nagy tölgyfa-
hordóban érlelődik.  Sötét 
intenzitású, mélyvörös színű 
nagy testű bor. Illatában és 
ízében erdei gyümölcsök 
fedezhetők fel.
0,75 l  
(3.998,67 Ft/1 l)

teleki 
nap cuvée
száraz vörösbor 
Villányi kék szőlőfajták alkotnak 
egyedi kombinációt ebben a 
könnyű, fűszeres, gyümölcsös 
vörösborban. Közepesen intenzív, 
rubinvörös szín jellemzi.
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

sauska
cabernet 
Sauvignon
száraz vörösbor 
Kávé, szeder, fekete ribizli 
illata, keleti fűszerek. A korty 
hosszú, száraz, élénk. Sok íz, 
hosszú lecsengés, van benne 
potenciál.
0,75 l  
(3.865,33 Ft/1 l)

teleki
cabernet 
franc,  
cabernet  
sauvignon
száraz vörösbor
0,75 l  
(1.198,67 Ft/1 l) 
(+ü.: 10 Ft)

mayer
4-es Cuvée
száraz vörösbor 
A 2014-es évjáratban Villány 
meghatározó vörös fajtáiból 
18 hónap hordós érlelés útán 
egy karakteres testes bor 
került a palackba.
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

günczer tamás
stílus Cuvée
száraz vörösbor 
Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Pinot Noir, Kékfrankos és 
Merlot házasítás. Barrique hordós 
érlelésből származó pörkölési 
aroma és gyümölcsösség.
0,75 l  
(1.998,67 Ft/1 l)

1.549 Ft

bock
rosé  
cuvée
száraz rosébor
porta géza  
portugieser
száraz vörösbor
0,75 l  
(2.065,33 Ft/1 l)

1.299 Ft
1.799 Ft

2.999 Ft
3.599 Ft

999 Ft
1.299 Ft

2.899 Ft
3.699 Ft

899 Ft
1.199 Ft

1.299 Ft
1.699 Ft

1.499 Ft
1.999 Ft

1.199 Ft
1.699 Ft

-16%

-23%

-21%

-25%

-23%

-25%

Ft -29%

-27%

14 °C

18 °C

16–18 °C

18 °C

17–18 °C

12–14 °C

15–16 °C

vylyan 
ördög
száraz vörösbor 
Vitális és lendületes, sötét gyü-
mölcsösséggel (roppanós fekete 
meggy, szilva) és illatos fűszerekkel 
(csipetnyi fahéj, csillagánizs). 
0,75 l  (2.132 Ft/1 l) 
SuperShop kártyával: 
(1.998,67 Ft/1 l)

1.499 Ft

1.899 Ft
SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

1.599 Ft
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mayer
portugieser
száraz vörösbor 
Villány alap fajtája  
a Portugieser, kiváló jól iható 
fűszeres lágy bort tudunk 
készíteni, amit rövid hordós 
érlelés után hozunk a piacra.
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

polgár
rosé
száraz rosébor
portugieser
száraz vörösbor
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

bock
cabernet 
franc
száraz vörösbor 
Mélyvörös színű nagy testű 
bor. Illatában és ízében  
rendkívül összetett,  
a gyümölcsösség harmonikus 
egységet alkot a hordóból 
származó aromákkal.
0,75 l  
(3.998,67 Ft/1 l)

polgár
birtok cuvée
száraz vörösbor 
A Syrah buja, ősereje és a 
Cabernet Franc fűszeres 
kedvessége párosul ebben 
a borban. Áfonyás, meggyes 
illatok és ízek jellemzik.
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

bock
royal cuvée
száraz vörösbor 
Bordeaux és Burgundia fő 
fajtáit házasítottuk ebben  
a borban. Bíborvörös színű 
bor, fűszeres, túléretten  
gyümölcsös, csokoládés, 
vaníliás aromákkal.
0,75 l  
(5.732 Ft/1 l)

bognár borbirtok
cabernet  
franc
száraz vörösbor 
Kiegyensúlyozott zamatanyagok, 
illatában pirosbogyós-gyümölcsök, 
vanília. Harmonikus,  
hosszú lecsengésű  
tartalmas vörösbor.
0,75 l  
(1.598,67 Ft/1 l)

sauska
cuvée 13
száraz vörösbor 
Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Syrah és Merlot 
házasítás. Illatában málna és 
ribizli, kortyában a meggy és 
cseresznye. Jó testű arányos bor.
0,75 l  
(2.932 Ft/1 l)

gere tamás
rosé
száraz rosébor

portugieser
száraz rosébor
0,75  l  
(1.798,67 Ft/1 l)

vinatus
portugieser
száraz vörösbor 
A magyar nevén Kékoportó 
egy könnyed száraz vörösbor. 
Bársonyos ízvilág, alacsony 
savtartalom jellemzi.
0,75 l  
(1.465,33 Ft/1 l)

16 °C

999 Ft
1.299 Ft

1.099 Ft
1.399 Ft

999 Ft
1.499 Ft

1.349 Ft

999999 FtFt

-23%

-21%-33%

2.999 Ft
3.599 Ft

999 Ft
1.399 Ft

4.299 Ft
4.999 Ft

1.199 Ft
1.399 Ft

2.799 Ft
3.499 Ft

2.199 Ft

-16%

-28%

-14%

-14%

-20%

14 °C

16–18 °C

16 °C

16–18 °C

16–18 °C

14–16 °C

gere attila
cabernet  
sauvignon
száraz vörösbor 
Illatában meggy, fekete ribizli 
és szamócás jegyek. Kellemes 
korty, sok gyümölccsel, érett 
savakkal, kerek tanninnal.
0,75 l  
(3.732 Ft/1 l)

17–18 °C
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bodri rozi rosé
2017* 
száraz rosébor 
0,75 l (1.732 Ft/1 l)

kajmád 
sauvignon 
blanc
2017* 
száraz fehérbor 
Legkedveltebb fehérborunk 
illatában a bodzavirág és  
a vágott fű jegyei lelhetők fel. 
Elegáns, nagyszerű tétel.
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

szent gaál 
bikavér
száraz vörösbor 
Szekszárd jellegzetes vörösbora.  
Tüzes, köszönhetően  
a Kékfrankosnak és a Kadarkának.  
Fűszerességét a Cabernet Franc, 
gyümölcsösségét a Merlot adja.
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

Schieber 
fruska rosé
száraz rosébor 
Kékfrankos kontra Cabernet 
Sauvignon, Merlot.
Halvány lazacszínű selymes 
árnyalatokkal. Ízében ribizlis 
karakter, jól áll neki a bubis 
szén-dioxid.
0,75 l  
(1.598,67 Ft/1 l)

mészáros
pinot noir
száraz vörösbor 
Színe élénk rubinszínű, friss, 
fűszeres, gyümölcsös illat jellemzi, 
ízében kerek, bársonyos, finom 
tanninok  teszik jól fogyasztható 
borrá.
0,75 l  
(1.865,33 Ft/1 l)

takler
kékfrakos
száraz vörösbor 
Jellegzetes karakterű,  
intenzív illat- és ízjegyeket 
mutató elegáns és lendületes 
vörösbor. Illatában és ízében 
főként az érett meggy 
jegyeivel.
0,75 l  
(1.865,33 Ft/1 l)

mészáros
kadarka
száraz vörösbor 
Jellegzetes szekszárdi kadarka, 
illatában méz és fűszeresség 
található, egyedi ízvilága, telt, sok 
fűszerrel, mely kellemes élményt 
hagy a szájban.
0,75 l  
(1.865,33 Ft/1 l)

1.299 Ft
1.699 Ft

999 Ft
1.199 Ft

1.299 Ft
1.799 Ft

1.399 Ft
1.799 Ft

1.199 Ft
1.499 Ft

1.399 Ft
1.699 Ft

1.399 Ft
1.899 Ft

-23%

-20%-16%

-17%

-26%

-22%

-27%

8 °C

8–10 °C 16–18 °C10–12 °C

16–18 °C

15–16 °C

16–18 °C

etalon
cuvée
száraz vörösbor 
Kékfrankos, Merlot, Cabernet 
Franc, Cabernet Sauvignon  
és Syrah házasítása. Komplex, 
húsos vörösbor érett erdei és 
aszalt gyümölcsök jegyeivel.
0,75 l (3.998,67 Ft/1 l) 
SuperShop kártyával:  
(3.865,33 Ft/1 l)

3.799 Ft

2.899 Ft
SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

takler
cabernet  
sauvignon
száraz vörösbor 
Gazdag illat- és ízvilágú,  
lendületes vörösbor jellegzetes 
fűszerességgel, legfőképp  
pirosbogyós-gyümölcsök 
jegyeivel.
0,75 l  
(2.932 Ft/1 l)

2.199 Ft
2.599 Ft -15%

16–18 °C

A Bodri Birtok egy önálló világ Szekszárd, 
Faluhely-dűlőben, ahol  a borászat,  
az étterem, a látványkonyha és  
a borbíráló-központ található. 

2.999 Ft
16 °C
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16–18 °C

eszterbauer
tanyamacska  
kékfrankos
száraz vörösbor 
Egyszerre jelenik meg  
a fajtára jellemző savakban,  
és gyümölcsökben bővelkedő 
tulajdonság, és a borvidékben 
rejlő szelídség. Tanninban 
gazdag vörösbor.
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

bodri
bodrikutya 
cuvée
száraz vörösbor 
Érett meggyes illatával,  
gyümölcsös és egyben  
bársonyos ízével méltó  
a mindennapok  
bearanyozására. 
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

bodri
civilis cuvée
száraz vörösbor 
Rubinszín, érlelt illat jellemzi,  
melyben a bogyós gyümölcsök,  
fekete ribizli, vanília dominálnak.  
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

wekler
cabaret cuvée
száraz vörösbor 
Kézi szüretelésű Merlot, 
Cabernet Franc és Kékfrankos 
szőlőből készült, mélyvörös 
színű bor. Ízében a vanília,  
a szegfűszeg és szeder zamata 
érezhető.
0,75 l (1.465,33 Ft/1 l) 
A csomagolás áruházanként 
eltérő lehet!

schieber
cabernet 
franc
száraz vörösbor 
Közepes bíborszínű, lilás 
széllel. Koncentrált  
gyümölcsös alapjegyek, 
mentás, hibiszkuszos  
fűszerekkel. Kóstolva 
harmonikusan bársonyos 
lecsengésü.
0,75 l  
(1.998,67 Ft/1 l)

mészáros
irsai olivér
száraz fehérbor 
Az Irsai Olivér gyümölcsös-
sége és fűszeressége tárul 
elénk, karakterében elegáns 
fajtajellegét fedezhetjük fel, 
mely üde és friss.
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

schieber
cuvée
száraz vörösbor 
Cabernet Sauvignon-Cabernet 
Franc házassága. Sötétbíbor 
színű. Ízében füge, csoki, 
szeder, fekete ribizli.  
Markáns zamat, hosszú 
lecsengéssel párosul.
0,75 l  
(1.998,67 Ft/1 l)

eszterbauer
öröm rosé
száraz rosébor 
Hagymahéj szín, gyümölcsös 
illat, ízében cseresznye, málna 
és vattacukor felfedezésének 
öröme. Élénk savai növelik  
a frissesség, üdeség érzetét. 
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

mészáros
cabernet 
sauvignon
száraz vörösbor 
Mélysötét színű, testes,  
fekete ribizli, telt, szép tanninnal. 
Illatában a Cabernet fajtára  
jellemző, tölgyfahordós  
érlelés illatjegyei mutatkoznak.
0,75 l  
(2.132 Ft/1 l)

1.299 Ft
1.699 Ft

1.299 Ft
1.899 Ft

1.299 Ft
1.699 Ft

1.099 Ft
1.399 Ft

1.499 Ft
1.799 Ft

1.299 Ft
1.599 Ft

1.499 Ft
1.799 Ft

999 Ft
1.499 Ft

1.599 Ft
1.999 Ft

-23%

16–18 °C

-31%

-23%

-21%

-16%

-18%

-16%

-33%

-20%

16 °C 16–18 °C

20–22 °C

14–16 °C

10–12 °C

14–16 °C

14 °C

18–20 °C

10–12 °C

-37%

999 Ft
1.599 Ft

mészáros
rosé
száraz rosébor 
Illata határozott, 
intenzív, benne  
sok gyümölcs  
és elegancia, ízében 
friss, kifejezetten 
üdítő hatású. Remek 
savakkal, gazdag 
íz- és illatvilággal 
rendelkezik.
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)
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szent gaál
bodorka
száraz vörösbor 
A Bodorka egy gyümölcsös 
vörös. Gerincét  Szekszárd 
tradicionális szőlőfajtája,  
a Kadarka, illetve Kékfrankos 
adja, amit a Cabernet-ek  
egészítenek ki.
0,75 l  
(1.865,33 Ft/1 l)

eszterbauer
pinceátlag
száraz vörösbor 
A pince egyik alapbora  
e tétel. A fajták sokasága és  
a szekszárdi borvidékre 
jellemző szelídség együtt 
biztosítja a kerek, bársonyos 
ízvilágot.
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

mészáros
merlot
száraz vörösbor 
Sötétvörös színű, markáns, 
gyümölcsös íz. Illatában aszalt 
gyümölcsök, illetve  
a tölgyfahordós érlelés miatt, 
vaníliás illatok fedezhetőek fel.
0,75 l  
(1.998,67 Ft/1 l)

eszterbauer
tüke 
bikavér
száraz vörösbor 
Válogatott, csúcsminőségnek 
szánt tételekből házasított, 
koncentrált, mégis elegáns 
bor, amelynek alapja  
a Szekszárdi Kékfrankos  
és Kadarka.
0,75 l  
(3.198,67 Ft/1 l)

tűzkő
grüner 
veltliner
száraz fehérbor 
Zöldes fehér színben megjelenő 
zamatos, élénk savkarakterű bor. 
Szépen hordozza a fajta egyedi 
fehér borsos, minerális ízeit, 
citrusos jellegét.
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

schieber
cabernet  
sauvignon
száraz vörösbor 
Különlegesen mélyvörös 
színű. Fűszeres, de egyben 
gyümölcsös is, mely szedret, 
cseresznyét és áfonyát takar.
Komplex íz- és zamatélmény, 
bársonyos tanninnal.
0,75 l  
(1.998,67 Ft/1 l)

mészáros
hidaspetre  
cabernet franc 
reserve
száraz vörösbor 
Sötétvörös színű, illatában  
aszalt szilva, vörös húsú erdei  
gyümölcsök, tölgyfahordós  
érlelésnek köszönhető enyhe  
vanília, fahéj.
0,75 l  
(3.998,67 Ft/1 l)

wekler
rosszcsont  
rosé
száraz rosébor 
Friss rozéborunk a gyümölcsös 
Kékfrankos meggyes ropogóságát 
adja vissza. Könnyed bor, melynek 
izgalmas aromájában bogyós  
gyümölcsök fedezhetőek fel.
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

1.299 Ft
1.799 Ft

1.399 Ft
1.899 Ft

1.699 Ft
2.299 Ft

1.499 Ft
1.899 Ft

2.399 Ft
2.999 Ft

999 Ft

1.499 Ft
1.799 Ft

2.999 Ft
3.999 Ft

999 Ft
1.199 Ft -27%

-26%

-26%

-21%

Ft -20%

-16%

Ft -25%

-16%

16–18 °C

8–10 °C

16 °C

18–20 °C

16–18 °C

9–10 °C

16–18 °C

10–12 °C

1.199 Ft
1.799 Ft

-33%

14–16 °C

16–18 °C

takler 
trió
száraz vörösbor 
Üdítő, közepes testű  
klasszikus szekszárdi vörös,  
piros gyümölcsök, jó fa,  
hosszú, száraz korty. 
0,75 l 
(2.265,33 Ft/1 l)

Dúzsi 
rozé
száraz rozébor 
Színe közepes 
rózsaszín.  
Szájban ribizkés 
vonal mellett 
karakteres  
savszerkezet 
és könnyű test 
dominál.  
Tökéletes társa  
az osztrigás 
ételeknek. 
0,75 l 
(1.598,67 Ft/1 l)
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petrény
száraz vörösbor 
0,75 l  
(3.732 Ft/1 l)

varga
bikavér
száraz vörösbor 
Ízében a meggy dominál,  
kellemes sav-tannin  
egyensúlya bársonyossá,  
jó „itatúvá” teszi a bort.
0,75 l  
(865,33 Ft/1 l) 
(+ü.: 99 Ft)

ostoros
csipke bor
0,75 l  
(1.198,67 Ft/1 l)

petrény
rosé
száraz rosébor 
Színében, stílusában az 
aktuális Rosé trendet 
képviseli. Igazi ízbomba: 
piros gyümölcs, fűszerek, 
ásványosság és üdítően ható 
savak mutatkoznak meg.
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

gál tibor
egri csillag
száraz fehérbor 
Halvány, tiszta szín , zöld refle-
xekkel, citrusos meleg illatok. 
Szájban visszaköszön az illat, 
primőr gyümölcsök, élénk 
savak, hosszú lecsengés.
0,75 l  
(1.998,67 Ft/1 l)

szent andrea
napbor
száraz fehérbor 
Vulkáni talajról szüretelt fehér 
egri házasítás. Érett fehérhúsú 
gyümölcsök: kajszi, körte. 
Közepesen hosszú lecsengés.
0,75 l  
(2.665,33 Ft/1 l)

ostoros
prémium
merlot,  
bikavér
száraz vörösbor
0,75 l  
(1.198,67 Ft/1 l)

Thummerer
Bertram  
Cuvée
száraz vörösbor 
Középmély bíborszín,  
visszafogott cserzőanyag- 
tartalom, kellemes savak, 
finom fűszerezettség, bogyós 
gyümölcsök, mérsékelt 
testesség.
0,75 l  
(1.598,67 Ft/1 l)

2.799 Ft

649 Ft
799 Ft

999 Ft

1.499 Ft 1.999 Ft
2.499 Ft

1.199 Ft
1.599 Ft

899 Ft
1.199 Ft

1.699 Ft
1.999 Ft

899 Ft
999 Ft

-20%

-18%

-25%

-25%

-15%

-10%

14–16 °C

20 °C

8–10 °C 10–12 °C

Juhász
bikavér
száraz vörösbor 
Az Egri Borvidék legendás 
bora, a Juhász Testvérek  
Pincészetének egyik  
alap pillére.  
A nagy beltartalom ellenére 
gyümölcsösség és harmónia 
jellemzi.
0,75 l  
(2.265,33 Ft/1 l)

17–18 °C16–18 °C

A családunk nemzedékek óta foglalkozik szőlőműveléssel és borkészí-
téssel saját fogyasztásra. Ez adott ihletet a 2002-ben elkezdett szőlészet 
és borászat modern, de mégis hagyományokra épülő fejlesztésére.  
Jelenleg közel 100 hektáron gazdálkodunk, melynek nagy része  
új telepítésű, kis terhelésű, kiváló fekvésű és jó talajon lévő ültetvény.  
Meggyőződésünk, hogy a jó bor alapja a kiváló minőségű szőlő, amit 
csakis gondos műveléssel lehet a tőkéről megszerezni.  
A borok fejlődését tradicionális tölgyfahordók és jó klímájú pince  
– régió első kóser pincéje – segíti.

10–12 °C
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dubicz
mátrai  
irsai olivér
száraz fehérbor 
Színe világos, árnyalatnyi zöldes  
tónussal, illatában virágos  
méhlegelő és bodzavirág dominál. 
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

egri korona
kékfrankos
száraz vörösbor 
Rubinvörösbe hajló színű, testes,  
markáns savgerincű bor, szelíd 
barrique ízzel. 
0,75 l  
(1.198,67 Ft/1 l)

egri korona
cabernet  
sauvignon
száraz vörösbor 
Mélyvörös színű, testes vörösbor, 
fekete ribizlis és étcsokoládés 
jegyekkel.  
0,75 l  
(1.198,67 Ft/1 l)

juhász
merlot 
birtokbor
száraz vörösbor 
Színe bíborvörös, tanninjai 
érettek, vastagok, illata az 
aszalt meggyet idézi, míg telt 
zamatát bársonyos lecsengés 
kíséri.
0,75 l  
(1.598,67 Ft/1 l)

ostoros
irsai olivér
száraz fehérbor

rozé
félszáraz rozébor
0,75 l  
(758,67 Ft/1 l)

petrény
bikavér
száraz vörösbor 
Klasszikus egri stílusú bor, karak-
teres szőlőfajtákból házasítva. 
Gyümölcsös frissesség, a palackos 
érlelés során szépen összesimult 
savak jellemzik.
0,75 l  
(1.998,67 Ft/1 l)

st. andrea
áldás 
bikavér
száraz vörösbor 
Kékfrankos alapú bikavér  
a hűvös egri tufáról kirobbanó 
gyümölcsökkel, főleg piros 
bogyósokkal és elegáns  
fűszerekkel.
0,75 l  
(3.598,67 Ft/1 l)

thummerer
tréfli 
cuvée
édes vörösbor 
A bor neve arra utal, hogy ere-
detileg kóser bornak készült, 
ezért egy sajátos ízlésvilágot 
tükröz. Intenzív illat,  
fűszeres íz, finom savak.
0,75 l  
(2.665,33 Ft/1 l)

999 Ft
1.199 Ft

1.199 Ft
1.649 Ft

899 Ft
1.299 Ft

899 Ft
1.399 Ft

1.199 Ft
1.699 Ft

569 Ft
799 Ft

1.499 Ft
1.699 Ft

2.699 Ft
3.249 Ft

1.999 Ft
2.699 Ft

-16% -27%

-30% -35%

-29%

Ft -28%

-11% -16%-25%

8 °C

16–18 °C 16–18 °C

18 °C

14–16 °C 16–18 °C16–18 °C

juhász
rosé
gyöngyöző rosébor

Cuvée
száraz vörösbor
0,75 l  
(1.132 Ft/1 l) 
SuperShop kártyával:  
(1.065,33 Ft/1 l)

799 Ft
SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

8–9 °C

849 Ft

Thummerer
rosé
száraz rosébor
Élénk eperbe hajló szín 
cseresznyés árnyalatokkal, 
intenzív, friss, üde illat. 
0,75 l 
(1.598,67 Ft/1 l)
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angyal 
mosoly
cuvée
édes fehérbor 
Tokaj fő fajtáiból  
a Sárgamuskotályból, Furmintból, 
Hárslevelűből alkottuk meg.  
Könnyű édes bor kelt életre,  
mely mosolyt csal mindenki arcára.
0,5 l  
(2.598 Ft/1 l)

royal tokaji
hárslevelű
száraz fehérbor 
Illatos, fűszeres bor ropogós savakkal, 
melyet szépen kísérnek a friss, virágos 
ízjegyek.
0,75 l  
(2.132 Ft/1 l)

grand selection
Furmint
száraz fehérbor 
Illatában tiszta, tartalmas, finom 
fűszeresség. Gyümölcsös, citrusos 
ízvilágát a Furmint szőlő fajtajegyei,  
a Tokaji Borvidék ásványossága 
jellemzi.
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

grand tokaji 
n8
száraz fehérbor 
Illatában szép gyümölcsösség, körte, 
barack, tavaszi virágok.  
Ízében a Hárslevelű mézes  
virágossága, a Furmint vitalitása, 
testessége teszi teljessé.
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

hétszőlő
furmint
száraz fehérbor 
Friss, gyümölcsös, tarlamas Tokaji 
Furmint bor, jó savakkal megáldva. 
Zamatgazdag, ásványos, de mégis 
könnyű inni, könnyű élvezni.
0,75 l  
(2.132 Ft/1 l)

angyal
tézis
félédes fehérbor 
A Furmint barátságos ízvilágát,  
a Sárgamuskotály bájaival  
házasítottuk. A cukortartalmával  
és a mezei virágok illatával,  
tökéletes összhangba került.
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

angyal 
vonzás
Szamorodni
száraz fehérbor 
A robosztus nagy test, a magas  
alkohol, a gömbölyű savak és  
a bothrytis ellenállhatatlanul vonzó 
vegyülékét ízlelheti meg,  
aki ezt a bort megkóstolja.
0,5 l  
(2.798 Ft/1 l)

royal tokaji
Furmint
száraz fehérbor 
A kiegyensúlyozott bor illatában  
a fajtajelleg szépen jelenik meg  
gyümölcsös jegyek kíséretében.  
Ízében ropogós savak jellemzik,  
hosszú lecsengéssel.
0,75 l  
(2.132 Ft/1 l)

11–18 °C

10–12 °C

12 °C

12 °C

10–12 °C 10°C

10–12 °C10 °C

10–11 °C

1.299 Ft
1.599 Ft

1.599 Ft
1.999 Ft

999 Ft
1.199 Ft

1.299 Ft
1.599 Ft

1.599 Ft
1.899 Ft

1.299 Ft
1.599 Ft

1.399 Ft
1.699 Ft

1.599 Ft
1.999 Ft

-18%-16%

12 °C

Ft -15%Ft -17% -20%

-18% -18%

-20%

-21%

royal tokaji aszú 
5 puttonyos
édes fehérbor 
0,5 l (9.398 Ft/1 l)

A mádi székhelyű Royal Tokaji Borászat harminc éve alakult.  
108 hektáros birtokkal rendelkezik első osztályú szőlőterületeken:  
a mádi Szent Tamás, Nyulászó és Betsek, valamint a tarcali Mézes Mály 
dűlőkben. Erre a kiváló termőhelyi adottságra építve készíti  
kimagasló minőségű birtok- és a dűlőválogatott borait. A három tokaji 
fő fajtából, a Furmint, a Hárslevelű és a Sárgamuskotályból készülnek 
száraz, kései szüretelésű és aszú borok egyaránt. A Royal Tokaji jegyzi 
az első nagy nemzetközi sikert, a maximális 100/100 pontot, melyet 
2006-ban az amerikai Wine&Spirits Magazine ítélt borának. A másik 
legbefolyásosabb szaklap, az angol Drinks International pedig  
az elmúlt négy évben folyamatosan beválasztotta a Royal Tokajit  
a világ 50 legjobb bormárkája közé.4.699 Ft

5.999 Ft
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-18%

angyal 
csoda
5 puttonyos 
aszú
édes fehérbor 
Új és régi fahordós érlelésű 
aszútételeink csodálatos 
kombinációja, melyben  
a bothrytis mellett  
a gyümölcsöké a főszerep.
0,5 l  
(9.998 Ft/1 l)

tokaji
szamorodni
édes fehérbor 
Aszúsodott és ép szőlőszemek 
együttes feldolgozása során a friss 
szőlő íze páratlan harmóniában 
egyesül az érlelt Tokaji grillázs 
zamattal.
0,5 l  
(2.598 Ft/1 l)

szent tamás mád
furmint
száraz fehérbor 
A területre jellemző ásványos illat- 
és ízvilág, friss, üde savak, citrusos 
ízvilág, utóízében a vulkanikus 
ásványok jelenléte köszön vissza.
0,75 l  
(3.198,67 Ft/1 l)

hétszőlő
szamorodni
édes fehérbor  
Az aszúszemeknek köszönhetően  
érezhető egy édes fűszeres, diós,  
sárgabarackos illat, és íz.  Az édesség  
nem túlzó, friss a bor, amit igazán jó inni.
0,5 l (3.998 Ft/1 l)
SuperShop kártyával: (3.798 Ft/1 l)

corvus
furmint
félédes fehérbor 
Egy különleges palackozású 
Furmint, a fajtára jellemző almás, 
birses, szegfűszeges illatok Tokaj 
ásványosságával és kellemes 
édességével kiegészítve.
0,75 l  
(865,33 Ft/1 l)

royal
cuvée
édes fehérbor 
Illata finom, elegáns, fűszeres 
és kellemesen friss, melyben a 
citrusok dominálnak.  
Gyümölcsös, mézes ízek  
egy csipetnyi őszibarackkal 
fűszerezve.
0,5 l  
(3.998 Ft/1 l)

royal Tokaji
sárgamuskotály
száraz fehérbor 
Friss, fajtajelleges száraz  
Sárgamuskotály. Üde, ásványos de 
mégis könnyed. Illatára a friss  
muskotály szőlő zamata, körte  
és virágillatok jellemzők.
0,75 l  
(2.132 Ft/1 l)

corvus
hárslevelű
félédes fehérbor 
Egy különleges palackozású  
Hárslevelű a fajtára jellemző  
mézes-hársvirágos aromával  
és Tokaj ásványosságával,  
kellemes édességével kiegészítve.
0,75 l  
(865,33 Ft/1 l)

grand selection
sárgamuskotály
félszáraz fehérbor 
Illatát elegáns, érett gyümölcsös,  
citrusos jegyek és keleti fűszerek 
jellemzik. Ízében a gyümölcsös jelleg 
dominál: fehérhúsú őszibarack  
és körte. 
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

1.299 Ft
1.599 Ft

12 °C

10 °C

13–14 °C

4.999 Ft
5.999 Ft

12 °C

1.299 Ft
1.599 Ft

10–12 °C

2.399 Ft
2.899 Ft

8–12 °C

649 Ft
899 Ft

10–12 °C

1.999 Ft
2.499 Ft

10 °C

1.599 Ft
1.999 Ft

11–12 °C

999 Ft
1.199 Ft

Ft -16%

-18%

Ft -17%

8–12 °C

-27%

10–12 °C

-20%

Ft
-20%

-27% -16%
8–12 °C

649 Ft
899 Ft

1.899 Ft

2.499 Ft
SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

grand tokaj 
muscat blanc
félszáraz fehérbor
Illatában fűszeresség, behízelgő aromák, 
friss citrusosság és kamillavirág, 
ízében lime-os, körtés gyümölcsösség,  
friss fehérhúsú őszibarack dominál. 
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

1.999 Ft
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bujdosó 
bor
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

kristinus birtok
fehér cuvée
száraz fehérbor 
Minden cseppje tartalmaz: Chardonnay-t, 
Balatont, Sárgamuskotályt, Sauvignon 
Blanc-t, napsütést és Szürkebarátot. 
0,75 l  
(1.598,67 Ft/1 l)

kristinus birtok
vörös cuvée
száraz vörösbor 
Minden cseppje tartalmaz: kétezer 
óra napsütést, Merlot-t, bársonyt, 
Zweigeltet, misztikumot, Cabernet 
Franc-t, Balatont és Kékfrankost.
0,75 l  
(1.598,67 Ft/1 l)

feind
cabernet  
rosé
száraz rosébor

sauvignon  
blanc
száraz fehérbor
0,75 l  
(1.532 Ft/1 l)

laposa
friss
száraz fehérbor

illatos
száraz fehérbor
0,75 l  
(1.865,33 Ft/1 l)

varga 
aranymetszés 
szürkebarát
édes fehérbor 
Illata a rózsa, az őszibarack  
és szőlővirág üde elegye,  
íze hihetetlen friss és gyümölcsös, 
szőlőre és sárgabaracklekvárra 
emlékeztet.  
0,75 l  
(1.332 Ft/1 l)

varga
töpszli
édes vörösbor 
Illatában és ízében sherrys jelleg 
dominál érdekesen párosulva  
a meggy és utóízében a csokoládé 
ízérzetével.
0,75 l  
(1.198,67 Ft/1 l)

balaton 750
bor
0,75 l  
(1.065,33 Ft/1 l)

légli 
blanc
száraz fehérbor

rosé
száraz rosébor
0,75 l  
(1.665,33 Ft/1 l)

Kreinbacher 
Nagy-Somlói 
Cuvée
száraz fehérbor 
Illatában hársméz és gyümölcsök. 
Szájban a friss citrusos karakter 
jellemzi, aromái között az  
Olaszrizlingre jellemző mandula.
0,75 l  
(1.865,33 Ft/1 l)

18 °C

18 °C

10–12 °C

1.199 Ft
1.499 Ft

1.149 Ft
1.499 Ft

1.399 Ft
1.649 Ft

999 Ft
1.299 Ft

899 Ft
1.199 Ft

1.249 Ft
1.599 Ft

799 Ft
949 Ft

1.399 Ft
1.699 Ft

1.199 Ft
1.499 Ft

-20%
Ft -23%

-15%

-23%

-25%

Ft -21%

-15%

10–12 °C

-17%

-20%

999 Ft

8–10 °C

16–18 °C
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-26%kamocsay  
prémium
pinot noir
száraz rosébor

ihlet cuvée
száraz fehérbor
0,75 l  
(1.865,33 Ft/1 l)

1.099 Ft
1.499 Ft

frittmann
kunsági  
irsai olivér
száraz fehérbor
rosé cuvée
száraz rosébor
0,75 l  
(1.465,33 Ft/1 l)

szent istván 
korona
irsai olivér
száraz fehérbor

chardonnay
száraz fehérbor
0,75 l  
(758,67 Ft/1 l)

pannonhalmi
tricollis  
cuvée
száraz fehérbor

rosé
száraz rosébor
0,75 l  
(2.132 Ft/1 l)

koch  
prémium
irsai olivér
száraz fehérbor

cabernet  
rosé
száraz rosébor
0,75 l  
(1.598,67 Ft/1 l)

koch  
prémium
cserszegi  
fűszeres
száraz fehérbor

chardonnay
száraz fehérbor
0,75 l  
(1.465,33 Ft/1 l)

etyeki kúria
rosé
száraz rosébor 
A pirosbogyós-gyümölcsök illata 
málnára, cseresznyére és ribizlire 
emlékeztet. Szájban ropogós,  
elegáns savakkal, hosszú  
lecsengésű, fiatalos bor.
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

nyakas 
budai aligvárom 
cuvée
száraz fehérbor 
Az öt fajtából összeállított tétel  
a pince utánozhatatlan házasítása. 
Intenzív, behízelgő gyümölcsösség 
és rendkívül széles aromaskála 
jellemzi.
0,75 l  
(1.732 Ft/1 l)

hilltop
neszmélyi  
irsai olivér
2017*
száraz fehérbor

merlot  
rosé
száraz rosébor
0,75 l  
(1.158,67 Ft/1 l)

édes hilltop
bor
0,75 l  
(1.025,33 Ft/1 l)

569 Ft
749 Ft

1.299 Ft
1.599 Ft

1.299 Ft
1.599 Ft

1.099 Ft
1.349 Ft

1.399 Ft
1.799 Ft

769 Ft
999 Ft

869 Ft
-24%

-20%-18%

-18%Ft -18%

-22%

-14%

-23%

8–10 °C

10 °C

1.599 Ft
1.999 Ft

1.199 Ft
1.399 Ft
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royal oporto
tawny, 
ruby 
édes likőr
0,75 l  
(3.998,67 Ft/1 l)

villa maria
sauvignon 
blanc 
száraz fehérbor 
Ez a bor az új-zélandi 
Sauvignon Blanc-ok között 
is a legjobbak közé tartozik. 
Intenzív illat- és ízvilág, tópusi 
gyümölcsök, vágott fű és 
bodza.
0,75 l  
(4.665,33 Ft/1 l)

mas andes
cabernet  
sauvignon 
száraz vörösbor 
Tipikus chilei Cabernet Sauvignon,  
intenzív gyümölcsös stílusban.  
Érett tanninok, fekete ribizli,  
bors és medvecukros zamatok  
jellemzik.
0,75 l  
(2.665,33 Ft/1 l)

mas andes
carmenere 
száraz vörösbor
A francia Baron Philippe de Rotschild  
chilei borászatának Carmenere bora.  
Helyi fajta, gyümölcsös, kedves,  
pirosbogyós-gyümölcsös 
karakterrel.
0,75 l  
(2.665,33 Ft/1 l)

finca  
flichman
malbec 
száraz vörösbor
Argentína tipikus szőlőfajtája  
a Malbec, rövid ideig tartó  
ászokhordós érlelés után  
palackozzák. Elegáns, érthető bor  
intenzív gyümölcsös karakterrel. 
0,75 l  
(2.665,33 Ft/1 l)

checci 
chianti 
száraz vörösbor
A bor Sangiovese szőlőfajtából készült. 
Színe rubinvörös, illata piros  
gyümölcsös, ízben bársonyos.  
Klasszikus Chianti  
a 125 éves Cecchi borászattól.
0,75 l  
(2.665,33 Ft/1 l)

DANIE DE WET
sauvignon blanc
száraz fehérbor 

rozé
száraz rozébor
0,75 l  
(2.265,33 Ft/1 l)

mateus pack 
rosé
fészáraz rosébor 
Portugália legismertebb bora.  
Közepesen édes, enyhén  
szénsavas könnyű rozébor.  
Intenzív gyümölcs aromái és  
egyedülálló frissessége teszi  
igazán vonzóvá.
0,937 l  
(1.599,79 Ft/1 l)

j.p.chenet  
Cabernet-syrah
félszáraz vörösbor 
A JP. CHENET egy francia bor  
és egyedülálló a maga nemében. 
A méltán híres francia borok egyik  
legnagyobb és legismertebb  
képviselője.
0,75 l  
(1.465,33 Ft/1 l)

mouton cadet
rouge
száraz vörösbor 
Nagy klasszikus, a bordeaux-i bor 
mintapéldája. Illatában fekete ribizli 
és fahéj, ízben kerek, gazdag  
gyümölcsösséggel, szederrel  
és pörkölési jegyekkel.
0,75 l  
(4.665,33 Ft/1 l)

2.999 Ft
4.099 Ft

1.999 Ft
2.499 Ft

1.999 Ft
2.499 Ft

1.999 Ft
2.499 Ft

1.999 Ft
2.499 Ft

1.699  Ft
1.999 Ft

1.499 Ft1.099 Ft
1.399 Ft

3.499 Ft
3.999 Ft-26% -12%

-20%

-20% Ft
-20% -20%

DANIE DE WET

-15%

-21%

Ft
-12%

3.499 Ft
3.999 Ft

14–16 °C

3–7 °C

13–18 °C16–20 °C

13–18 °C 13–18 °C

13–18 °C

13–18 °C
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varga
merlot
édes vörösbor

rozé 
száraz rozébor
0,75 l  
(865,33 Ft/1 l)
(+ ü.: 99 Ft)

bb
napos oldal 
bor
0,75 l  
(798,67 Ft/1 l)

báthory
bor
0,75 l  
(865,33 Ft/1 l)
(+ ü.: 10 Ft)

weinhaus
tokaji  
hárslevelű
félédes fehérbor

furmint 
félédes fehérbor
0,75 l  
(598,67 Ft/1 l)
(+ ü.: 10 Ft)

nagyrédei
olaszrizling
száraz fehérbor

muscat  
ottonel 
félédes fehérbor
0,75 l  
(532 Ft/1 l)
(+ ü.: 10 Ft)

ostoros
medina
édes vörösbor 
0,75 l  
(665,33 Ft/1 l)
(+ ü.: 10 Ft)

teleki 
villányi
kékfrankos
száraz vörösbor

portugieser 
száraz vörösbor
0,75 l  
(1.065,33 Ft/1 l)
(+ ü.: 10 Ft)

rúzsa sándor
bor
0,75 l  
(438,67 Ft/1 l)
(+ ü.: 10 Ft)

329 Ft
499 Ft

799 Ft
999 Ft

649 Ft
799 Ft

599 Ft
839 Ft

699 Ft
899 Ft

649 Ft

449 Ft
499 Ft

399 Ft
499 Ft

499 Ft
699 Ft

549  Ft
799 Ft

-34%

-20%

-10%

Ft -18%-28%

-22%

-20%

-28%

-31%
lovassy
bor
0,75 l  
(732 Ft/1 l)
(+ ü.: 10 Ft)
Ajánlatunk 
a 0,75 l-es Lovassy  
Art Selection borokra 
nem vonatkozik!

szabó pince 
sárga- 
muskotály 
édes fehérbor

turán 
édes vörösbor
0,75 l  
(932 Ft/1 l)

ÚJ
TERMÉK!



pezsgők

Azt mindenki tudja, hogy a francia Champagne borvidéken 
született meg az eljárás, ami révén a borból pezsgő lesz.  
Maga a hagyományos pezsgő készítés nem túl bonyolult,  
viszont annál időigényesebb folyamat. A pezsgők kiinduló-
pontját egy magas savtartalmú, ugyanakkor kevés alkoholt 
tartalmazó száraz bor jelenti, ehhez cukrot és élesztőt adnak, 
ami újbóli erjedést indít be a borban. A második erjesztés után 
az üvegeket jó tárolási körülmények között, évekre elfektetik. 
A végső lépés a degorzsálás, melynek során eltávolítják belőle  
az üledéket. Ezzel el is készült sokak nagy kedvence, a pezsgő!
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Hungária
pezsgő
0,75 l  
(2.198,67 Ft/1 l)

1.649 Ft

törley
charmant  
doux
édes pezsgő

muscateller
édes pezsgő
0,75 l  
(1.198,67 Ft/1 l)

martini
pezsgő
0,75 l  
(3.865,33 Ft/1 l)

Gancia
pezsgő
0,75 l  
(3.465,33 Ft/1 l)

törley 
excellence
pezsgő
0,75 l  
(1.865,33 Ft/1 l)

899 Ft

2.899 Ft
4.199 Ft

2.599 Ft

1.399 Ft
1.759 Ft

-30%

-20%

bb
arany cuvée
édes pezsgő
0,75 l  
(1.398,67 Ft/1 l)

henkell 
trocken
száraz pezsgő
0,75 l  
(2.265,33 Ft/1 l)

1.049 Ft
1.299 Ft

1.699 Ft
2.199 Ft

-19%

-22%

Kizárólag  
a SPAR-csoport  

üzleteiben!
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dom  
perignon
száraz pezsgő
0,75 l  
(57.332 Ft/1 l)

42.999 Ft
45.999 Ft

hungária 
extra dry
száraz pezsgő
1,5 l  
(2.666 Ft/1 l)

moët & chandon 
Brut Imperial
száraz pezsgő
0,75 l  
(16.932 Ft/1 l)

francois
pezsgő
0,75 l  
(3.998,67 Ft/1 l)

pierre  
mouton
pezsgő
0,75 l  
(1.998,67 Ft/1 l)

mionetto
prosecco
0,75 l  
(3.065,33 Ft/1 l)

freixenet 
ice
félszáraz pezsgő 
0,75 l 
(3.865,33 Ft/1 l)

freixenet 
carta  
nevada
száraz pezsgő
0,75 l 
(2.932 Ft/1 l)

aperol 
0,7 l  
(4.855,71 Ft/1 l)

3.999 Ft
4.699 Ft

2.999 Ft
3.699 Ft

1.499 Ft
1.999 Ft

2.199 Ft
2.599 Ft

2.899 Ft
3.499 Ft

2.299 Ft
2.499 Ft

3.399 Ft
3.999 Ft

12.699 Ft
15.399 Ft4.699 Ft

-14% -17%
-18%

-25% -15% -17%

-15%

2.499 Ft

200Ftmegtakarítás

3.000FtmegtakarításAperol Spritz

Összetevők:  
3 rész Prosecco,  

2 rész Aperol, 1 rész szóda

Pohár: boros

Elkészítése: koktéljéggel teli pohárba töltjük az 
Aperolt, a Proseccót, majd a szódát, ezek után pedig 

bárkanállal nagyon óvatosan megkeverjük (a szénsav 
tartósságára vigyázva). Félbevágott narancsszelettel 

díszítjük, narancshéjolajjal megpermetezzük,  
a narancs héját pedig végighúzzuk a pohár száján.  

A legszebben borospohárban mutat, de  
old fashioned-pohárban is lehet készíteni,  

szervírozni.

Díszítése: narancsszelet.
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ballantine 's
whisky Finest
0,7 l  
(6.141,43 Ft/1 l) 
Ajánlatunk a 0,7 l-es 12 éves 
Ballantine’s whiskyre nem 
vonatkozik!

captain morgan
rum
0,7 l  
(5.998,57 Ft/1 l) 
Ajánlatunk a 0,7 l-es 
Captain Morgan Dark termékre 
nem vonatkozik!

895 hunnium 
pálinka
0,5 l  
(7.998 Ft/1 l) 
Ajánlatunk  
a 0,5 l-es  
895 Hunnium málnaízű 
pálinkára nem vonatkozik!

angelli
vermut
0,75 l  
(1.638,67 Ft/1 l)

disznótoros
pálinka
0,35 l  
(7.997,14 Ft/1 l)

JIM BEAM
WHISKEY
0,7 l  
(6.141,43 Ft/1 l) 
Ajánlatunk a 0,7 l-es  
Jim Beam Black és Double Oak 
termékre nem vonatkozik!

zwack
unicum
0,7 l  
(5.641,43 Ft/1 l) 
Ajánlatunk a 0,7 l-es  
Zwack Riseva likőrre  
nem vonatkozik!

rézangyal
pálinka
0,35 l  
(9.854,29 Ft/1 l)

Absolut 
Blue vodka
0,7 l  
(6.570 Ft/1 l)

3.999 Ft
4.699 Ft

1.229 Ft
1.499 Ft

4.299 Ft

4.199 Ft
4.999 Ft

2.799 Ft
3.199 Ft

4.299 Ft
5.799 Ft

3.449 Ft
4.199 Ft

4.599 Ft
5.599 Ft

3.949 Ft
4.649 Ft

-14%

-18%

-25%
-17%

-17%-12%

-15% -16%
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márton és lányai
pálinka
0,35 l  
(19.711,43 Ft/1 l)

hennessy
cognac
papír díszdobozban  
0,7 l  
(13.855,71 Ft/1 l)

unicum 
riserva  
papír díszdobozban 
0,7 l  
(12.141,43 Ft/1 l)

bombay
sapphire gin
0,7 l  
(9.998,57 Ft/1 l)

ciroc
vodka
0,7 l  
(12.855,71 Ft/1 l)

METAXA* * * * * * *
papír díszdobozban
0,7 l  
(7.855,71 Ft/1 l)

chivas regal
extra whisky
papír díszdobozban  
0,7 l  
(14.284,29 Ft/1 l)

6.899 Ft
7.399 Ft

5.499 Ft
5.999 Ft

8.499 Ft
9.999 Ft

9.699 Ft
11.299 Ft

8.999 Ft
10.299 Ft

6.999 Ft
9.199 Ft

9.999 Ft
16.999 Ft

-14%-12%

-41%

-15%-23%

500Ftmegtakarítás

500Ftmegtakarítás
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799 Ft
999 Ft

499 Ft
669 Ft

999 Ft
1.299 Ft

549 Ft
/10 dkg

669 Ft
-23%

-20%

-25%

-17%

rex ciborum
pácolt, füstölt  
pulykamell ,
kacsamell ,
libamell
szeletelt, csomagolt 
90 g 
(8.877,78 Ft/1 kg)

serrano
sonka
szeletelt, csomagolt 
100 g 
(4.990 Ft/1 kg)

prosciutto  
di parma
szeletelt, csomagolt 
100 g
(9.990 Ft/1 kg)

prosciutto  
crudo
a kiszolgálópultban  
(5.490 Ft/1 kg)
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2.690 Ft 1.899 Ft 999 Ft

699 Ft
799 Ft

339 Ft
/10 dkg

379 Ft

299 Ft
/10 dkg

379 Ft

339 Ft
/10 dkg

489 Ft

249 Ft
/10 dkg

899 Ft
999 Ft

479 Ft
599 Ft

-10%
-21% -30%

-20%

pik panona 
dalmát sonka
szeletelt, csomagolt 
100 g 
(6.990 Ft/1 kg)

 
vastagkolbász
kiszolgálópultban
(3.390 Ft/1 kg)

serrano 
tapas tál 
csomagolt  
500 g  
(5.380 Ft/1 kg)

szarvas  
szalámi
csemege, csípős;
szeletelt, csomagolt 
70 g 
(12.842,85 Ft/1 kg)

bükkfával füstölt 
light sonka
szeletelt, csomagolt 
100 g 
(4.790 Ft/1 kg)

ízműves 
csemege és csípős kolbász
kiszolgálópultban
(2.990 Ft/1 kg)

abraham
feketeerdei sonka
kiszolgálópultban
(3.390 Ft/1 kg)

olasz szalámi 
gentile
csomagolt  
245 g  
(7.751 Ft/1 kg)

chorizo 
extra picante
csomagolt 
225 g  
(4.440 Ft/1 kg)

szüreti sonka 
a kiszolgálópultban
(2.490 Ft/1 kg)

100Ftmegtakarítás

100Ftmegtakarítás
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président
chévres  
kecskesajt
100 g 
(4.490 Ft/1 kg)

4.999 Ft
5.499 Ft

frico
chevrette sajt
a kiszolgálópultban 
1 kg

7.999 Ft

mézes  
kecske gouda sajt
kiszolgálópultban
1 kg

4.499 Ft

449 Ft
569 Ft -21%

hengeres 
kecskesajt
kiszolgálópultban
1 kg
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2.799 Ft
3.799/3.499 Ft

Frico
gouda  
érett sajt,
mimolette  
sajt gömb
kiszolgálópultban
1 kg

3.999 Ft

görögszénás 
gouda sajt
kiszolgálópultban
1 kg

3.999 Ft

francia  
ementali sajt
kiszolgálópultban
1 kg

5.999 Ft
7.240 Ft -17%

6.999 Ft

appenzeller 
classic sajt
a kiszolgálópultban
1 kg

6.999 Ft

gruyére
classic sajt
a kiszolgálópultban
1 kg

4.499 Ft

pecorino
romano  
sajt
a kiszolgálópultban
1 kg

old  
amsterdam
sajt
a kiszolgálópultban
1 kg
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tihany
krémvarázs  
camembert
200 g  
(3.195 Ft/1 kg)

tartare 
apérifrais  
sajt
100 g 
(7.990 Ft/1 kg)

hajdú
krémsajt
üveges
200 g 
(1.745 Ft/1 kg)

Danablu
dán kéksajt
a kiszolgálópultban
1 kg 

3.499 Ft
 

349 Ft
 

mizo
trappista sajt
hat hetes érlelésű
700 g 
(1.998,57 Ft/1 kg)

roquefort 
societe sajt
kiszolgálópultban
1 kg

rollino
krémsajt
125 g 
(4.392 Ft/1 kg)

1.399 Ft
 

549 Ft
 

2.999 Ft
3.799 Ft

639 Ft
859 Ft

799 Ft
999 Ft

-21% -25%

-20%

st. benoit
brie sajt
a kiszolgálópultban 
1 kg

4.999 Ft

grand
camembert
a kiszolgálópultban 
1 kg

5.990 Ft
7.990 Ft -25%
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343 Ft
/10 dkg

429 Ft

299 Ft
429 Ft

899 Ft
1.040 Ft

499 Ft
599 Ft

-20%
-30% -13%

-16%

il conte
koktélcseresznye
110 g
(8.172,73 Ft/1 kg)

portóis
májpástétom
a kiszolgálópultban
1 kg 
(3.430 Ft/1 kg)

paillasse
frissen sütve 
300 g  
(996,67 Ft/1 kg) 
Ajánlatunk a fehér paillasse 
termékre nem vonatkozik!

Bretas
zöld halkidiki 
magos  
olajbogyó
180 g  
(2.772,22 Ft/1 kg)

Seeberger  
Kesudió- 
vörös áfonya 
mix
150 g  
(6.660 Ft/1 kg)

Seeberger
pörkölt, sós 
diómix
150 g 
(8.600 Ft/1 kg)

1.290 Ft
 

999 Ft
 

199 Ft
 /10 dkg

249 Ft

bretas
görög magos  
olajbogyómix
a kiszolgálópultban  
(1.990 Ft/1 kg)

-20%



Ajánlatunk az INTERSPAR áruházakban és a lent felsorolt SPAR, SPAR partner, SPAR market áruházakban érvényes:

Ajánlatunk a Budapest XIX., Üllői út 201. (SHOPMARK), Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 2–4. szám alatt lévő INTERSPAR áruházainkban nem érvényes!

Budapest II., Horvát utca 12–26; II., Gábor Áron u. 74–78/A RÓZSAKERT; II., Hűvösvölgyi út 138. STOP.SHOP.; II., Lövőház u. 2–6. MAMMUT; II., Törökvész út 87–91.; III., Bécsi út 136. STOP.SHOP.; III., Csobánka tér 3.; III., Monostori út 3.;  
I I I . ,  P a c s i r t a m e z ő  u .   49. ;  I V. ,  Á r p á d ú t  18 3 –18 5 . ;  I V. ,  G ö r g e y  ú t  2 2 . ;  I V. ,  K o r d o v á n t é r  12 . ;  I V. ,  M e g y e r i  u .  2 3 6 . ;  I V. ,  N a p u .  16 . ;  I V. ,  R ó z s a  u .  18 . ;  V. ,  K á r o l y  k r t .  2 2 – 24 . ;  V. ,  V é r t a n ú k  t e r e  1. ;  
V I . ,  N y u g a t i  t é r  1 – 2 . ;  V I . ,  V á c i  ú t  1 – 3 .  W E S T E N D ;  V I I . ,  D e m b i n s z k y  u .  12 . ;  V I I . ,  E r z s é b e t  k r t .  2 7. ;  V I I . ,  K i r á l y  u .  3 5 – 3 7. ;  V I I . ,  K l a u z á l  t é r  11. ;  V I I I . ,  B l a h a  L .  t é r  1 – 2 . ;  V I I I . ,  S z i g o n y  u .  12 . ;  
V I I I . ,  B a r o s s  t é r  10 . ;  I X . ,  M e s t e r  u .  3 0 – 3 2 ;  I X . ,  R á d a y  u .  3 2 . ;  I X . ,  Ü l l ő i  ú t  147. ;  X . ,  K e r e p e s i  ú t  7 3 . ;  X I . ,  P é t e r h e g y i  l e j t ő  3 6 . ;  X I . ,  R é t k ö z  u .  7.  E L E V E N  C E N T E R ;  X I I . ,  A l k o t á s  u t c a  5 3 .  M O M ;  
XIII ., Gyöngyösi sétány 2.; XIII ., Párkány u. 10.; XIV., Egressy út 178/C; XIV., Örs Vezér tere 24. SUGÁR; X V., Vasutas telep utca 4.; X VI., Arany J. u. 102.; X VIII ., Alac ska út 3.; XIX ., Kossuth tér 4 –5.; X XI., Görgey Ar túr tér 20. 
Ajka, Ifjúság u. 9.; Alsópáhok, Hévízi út 18.; Balatonfüred, Arácsi út 15.; Széchenyi út 47.; Békéscsaba, Andrássy u. 37–43.; Dunakeszi, Toldi M. u. 1.; Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 56.; Eger, Sas u. 1.; Érd, Diósdi u. 46.; Gödöllő, Köztársaság út 85.;  
Győr, Arany János u. 16.; Kaposvár, Berzsenyi u. 1–3.; Kapuvár, Fő tér 2/2.; Kecskemét, Jász u. 26.; Március 15–e u. 5/A; Nagykőrösi út 2.; Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 8.; Kistarcsa, Semmelweis tér 2.; Kozármisleny, Vadvirág u. 1.;  
Lenti, Kisfaludy u. 4.; Miskolc, Széchenyi út 111.; Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 5.; Nagykanizsa, Kalmár u. 3.; Pécs, Lahti út 2/1.; Petőháza, Spar út 1.; Pomáz, Huszár u. 25; Sárvár, Laktanya u. 32–44.; Solymár, Terstyánszky u. 102.;  
Szántód, Siófoki út 3.; Szeged, Csanádi u. 7.; Londoni krt. 3.; Szilléri sugárút 26–30.; Székesfehérvár, Pozsonyi út 10.; Rákóczi u. 3–5.; Szentendre, Ady E. u. 24.; Dunakanyar krt. 2.; Szolnok, Ady E. u. 28/A; Szombathely, Körmendi út 52–54. Savaria Plaza; 
Szent Márton u. 21.; Tapolca, Juhász Gyula út; Tatabánya, Szent Borbála út 33/1.; Tiszakécske, Vízhányó János utca 2/A; Vác, Avar utca 6.; Veszprém, Cserhát ltp. 6.

Salátákhoz Aperitifként Érlelésre javasolt
Érlelésre is 
alkalmas

Azonnali 
fogyasztásra

Fogyasztási 
hőmérséklet

Sajtokhoz DesszertekhezTésztákhoz
Vad-

ételekhez
Marha-

húsokhoz
Sertés-

húsokhoz
Halakhoz

Fehér-
húsokhoz

dúzsi 
merlot rosé
száraz rosébor 
Színében lazacszín dominál,  
kis grapefruitos rózsaszínnel.  
Gyümölcsös utóíze miatt ideális 
választás könnyű nyári ételek  
és frissítő saláták mellé.
0,75 l 
(1.865,33 Ft/1 l)

varga 
rozé
félszáraz rozébor 
0,75 l 
(798,67 Ft/1 l)

jÄgermeister
0,7 l

+ 2 db shotpohár
1 szett 
A termék a készlet erejéig elérhető!

Engedményes kínálatunk a készlet erejéig érvényes, áraink forintban értendők, és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban euróval is fizethet.  
Részletek a www.spar.hu weboldalon. Az esetleges kivitelezési hibákért nem felelünk, és vásárlóink elnézését kérjük. 

A régi árak a SPAR, INTERSPAR áruházakban az akció kezdetéig érvényes fogyasztói árak. Budapest VII., Király utca 35–37. szám alatti SPAR partner áruházunkban a régi árak eltérőek lehetnek.

Óvjuk együtt környezetünket!

8–10 °C

1.399 Ft
1.799 Ft

4.299 Ft599 Ft
799 Ft -22%-25%

Kizárólag  
a SPAR-csoport  üzleteiben!




