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WINIARNIA MAGYAR BORHAZ

Winiarnia MAGYAR BORHAZ jest jednym z największych importerów win węgierskich w Polsce. 

Prowadzimy swoją działalność od ponad 20-stu lat, zajmujemy się kompleksowym importem i sprzedażą 

win bezpośrednio od producentów i winiarzy.  Sprowadzamy wina, które sami sprawdzamy

i degustujemy oraz zajmujemy się ich legalizacją (banderole) na terenie Polski. 

Posiadamy sklep w Górkach Wielkich oraz winiarnie w Sosnowcu.

Zaopatrujemy również lokalne i mniejsze sklepy, hotele i restauracje. Prowadzimy sprzedaż b2b oraz 

sklep internetowy.



REGIONY WIN NA WĘGRZECH



CZERWONE SŁODKIE

I PÓŁSŁODKIE



Szabo Pince Turan

Smak: czerwone/słodkie

Winnica : Szabó Pince

Rocznik: 2016

Niezwykle słodkie i czerwone wino.

W przeciwieństwie do innych win w zapachu 

można czuć miód i kwiaty.

Smak: czerwone/słodkie

Winnica : Kovács Pince

Rocznik: 2018

W zapachu przypomina powidła, w jego 

smaku pojawia się mocno dojrzała jeżyna. 

Słodki finisz z delikatnymi kwasami.

Doskonały do deserów, ciastek oraz do 

czekolady.

Petreny Merlot

Smak: czerwone/słodkie

Winnica : Petrény Attila

Rocznik: 2016

Przyjemny, dojrzały zapach wiśni, z nutą 

kakaową, w ustach także dominuje smak 

wiśni, z odrobiną czekolady mlecznej. 

Polecamy do deserów.

Kovacs Pince Kekfrankos

Smak: czerwone/półsłodkie

Winnica : Kovács Pince

Rocznik: 2018

Oprócz aromatów przypominających 

dojrzałe truskawki, niebieskiemu frankowi 

towarzyszy średnio kwaśny, świeży owocowy 

smak.

Kovacs Pince Turan



Molnar es Fiai Kekfrankos 

Smak: czerwone/półsłodkie

Winnica : Molnár

Rocznik: 2020

W zapachu dominuje suszona śliwka i słodkie 

przyprawy, które wyakcentują jego półsłodki 

charakter. Dobrze pasuje do przyprawionych 

dań mięsnych, lub idealne wino do imprezy.



CZERWONE WYTRAWNE

I PÓŁWYTRAWNE



Kovács Pince Kekfrankos - Merlot cuvée

Smak: czerwone/wytrawne

Winnica : Kovács Pince

Rocznik: 2020

W zapachu pojawiają się czerwone jagody 

połączone z wanilią. W smaku czuć delikatną 

kwasowość.

Polecamy do lekkich dań mięsnych,

do potraw z indyka, kaczki, gęsi.

Thummerer Bertram Egri Cuvee

Smak: czerwone/wytrawne

Winnica : Thummerer

Rocznik: 2017

Przyjemne kwasy z nutami owoców 

jagodowych. 

Polecamy do zup rybnych, makaronów 

mięsnych z pomidorem, pieczonej kaczki

i gęsi.

Varszegi Merlot

Smak: czerwone/wytrawne

Winnica : Várszegi

Rocznik: 2019

Jest to bardzo wytrawne wino, w zapachu 

znajdujemy wiśnię. W smaku poza wiśnią

i dojrzałymi czarnymi owocami pojawi się 

aromat czekolady i wanilii. 

Polecamy do deserów czekoladowych.

Szabo Pince Matrai Szarvasver cuvee

Smak: czerwone/wytrawne

Winnica : Szabó Pince

Rocznik: 2017

W zapachu owoce z czerwonymi jagodami. 

Lekkie czerwone wino, z  charakterem 

przyprawowym. 

Polecamy do potraw z dziczyzny i 

wieprzowiny, także do gotowania. 



Lelovits Kékfrankos

Smak: czerwone/wytrawne

Winnica : Lelovits

Rocznik: 2020

Rubinowe, czerwone wino. 

W smaku i aromacie posiada nuty dojrzałych 

malin i pikantnych porzeczek.

Molnar Cabernet Franc

Smak: czerwone/wytrawne

Winnica : Lelovits

Rocznik: 2017

W smaku  wytrawny, z żywą kwasowością

i delikatną nutą soli. W zapachu czuć 

mineralność oraz  charakter owocowy.

LICS Pákozdi Cabernet Sauvignon

Smak: czerwone/wytrawne

Winnica : Lics

Rocznik: 2017

Intensywny owocowy charakter. Po 

otwieraniu od razu czujemy zapach 

ciemnych jagód,

w smaku dominują czarna porzeczka oraz 

borówka .

LICS Pákozdi Merlot

Smak: czerwone/wytrawne

Winnica : Lics

Rocznik: 2018

Lekkie, owocowe wino. Jego zapach 

przypomina dojrzałe śliwki , w smaku także 

śliwka.



Petreny Egri Bikaver

Smak: czerwone/wytrawne

Winnica :  Petrény Attila

Rocznik: 2017

Na początku czysty, elegancki zapach,

po wywietrzeniu pojawi się wiśnia i wanilia. 

Pięknie się pokaże aromat śliwki i dojrzałej 

czarnej czereśni.

Molnar es Fiai Kekfrankos

Smak: czerwone/półwytrawne

Winnica : Mátra

Rocznik: 2016

Owocowe, pełne świeżej czereśni

i kwiatowych aromatów. W ustach doskonała 

równowaga kwasowości, tanin i owoców.

Polecamy do owoców, twardych serów,

do gulaszu, do gotowania dań z czerwonym 

mięsem.



BIAŁE SŁODKIE 

I PÓŁSŁODKIE



Simko TOKAJI Sárgamuskotály

Smak: 

białe/półsłodkie

Winnica : Simkó Pince

Rocznik: 2020

Przyjemny kwiecisty zapach, dominuje kwiat 

akacji i czarny bez. W ustach wyczuwalna jest 

jego owocowość i świeża cytrusowa 

kwasowość.

Smak: 

białe/półsłodkie

Winnica : Simkó Pince

Rocznik: 2020

Kwiatowe nuty łączą się w tym winie

z aromatem liści lipy. Jest ulubieńcem tych, 

którzy lubią lekkie, ale charakterystyczne 

wina. 

Molnar es Fiai MUSCAT OTTONEL

Smak: 

białe/półsłodkie

Winnica : Molnár

Rocznik: 2021

Świeże, bardzo zapachowe, bogate 

w substancje smakowe. 

Polecamy do ciastek owocowych, sorbetów. .

Soltesz Tokaji Furmint Feledes 2019

Smak: białe/półsłodkie

Winnica : Soltész

Borház

Rocznik: 2019

Klasyczne tokajskie wino o złocistym kolorze

z zapachem słodkich owoców.

Simko Tokaji Hárslevelű 



Szabo Pince Sargamuskotaly

Smak: białe/słodkie

Winnica : Szabó Pince

Rocznik: 2016

Słodkie, delikatne, o aromacie kwiatu bzu. 

Promieniują aromaty miodu, zółtych

owoców, cytrusów i kwiatu akacji. Doskonały 

wybór do owoców, deserów czekoladowych.

Smak: białe/słodkie

Winnica : Simkó Pince

Rocznik: 2018

Jest to jedno z najpopularniejszych win 

specjalnej jakości w regionie winiarskim 

Tokaj-Hegyalja. Polecane dla miłośników 

skromnie słodkich win deserowych. 

Simko TOKAJI Late Harvest

Smak: białe/słodkie

Winnica : Simkó Pince

Rocznik: 2017

To rarytas winny z ręcznie wybieranych kiści 

winogron o wybitnie delikatnym, a  

intensywnym zapachu i aromacie.

Polecamy do deserów.

Simko TOKAJI Szamorodni

Petreny Debroi Harslevelu

Smak: białe/półsłodkie

Winnica : Petrény Attila

Rocznik: 2018

Zapach i smak jest przede wszystkim 

miodowy oraz świeży i kwiecisty. 

Polecamy do ciastek miodowych i innych.



BIAŁE WYTRAWNE

I  PÓŁWYTRAWNE



Molnar es Fiai Abasari Olaszrizling

Smak: białe/wytrawne

Winnica : Molnár

Rocznik: 2021

Aromat białych kwiatów, lekko wyczuwalna 

gruszka, niska i średnia kwasowość. Na 

podniebieniu nuty cytrusowe, rumianku oraz  

brzoskwiń.

Idealny do lekkich posiłków, sałatek, drobiu 

i ryby.

Szabo Pince Matrai Olaszrizling

Smak: 

białe/wytrawne

Winnica : Szabó

Pince

Rocznik: 2019

Bardzo lekkie, świeże wino, przyjemny 

zapach, przypominający rezedy. W smaku 

pojawia się nuta migdałów.

Polecamy do potraw z ryb i drobiu.

Molnar es Fiai Chardonnay

Smak: białe/wytrawne

Winnica : Molnár

Rocznik: 2018

Eleganckie wino, w zapachu z zielonym 

jabłkiem, w smaku miód i melon, 

z delikatnymi kwasami, w finiszu maślaną 

kremowością. 

Polecamy do potraw z ryb i lekkich drobiu.

Trautsondorfer Tokaji Furmint

Smak: białe/wytrawne

Winnica : Trautson

Pince

Rocznik: 2018

Lekko wytrawne wino o aromacie zielonych 

jabłek z nutami skoszonej trawy. W smaku 

lekko mineralne i orzeźwiające. Wyraźna lecz 

nie przesadna kwasowość.

Polecamy do pstrąga.



Petreny Arany Muskotaly

Smak: 

białe/półwytrawne

Winnica : Petrény Attila

Rocznik: 2020

W zapachu dominuje anyż i pyłek kwiatowy. 

W smaku lekki, słodkawy, aromatyczny, 

miodowy.

Smak: białe/wytrawne

Winnica : FRIKKER

Rocznik: 2019

Świeże, owocowo – cytrusowe wino. Bardzo 

orzeźwiające, idealne do schłodzenia

i delektowania się.

Molnar es Fiai Matrai Irsai Oliver

Smak: białe/wytrawne

Winnica : Molnár

Rocznik: 2018

Startuje lekkim kwiecistym zapachem, 

a w jego smaku pojawi się nuta fiołka.

Dobrze pasuje do sałatek z świeżymi 

owocami oraz do potraw rybnych.

Frikker Furmint félszáraz

Smak: 

białe/półwytrawne

Winnica : Frikker

Rocznik: 2019

Delikatny, ale z długim zwieńczeniem

na języku. Lekko kwasowaty, w zapachu nuty 

miodu, łąki, polnych kwiatów.

Frikker Sárgamuskotály



WINA RÓŻOWE



Molnar es Fiai Kekfrankos Rose

Smak: różowe/wytrawne

Winnica : Molnár

Rocznik: 2018

Jego aromat jest delikatny z nutami 

czerwonych owoców - porzeczki i malin. 

Świetny do lekkich przekąsek, doskonały 

dodatek do sałatek, zwłaszcza szynek.

Smak: różowe/słodkie

Winnica : Szabó Pince

Rocznik: 2016

Jest prawdziwą bombą aromatów. Z jego 

typowym charakterem tutti-frutti, przyjemną 

słodkością doskonałe się nadaje do deserów, 

owoców.

Molnar es Fiai Kekfrankos rose Magnum 1,5L

Smak: różowe/wytrawne

Winnica : Molnár

Rocznik: 2018

Lekkie, świeże, orzeźwiające różowe wino 

o delikatnym zapachu, z cechami 

czerwonych owoców. W ustach powita nas 

klasycznymi kwasami, z czarującym tłem z 

czarnym bzem

i trawami.

Polecamy do lekkich przystawek: sałatek, 

doskonale pasuje do szynki. 

Szabo Pince Rose cuvee



STAND REKLAMOWY

Oferujemy naszym klientom i partnerom biznesowym możliwość umieszczenia stojaka reklamowego w ich firmach i 

sklepach. 

Możemy nawet uzupełniać wina z zgłoszonymi brakami oraz naszymi trasami dostaw.

Więcej informacji można uzyskać nawiązując z nami współpracę.

Standardowy wymiar stojaka reklamowego to podstawa ćwierć palety – 40x60 cm



NASZE SKLEPY

ADMIT 

ul. Stary Dwór 16,

43-436 Górki Wielkie

Godziny otwarcia:

pon-pt:   7.00 – 18.00

sobota:   7.00 – 13.00

PAWPLAST

ul. Rudna 14, 

41-214 Sosnowiec

Godziny otwarcia:

pon-pt:  8.00 – 18.00

sobota:  8,00 – 14,00

borhaz.pl


