
Wijn 1 

 

 

Wijn: 
Gróf Degenfeld extra brut white 
sparkling wine Tokaji Furmint 2017   
        11% 

Producent: 
Gróf Degenfeld  Kastélyszálló 
https://grofdegenfeld.com/en/winery 

Beoordeling: 
Kleur: licht geel met mooie belletjes, die 
blijven komen. Geur: peer, kruisbessen, 
geroosterd brood. Smaak: Fraaie frisse 
zuren, appeltje, notig bittertje, 
mineralig.  
Een aangename klassieke wijn.  
 
 

Leverancier: 
https://www.tokajwijn.nl/ 
Prijs: € 19,50 incl BTW ex verzendkosten 

Bijzonderheden: 
Deze winery omvat een enorm complex, wijngaarden, hotel, restaurant en een kapel (opgericht 
ter ere van Maria Theresa en haar genereuze daden.  
Van de site: In 1994 the Count Degenfeld family successfully revived its wine estate in the Tokaji 
wine region following their over 150-year-old tradition. Winemaking has always included the love 
of nature, respect for traditions and all this combined with modern technology. We are 
producing dry wines and sweet wine specialties from the three main varieties of the region: 
Furmint, Hárslevelű and Muscat Blanc (Yellow Muscat). These wine specialties include sweet late 
harvest wines, Szamorodni and the famous Aszú wines. 

Wijn 2 

 

 

Wijn: 
Gilvesy Rajnai Rizling 2020           12,5% 
100% riesling 

Producent: 
Szent György-Hegy 

Beoordeling: 
Kleur: lichtgeel, helder. Geur: citroen, 
vlierbloesem. Stuivend. Smaak: citrus, 
abrikoos. Lange afdronk. Behoorlijk 
hoog in de zuren.  
Prachtige Riesling! 
 

Leverancier:  
https://www.anfors-imperial.com/ 
Prijs: € 12,00 ex BTW en verzendkosten 

Bijzonderheden: 
DE wijngaarden liggen een paar kilometer ter noorden van het Balatonmeer. De druiven komen 

uit de wijngaard Tarányi met in de bodem vulkanisch basalt gesteente. Het gaat hier om een 
biologische wijn. Het zijn oude stokken die op de berg van Sint Joris staan, vandaar het draakje 
op het etiket.  

Houtopvoeding : 7 maanden rijping in gebruikte houten 500 liter vaten van Hongaars (Kádár) 

en Oostenrijks (Stockinger) eikenhout.  

  

https://grofdegenfeld.com/en/winery
https://grofdegenfeld.com/en/winery
https://www.anfors-imperial.com/
https://www.anfors-imperial.com/


 

Wijn 3 

 

 

Wijn:  

Tokaji Hárslevelü 2021    12% 
Producent: 
Gróf Degenfeld  

Beoordeling: 
Uiterlijk: helder lichtgeel. Geur: limoen, bloemig, 
lindenbloesem. Smaak: rijp fruit, papaja, grapefruit, 
banaan. Een zoetje en wat mineralig.  
Een plezierig glas wijn! 
 
 
 

Leverancier: 
https://www.tokajwijn.nl/ 
Prijs: € 9,95 incl BTW ex verzendkosten 

Bijzonderheden: 
Onder wijn 1 is een toelichting over de winery opgenomen.  

Wijn 4 

 

 

Wijn: 
Áldás Egri Bikavér Superior          14% 
Vertaald: ‘stierenbloed’. De wijn is een blend van 
Kékfrankos, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc, Syrah, Menoir, Turán en Zweigelt  

Producent: 
St. Andrea, Eger 
https://standrea.com/ 

Beoordeling: 
Uiterlijk: helder doorzichtig granaatrood. Geur: 
kersen, vanille, kruiden, tabak. Ook in de smaak 
komen rood fruit en  vanille terug; stevige tannines 
en een bittertje. Het is een tamelijk ‘pittige’ wijn.  

Leverancier: 
www.anderewijn.nl 
Prijs: € 16,00 incl BTW en bezorgkosten 

Bijzonderheden: 
Over het wijngebied Eger (Noord Hongarije) staat geschreven: “Kenmerkend is de ryoliet-
tufsteen-ondergrond van vulkanische oorsprong, die voornamelijk wordt bedekt door zeer 
compacte, diepbruine grond met een rijk kleigehalte. Maar vanaf nu kleuren wijngaarden 
met een adembenemend specifieke bodemsamenstelling de regio, waar kalk, leisteen, 
zeoliet, mergel, zandsteen... en verschillende rotsen die een sterk karakter aan de wijn 
geven tegelijk te vinden zijn.” 

  

http://www.anderewijn.nl/


Wijn 5 

 
 

Wijn: 
Szekszárd Kékfrankos 2018      12% 

Producent: 
Heimann & Fiai 

Beoordeling: 
Uiterlijk: donkerrood, doorzichtig. Geur: bramen, 
aards, donker fruit. De smaak is anders dan de geur 
doet verwachten. Het is een wat boerse wijn; 
krachtig! Daarom wordt de wijn als niet zo elegant 
ervaren. Bij een stevig stuk vlees zal hij zeker smaken.  
Geen bewaarwijn.  

Leverancier: 
https://www.anfors-imperial.com/ 
Prijs: € 13,55 ex BTW en verzendkosten 

Bijzonderheden: 
De druif Kékfrankos (Blaufränkisch) wordt gekenmerkt door zijn vroege bloei en de relatief late 
oogst. De stokken zijn gevoelig voor echte meeldauw en valse meeldauw. De wijnen zijn in het 
algemeen geen bewaarwijnen.  

Wijn 6 

 

 

Wijn: 
Aranykönny (gouden traan) Late Harvest 2017 
dessertwijn 500 ml 11% 
Druiven: Zeusz (genoemd naar de Griekse god Zeus) 
en Hárslevelű 

Producent: 
Tornai. Regio Somló (NW van Hongarije) 

Beoordeling: 
Geur van honing, abrikozen en karamel wat doet 
denken aan de Hongaarse specialiteit "Dobos cake". 
De zoetheid van ingedroogde druiven met een frisse 
zuur en complexiteit van smaken en kruiden. Heeft 
een bittertje dat het lichte zuur wat inpakt.  
Beoordeeld als lekker van smaak – frivole wijn! 

Leverancier: 
https://www.anfors-imperial.com/  
Prijs: € 15,75 ex BTW en verzendkosten 

Bijzonderheden: 
Wijngoed Tornai (wijgebied Somló – NW van Hongarije) is gespecialiseerd in witte wijnen en 
heeft een grote diversiteit aan eigen Hongaarse druivenrassen zoals juhfark, furmint, hárslevelű, 
olaszrizling, zenit, zeusz, csomorika, tramini, szürkebarát. Het is een familiebedrijf en de 
oenoloog is Tamás Tornai. De wijngaarden liggen op een 431 meter hoge heuvel, die bestaat uit 
de miljoenen jaren oude overblijfselen van een vulkaan.  Voor de wijnbereiding worden de 
modernste vinificatietechnieken gebruikt en combineert men succesvol koele fermentatie in 
roestvrijstaal en houten foeders. 

 


