Het Hongaars Wijnhuis
Voor al uw wijnen…

Het Hongaars Wijnhuis presenteert u graag een selectie van heerlijke Hongaarse wijnen,
welke niet alleen door Het Huis, maar ook door een aantal wijnkenners is geproefd en zeer
aanbevolen. Daar zijn we natuurlijk erg trots op. Bovendien zijn onze prijzen zeer
aantrekkelijk te noemen, wij verkopen uitsluitend heerlijke kwaliteitswijnen al
vanaf € 4,70 incl. BTW. (excl. Verzendkosten)
Onze wijnen zijn afkomstig uit Hongarije
van de wijnstreek van Szekszárd,
van Wijngaard Baron van Twickel. We verkopen 3 lijnen uit deze heerlijke wijnfamilie.

De “ Liszt” wijn lijn, genaamd ter ere aan Ferenc (Frans) Liszt, de
wereldberoemde Hongaarse componist. Liszt was namelijk een grote
liefhebber van wijnen uit de streek Szekszàrd waar deze wijnen ook
vandaan komen.
De Chateau Kajmád en de Domaine Graaf Zichy wijnen zijn exclusieve
wijnen met uitstekende kwaliteit voor de liefhebbers.

Onderstaande wijnen zijn in principe per doos (een combinatie van verschillende soorten is
mogelijk) te koop.

Rode wijnen:
Liszt Szekszárdi Cabernet Sauvignon
Domein Graaf Zichy Cabernet Sauvignon

€ 5,40 incl. BTW
€ 9,40 incl. BTW

Is een erg populaire rode wijn, gemaakt van blauwe druiven van de
bekende wijnstreek Bordeaux. Kenmerkend aan deze wijn is de diepe
donkere kleur, kruidige lange nasmaak, rijp aan aroma’s en naast zijn
volle smaak smaakt deze ook bijzonder fruitig.
Liszt Szekszárdi Merlot
Château Kajmád Merlot
Domein Graaf Zichy Merlot

€ 6,60 incl. BTW
€ 7,80 incl. BTW
€ 8,40 incl. BTW

Deze druivensoort, afkomstig uit Frankrijk, komt uitstekend tot zijn
recht op de heuvels van Szekszàrd. Het specifieke klimaat en de
geografische ligging is een ideale omgeving voor de Merlot. De Merlot
is een droge kwaliteitswijn en heeft een bijzonder aroma. Naast de
dieprode kleur, de volle, maar fluweelzachte smaak krijgt deze wijn
vanwege het uitstekende jaar 2003 een rijp en fruitig karakter.
Liszt Szekszárdi Bikavér
€ 5,10 incl. BTW
De Bikavér (ofwel Stierenbloed) is een speciale rode wijn, waarbij
volgens strikte oude tradities verschillende druivensoorten worden
gebruikt. Deze druiven zijn de Merlot, de Kékfrankos en de Cabernet
Sauvignon. De wijn heeft een granaatrood kleur en een bijzonder
kruidige geur en smaak. Deze wijn is een echte aanrader.
Liszt Szekszárdi halfzoete Rode wijn
€ 4,80 incl. BTW
Deze halfzoete kwaliteitswijn heeft een robijnrode kleur en smaakt
fruitig.
Verassend lekker. Een aanrader !!!!!!
Liszt Szekszárdi Portugieser
€ 5,40 incl. BTW
De Portugieser wordt gemaakt van blauwe druiven, van druifsoort
Blauwe Oporto. Deze druifsoort is vroeg rijp en geeft een lekkere
zachte fruitige smaak en robijnrode kleur aan de wijn. De zuren van de
wijn zijn zacht, middel rijp waardoor de wijn een prettige nasmaak
heeft. De tanin in de wijn overheerst niet en smaakt zacht en licht zoet.
Château Kajmád Cuvee
€ 6,00 incl. BTW
Domein Graaf Zichy Cuvee
€ 8,40 incl. BTW
Deze Cuvee wordt gemaakt van blauwe druiven, van druifsoort
Cabernet Sauvignon, Merlot en Kékfrankos. (blauwfrankisch). De wijn
heeft een diepe robijnrode kleur, de geuren die domineren zijn, paprika
en gedroogde pruimen. De wijn heeft een uitstekende, complexe
smaak met rijpe tanin.

Château Kajmád Kadarka

€ 7,50 incl. BTW

Kadarka, een wjin met duizend gezichten. In deze wijn zijn de typische
kenmerken van de wijnstreek Szekszárd te ontdekken. De wijn heeft
een elegante, dieprode kleur en een licht zoete, kruidige geur. Dankzij
de rijping in grote eiken vaten komt de rijke kruidige smaak van de
streek en de soort druiven prachtig tot zijn recht. Het is een stevige wijn
met lichte tanin smaak en een mooie zuurgraad. De wijn is heerlijk om
zo te drinken, maar smaakt ook heerlijk bij Hongaarse gerechten. De
beste temperatuur voor consumptie is 18°C.

Rosé:
Liszt Szekszárdi Rosé Cuvee
€ 4,70 incl. BTW
Château Kajmád Rosé Cuvee
€ 7,50 incl. BTW
Deze rosé smaakt het beste als het koel is. Kenmerkend is voor deze
wijn de zachte aardbei achtige kleur en een lichte framboos geur.

Witte wijnen:
Liszt Szekszárdi Rajnai Rizling € 4,70 incl. BTW
De Riesling is de meest vermaarde druifsoort ter wereld, die zich
uitstekend thuis voelt op de heuvels van Szekszárd. De riesling heeft
een goudgele kleur en is een heerlijke droge en fruitige kwaliteitswijn.
Deze droge witte wijn heeft een frisse, elegante fruitige smaak, en een
karakteristieke riesling geur. Deze wijnsoort is zeer geliefd en tevens
lang houdbaar.
Liszt Szekszárdi Olaszrizling € 4,70 incl. BTW
Deze Rieslingsoort kenmerkt een bijzonder op reseda lijkende geur,
een aangename frisse smaak, elegantie en op een groene amandel
lijkende zachtbittere smaak. De Olaszriesling heeft een goudgele kleur
en is een heerlijke droge en fruitige kwaliteitswijn. Deze droge witte
wijn is eveneens zeer geliefd, tevens lang houdbaar.

Het Hongaars Wijnhuis
Voor al uw wijnen…
Bezoek ook eens onze website.

Frans Schilthuizen en Szilvia Karnis
Bestellingen via:
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