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A birtok  

A birtokot 2003-ban alapította a Barta család az 1950-es években elhagyott nagy presztízsű Öreg Király-dűlő 

újjáélesztésére és borainak elkészítésére. Szerencsről Mád felé tartva akaratlanul is elkapja a látogató 

tekintetét a Király-hegy egyik legimpozánsabb, legmeredekebb részén fekvő teraszosított szőlőbirtok: az 

Öreg Király-dűlő. A Dűlő déli, és dél-nyugati fekvésű 10 hektáros birtok. Közvetlen csatlakozik hozzá egy 17 

hektáros terület, amiből 3,5 hektár került betelepítésre 2017 

tavaszán a történelmi Kővágó dűlőben, ami déli, dél-keleti 

fekvésű. Talaja igen köves, vulkanikus riolittufa, zeolit és vörös 

agyag alkotja. A terület 80%-a részben T85-ös, részben a régi 

szőlőkből fellelt un. madárkás furmint klónokkal, míg a 

fennmaradó terület hárslevelűvel, sárga muskotállyal és kövér 

szőlővel betelepített. A birtok csaknem fele kizárólag kézzel 

művelhető, 1,4x0,8 m ill. 1x1 térállású. A hektáronkénti tőkeszám 

10.000 és 5800 db/ha. 

 

A birtok központ 

A borászat központja a felújított mádi Rákóczi-Aspremont kúriában található. Történelmi múltjában, 

megjelenésében méltó társa az Öreg Király-dűlőben elterülő szőlőbirtoknak. Eredetileg a 16-17 században 

épült, ekkor még egy egyszintes, egyszerűbb gazdasági épületként funkcionált. Fokozatosan vált egyre 

jelentősebbé, míg végül nemesi kúriává nőtte ki magát. Az épület több felújításon esett át, mire az 1700-as 

évek elejére elérte mai formáját, mely Rákóczi Juliannának és 

férjének, Aspremont Ferdinánd Gobert grófnak köszönhető. A 

16. századi pinceházban és az onnan nyíló vájt pincében 

található a feldolgozó. A szőlőművelés során törekszünk az 

organikus módszerek használatára. A borkészítés során a 

maximális tisztaságra, eleganciára, egyensúlyra törekszünk, 

organikus borászati technológia használatával. Fontosnak 

tartjuk, hogy boraink tükrözzék különleges termőhelyük egyedi 

adottságait. 
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Az ültetvény 

A szőlőbirtok az Öreg Király-dűlőn, a Király hegy támfalas 

mikroteraszain helyezkedik el. A 10 hektáros terület egy tagban, 

a mádi Király hegy meredek dél-keleti, déli, dél-nyugati oldalán 

terül el. Ennek a területnek a fele bakművelésű, kizárólag kézzel 

művelhető szőlő. Az új telepítés 3,5 hektáros területen fekszik a 

Kővágó dűlő tetején. 

 

 

Szolgáltatások 

Dűlő túra és kóstoló az Öreg Király-dűlő teraszain. Kóstoló, 

borvacsora, lakosztályok a Rákóczi-Aspremont kúriában. 

Vendégszobák a kúria szomszédságában található régi 

parasztházban. 

 

 

 

 

Borkóstoló ajánlatok 

6 tételes borkóstoló: 6500,- Ft / fő 

8 tételes borkóstoló: 8000,- Ft / fő 

Dűlőtúra az Öreg-Király teraszaira: +2500 Ft / fő (megtartásáról az aznapi időjárási és terepviszonyok függvényében döntünk) 

Előzetes bejelentkezés szükséges: +36 30/ 324 25 21 

 


