


PINCEKULCS A BALATONHOZ
KRISTINUS BORBIRTOK, KÉTHELY

A prémium bor nem elég! A Kristinus Borbirtokon azokat keressük, akik többre nyitottak, a pohárban a kalan-

dot keresik, az izgalomra vágynak, miközben tudják, hogy biztos kezek vezetik őket felfedezőútjukon. A Balaton 

szelíd lankáin található Kéthelyen tudásunk legjavát kínáljuk ehhez az utazáshoz, amelyben a bor mellett az 

építészetnek, a gasztronómiának és a kultúrának is helye van. 

CELLAR KEY TO LAKE BALATON
KÉTHELY, KRISTINUS WINE ESTATE

Premium wine is not enough! The Kristinus Wine Estate is looking for those who are open for more, who 

are seeking adventure in the glass, who crave excitement but who always want to remain in safe hands on 

their journey of discovery. Resting on the gentle slopes of Lake Balaton, Kéthely possesses the best we have 

to offer on this journey, also providing architectural, gastronomic and cultural delights.



A TERROIR-BAN A HEGYET MŰVELŐ EMBER A LEGFONTOSABB

A Balaton mély és sekély.  Sokszínű és monokróm: türkiz. Komoly, mint egy 

őszi vihar és könnyed, mint a júliusi naplemente. Mint a boraink. Fehérek,  

vörösek és rosék. Egy fajta - egy dűlő. Merülj el bennük és leld fel a harmóniát 

a hegyet művelő emberek, a dél-balatoni klíma, a föld és a masinák között!

THE MAIN PART OF THE TERROIR IS THE MAN CULTIVATING THE LAND 

Lake Balaton is deep and shallow. Diverse and monochromatic: turquoise. 

Serious as an autumn storm and graceful as the July sunset. Just like our wines.  

White, red and rosé. One kind - one production area. Immerse yourself 

in them and discover the harmony that the people farming these hills, the 

South-Balaton climate, the soil and the eco-friendly technology have to offer.



B O R A I N K O U R  W I N E S

A dél-balatoni terroirt mi mutathatná be szebben, mint a Kristinus kínálata? Az egyedi kínálat az elegancia 
mellett mélységet, könnyedséget, a napfény ízét, a talaj zamatát őrizgeti minden cseppben, egyben hamisítat-
lanul balatoni is. Elhiszed, hogy egy roséban is ott lehet a tó türkize? Gondolnád, hogy egy könnyed fehér visz 
majd a legmélyebbre? Bíznál egy testes vörösben, ha útitársat kellene választanod? Kóstolj bele valamelyik 
borunkba, és megkapod a választ minden kérdésedre.

What is a better representation of the South Balaton terroir than the wine repertoire of Kristinus?  
In addition to elegance, every drop of this unique selection preserves depth, a sense of ease, the taste of 
sunshine, the zest of the soil and all the characteristics of the Balaton Region at the same time. Do you 
believe that a rosé can contain the turquoise of the lake? Can you imagine a light-bodied white trans-
porting you into the deep? Would you trust a full-bodied red wine as your travel companion? Taste our 
wine and all your questions will be answered.



GASZTRO MŰHELY  GASTRO BISTROT

Vendégeink a Kristinus borok mellett, a helyi alapanyagok és ételek teljes harmóniáját élvez-
hetik Gasztro Műhelyünkben. Nálunk a menü struktúrája a hagyományos előétel - leves - főé-
tel -desszert felosztás helyett a borbirtok borait követi, így akár az Irsaihoz, Birtok Roséhoz 
vagy SAS Cuvéehez ajánljuk ételeinket. Á la carte menünk mellett heti menüvel, valamint 
borkóstolóval és borvacsorával várjuk vendégeinket! 

The locally sourced, premium quality ingredients are key to the unique offering of Kristinus  
Gastro Bistrot, which uses mostly Somogy County produce. Although we consider food 
and drink equally important, we give the home field advantage to our wine in that it 
takes the starring role in our menu: we match the dishes with our wine, not the other 
way around. The menu is designed around the estate’s wines, with dishes to pair with 
guests’ Irsai, Birtok Rosé or Sas Cuvée. Besides a la carte menu we are offering weekly  
menu, wine tasting and wine dinner to our guest!

g a s z t r o
műh e l y



V I N O C I N O

Magyarország első bormozijának a Kristinus Borbirtok ad otthont. A Kristinus Vinocino egyedülálló 
mozi élményt kínál a hazai és nemzetközi f i lmbarátoknak, borkedvelőknek. Pattogatott kukorica 
helyett grissinivel és díjnyertes borokkal várjuk a Dél-Balaton felfedezőit. 

Kristinus Wine Estate hosts Hungary’s first wine cinema. Kristinus Vinocino offers a unique cinematic experi-
ence to domestic and international film lovers, wine lovers. Instead of popcorn we look forward to welcoming 
those exploring the South-Balaton region with grissini and award-winning wines.

V I N O T E L

Az épület emeleti szárnyában kialakított modern, tíz szobás Vinotel koncepciójának a középpontjá-
ban természetesen a Balatont és a borokat talál juk! Használd ki a másnapot, bicikl izz, nordic walkin-
golj vagy kajakozz a Nagyberekben!

Naturally, the Balaton and the wines are the focus of the concept of the 10-room Vinotel, which 
occupies the second floor wing of the building. Take advantage of the day after, ride a bike, do nordic 
walking or canoeing in Nagyberek.



GPS KOORDINÁTÁK:
46° 38’  01.  19”  N
17° 23’  44.  48”  E

BUDAPEST

KÉTHELY

HÉVÍZ

SIÓFOK

SÁRVÁR

WIEN
SOPRON

FEDEZD FEL 
BORBIRTOKUNKAT! 
COME AND DISCOVER 
OUR WINE ESTATE!

KRISTINUS BORBIRTOK KFT.
H - 8713 Kéthely, Hunyadi u. 99. 
Tel.: +36 85 539 014
E-mail: info@kristinus.hu 
www.kristinus.hu
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