
 
 

 

A Rózsakő Borpince Vendéglő 35 évvel ezelőtt, mint borozó nyitott ki.  

és közel 30 éve működik jelenlegi formájában!  

Fontos feladatnak tekintjük, a bortermelés hagyományait őrző, kiváló minőséget 

nyújtó, badacsonyi bortermelő gazdák, családok borainak bemutatását, 

forgalmazását. A borpincében különféle badacsonyi borokat, borkülönlegességeket, 

magyaros hideg és meleg ételeket kínálunk, helyi gazdáktól, termelőktől beszerzett 

alapanyagokból kóstolhatják meg finomabbnál finomabb ételeinket! Több évtizedes 

személyes kapcsolat garancia, a nálunk kapható borok minőségére!  

Fogyasszák egészséggel a badacsonyi gazdák munkájának gyümölcsét! 

A Rózsakő Legendája! 

A  Rózsakő, Badacsony egyik nevezetessége, innen nem messze a hegy oldalában található. A 

Rózsakő egy óriási szikladarab, amely évszázadokkal ezelőtt gurult le az akkor még működő 

vulkán tetejéről. Nevét Szegedy Rózáról, Kisfaludy Sándornak, a múlt század jeles költőjének, 

feleségéről kapta, aki szívesen üldögélt rajta párjával a balatoni panorámában gyönyörködve. 

A néphit szerint a Rózsa-kőnek varázslatos ereje van: ha egy fiatal pár ráül a Rózsakőre háttal a 

Balatonnak, még abban az évben összeházasodnak és hosszú, boldog házasság vár rájuk. Ha pedig 

a lány egyedül ül rá és közben a kedvesére gondol, az rögtön szerelemre lobban iránta. 

Ne habozzatok tehát sokáig! Siessetek a Rózsa-kőhöz és minél előbb üljetek rá! Utána pedig 

írjátok be neveteket a Rózsa-kő Nagykönyvébe, és kapcsolatotok felbonthatatlanságának 

jelképeként, zárjatok rá közösen egy lakatot a szerelmesek falára. A lakat kulcsát mi örökre 

megőrizzük nektek, hogy azt soha senki ki ne nyithassa. Ha a későbbiekben, Badacsonyban jártok, 

győződjetek meg lakatotok sértetlenségéről, töltsetek el egy kellemes estét a Rózsakő borpincében, 

igyátok a hegy levét, és vidáman idézzétek fel az első találkozás hangulatát. 



 
 

ITALLAP 

 

ÜDÍTŐITALOK:  0,25L 

Coca-cola 790.- 

Coca-cola  zero 790.- 

Fanta 790.- 

Sprite  zero 790.- 

Tonic 790.- 

Gyömbér 790.- 

 

ROSTOS: 1 DL  

Almalé 350.- 

Baracklé 350.- 

Narancslé 350.- 

Citromos jeges tea 350.- 

Must 450.- 

 

HÁZI  KÉSZÍTÉSŰ LIMONÁDÉ 3DL 6 DL 

TÖBBFÉLE  ÍZBEN 990.- 1790.- 

 

ÁSVÁNYVÍZ: 0,33 L 

Natur Aqua  Savas 790.- 

Natur Aqua  Mentes  790.- 

 1 L 

Szóda 1200.- 

 



 
 

ENERGIAITAL: 0,25L 

Hell 990.- 

 

SÖRÖK: 0,5 L 

Dreher  1190.- 

Alkoholmentes Dreher  1190.- 

 

APERITIF:    

APEROL SPRITZ   2590.- 

 

SZESZESITALOK: 2 CL 4 CL  

Jägermaister 990.- 1790.- 

Unicum 990.- 1790.- 

Ballantine’s 990.- 1790.- 

 Gin 1090.- 1990.-  

Vodka 990.- 1790.- 

Ó-szilva 44% 890.- 1690.- 

Ó-barack 44% 890.- 1690.- 

Ó-körte 44% 890.- 1690.- 

Cigánymeggy 44% 990.- 1890.- 

Irsai Olivér 44% 990.- 1890.- 

Mézes barack 34% 990.- 1890.- 

Málna 44% 1590.- 2990.- 

Birs (46%) 990.- 1890.- 

Birsai (44%) 990.- 1890.- 

 

KÁVÉK: 

Espresso 800.- 
Ristretto 800.- 
Dupla espresso 1600.- 
Hosszú kávé 850.- 
Cappuccino 950.- 
Latte Macchiato 1290.- 
Ginzeng kávé 950.- 
Tea 890.- 
Jegeskávé 1590.- 

Kávéink koffeinmentesen  is kaphatóak. Alternatív tejjel is kérhetők.



 
 

Borlap 

Barna Pince Ábrahámhegy 

A pincészet az 1900-as évek óta foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A jelenlegi  családi 

vállalkozást a 2000-es évek közepétől folyamatosan építik, fejlesztik. Jelenleg 9 hektáron gazdálkodnak. 

Elsősorban klasszikus badacsonyi fajtákkal foglalkoznak. Borászati hitvallásuknak megfelelően testes, 

érett, egyedi ízvilágú borokat készítenek, a vidék boraira jellemző ásványos zamatgazdagsággal. 
  

  

 1l 1dl 

Badacsonyi Olaszrizling  7.500.- 750.- 

 (Száraz minőségi fehérbor) 

 (Trocken Qualitätsweißwein) 

 (Quality dry white wine) 

Badacsonyi Kéknyelű 8.500.- 850.- 

  (Száraz minőségi fehérbor ) 

 (Trocken Qualitätsweißwein) 

 (Quality dry white wine) 

Badacsonyi Muskotály 7.500.- 750.- 

 (Félédes minőségi fehérbor) 

 (Halbsüss Qualitätsweißwein) 

 (Quality semi-sweet white wine) 

 

Badacsonyi Szürkebarát 7.500.- 750.- 

 (Félédes minőségi fehérbor) 

 (Halbsüss Qualitätsweißwein) 

 (Quality semi-sweet white wine) 

 

Badacsonyi Kékfrankos Rosé 7.500.- 750.- 

  (Száraz minőségi rozé bor) 

 (Trocken Qualitätsroséwein) 

 (Quality dry rose wine) 

Badacsonyi  Rózsakő késői szüret 8.500.- 850.- 

  (Édes minőségi fehérbor ) 

 (Süß Qualitätsweißwein) 

 (Quality sweet white wine) 



 
 

Németh Pincészet Badacsony: 

Kézműves bor.A Németh Pince a badacsonyi borvidéken, mintegy két hektár szőlőterületen gazdálkodik. A 

családban a szőlőtermesztésnek és a bortermelésnek nemzedékekre visszanyúló hagyományai vannak. A pince fő 

büszkeségei a késői szüretelésű, töppedt szőlőből készült borok, valamint az egyedülálló badacsonyi jégbor. A pince 

teljes egészében családi keretek közt működik.  

  

 0,75l 1 dl 

"Barátságos " Rosé 6.500.- 990.- 

 (Száraz minőségi Kékfrankos rosé) 

 (Trockener Blaufränkisch rosé Qualitätswein) 

 (Quality dry Blue Frankish rosé) 

Ottonel Muskotály 7.400.- 1.090.- 

  (Száraz minőségi fehérbor) 

 (Trockener Qualitätsweißwein) 

 (Quality dry white wine)  

Rajnai Rizling "Kotyor" 7.900.- 1.290.- 

 (Száraz minőségi fehérbor) 

 (Trockener Qualitätsweißwein) 

 (Quality dry white wine) 

Rózsakő 8.900.- 1.390.- 

  (Száraz minőségi fehérbor) 

 (Trockener Qualitätsweißwein) 

 (Quality dry white wine) 

Kéknyelű 8.900.- 1.390.- 

  (Száraz minőségi fehérbor ) 

 (Trockener Qualitätsweißwein) 

 (Quality dry white wine) 

Jáz-z-zi gyöngyözö bor (Ottonel  Muskotály cuvée) 7.900.- 1.290.- 
 (Száraz  gyöngyöző bor ) 

 (Trocken , Qualitäts Schaumwein) 

 (Quality dry Semi -parkling wine) 

Jázmin cuvée 8.900.- 1.390.-

 (Félédes minőségi fehérbor ) 

 (Halbsüss Qualitätsweißwein) 

 (Quality semi sweet white wine) 

Szerelmes 14.900.- 2.390.- 

 (Édes minőségi fehérbor ) 

 (Süss Qualitätsweißwein) 

 (Quality sweet white wine) 



 
 

  0,5 L 1 dl 

Ambrózia (Olaszrizling) 11.900.- 2.590.- 

 (Édes minőségi fehérbor ) 

 (Süss Qualitätsweißwein) 

 (Quality sweet white wine) 

 

 

Hóbor Pincészet: 
 

Kézműves bor. 

Pincészetünk a Szent-György hegy déli oldalán helyezkedik el. E különleges mikroklímájú hegyen a savak 

bársonyosabbak, de a borok alkoholfokra, extrakt tartalomra magasabb értéket mutatnak. Termőhelyünkön 

nem ritka a 22-24 fok cukortartalmú szőlő sem. Pincészetünk a minőséget tartja elsődleges szempontnak 

nem a mennyiséget. Célunk az egyedi íz világ megismertetése. 

  

 0,75 l 1 dl 

Bodza Bor  6.500.- 990.-

 (Édes minőségi ízesített fehérbor ) 

 (Süß Qualitätsweißwein abgeschmeckt mit Hollunderblüten) 

 (Quality flavoured sweet white wine) 

 

Ürmös bor 6.500.- 990.- 

  (Édes minőségi ízesített fehérbor  17 féle gyógynövénykivonatával ízesítve) 

 (Süß Qualitätsweißwein abgeschmeckt mit 17 Kräutern) 

 (Quality flavoured sweet white wine flavoured with 17 herbs) 

 



 
 

 

Skizo borház 

EGYÉNISÉGE VAN. TÖBB IS. 
A NÉV: Ami arra a szinte már meghasonlott állapotra utal, amit a világban létező ellentmondások okoznak 
bennünk. Amikor a gondolatok, érzések és cselekedetek közötti összhang látszólag felbomlik, és úgy érezzük, 
választanunk kell. 
BALÁZS ÉS RÉKA: A SkizoBor személyes ügyünk. Tökéletesség óhajával megbirkózni a tökéletlennel. A SKIZO 
által sugallt ösztönös kettősség minden tudatosan élő ember sajátja. A cél: Elérni a Harmóniát. Szőlőben, Borban, 
Szerelemben… 
 
 

 0,75l 1dl 

Sauvignon  Blanc 6.900.-  1.090.- 

  (Száraz minőségi fehérbor ) 

 (Trocken Qualitätsweißwein) 
 (Quality dry white wine) 

Irsai Oliver  6.900.- 1.090.- 
 (Száraz minőségi fehérbor ) 
 (Trocken Qualitätsweißwein) 
 (Quality dry white wine) 

Olaszrizling 7.900.- 1.190.- 
 (Száraz minőségi fehérbor ) 
 (Trocken Qualitätsweißwein) 

 (Quality dry white wine) 

Kéknyelű 8.900.- 1.390.- 
  (Száraz minőségi fehérbor) 
 (Trockener Qualitätsweißwein) 

 (Quality dry white wine) 

Cabernet sauvignon-Kékfrankos couveé 6.900.- 1.090.- 
 (Száraz minőségi vörösbor ) 
 (Trocken Qualitätsrotwein) 
 (Quality dry red wine) 

 

 



 
 

Borbély Pince 

"TÜZES BOROK, VULKÁNI ÍZEK"A Borbély Családi Pincészetet több generációs családi hagyományú 

szõlõtermesztésre és borkészítésre épülve, apáról fiúra szállva alapítottuk újjá 1996-ban... 

 

 0,75 l 1 dl 

Badacsonyi Pinot Noir Rosé "kinnagangon" 6.500.- 990.- 

  (Száraz minőségi rozé bor) 

 (Trocken Qualitätsroséwein)  

 (Quality dry rosé wine) 

Badacsonyi  TOMAJ couveé 7.900.- 1.190.- 

 (Kéknyelű-Olaszrizling-Rózsakő) 

  (Száraz minőségi fehérbor ) 

 (Trocken Qualitätsweißwein)  

 (Quality dry white wine) 

Badacsonyi SZÜRKEBARÁT Selection  6.900.- 1.090.- 

  (Száraz minőségi fehérbor ) 

 (Trocken Qualitätsweißwein) 

 (Quality dry white wine) 

 

Varga Pincészet Badacsony: 

1993. január negyedikén kezdtük meg a munkát Badacsonyörsi pincészetünkben a feleségemmel és 

szüleimmel. Ma már két fiunkkal dolgozunk együtt és remélem, hogy ők majd később unokáinkkal viszik 

tovább a pincészetet. Az elmúlt közel 30 évben a magyar borászat szakmailag és technológiailag alapjaiban 

megújult, a borok minősége nyugat-európai színvonalúvá vált. 

 0,5 l   1 dl 
Badacsonyi Jégbor 11.900.- 2.690.- 

  (Édes minőségi jégbor ) 

 (Süß Eiswein) 

 (Sweet Ice wine) 

  0.75 l 1 dl 

Töpszli  /Pinot Noir-Merlot-Kékfrankos/ 5.900.- 890.- 

  (Édes minőségi vörösbor ) 

  (Süß Qualitätsrotwein) 

  (Quality sweet red wine) 

 


