
HÍRLAP
A Schrank fivérek likőrje 

A Schrank fivérek likőrje, a Meggy Lelke az 1840-es 
években fogalom volt a maga nemében. A testvérek 
működtette likőrgyár közel egy évszázadon át szol-
gálta a haza alkoholfogyasztását, mi több, régebbi 
feljegyzések szólnak arról, hogy külföldön is kelendő 
volt a Schrank fivérek jegyezte márka. Bár a manufak-
túra eltűnt, emléke megmaradt, és többen próbálkoz-
tak már a márka feltámasztásával. Most a szatmári Pa-
nyolai Szilvórium Zrt. látta meg benne a lehetőséget, 
így az ő közreműködésükkel éledt újjá a Meggy Lelke, 
az esztergomi ihletésű és kötődésű italkülönlegesség.

Meggy-Lelke és Selecta - többek között e két már-
kanévvel tartotta magát a piacon az egykori eszter-
gomi Schrank likőrgyár. Bizony régen volt már, több 
mint hatvan éve, hogy a vállalkozás megszűnt, de még 
régebbi időkig, egészen a 19. század első feléig vezet-
hető vissza a likőrgyártás kezdete. Egyértelmű, hogy a 
Schrank cég jól dolgozott, korabeli reklámplakátján a 
„császári és királyi udvari szállítók” rangjelzés is meg-
található volt. Az egykori likőrgyár Bajcsy-Zsilinszky 
utcai épülete ugyan ma már nincs meg, de egy letűnt 
korszak nemes iparának képviselői jól illenek helytör-
téneti sorozatunkba.

Az 1840-ben alapított Schrank Béla és Ödön likő-
rgyár egy 1910-es népszámlálási statisztika alapján 
ekkor már 21 dolgozóval működött Esztergomban. 
A finom alkoholos italokat és üdítő italok szörpjeit 
gyártó vállalat most közzétett története ugyan főként 
az esztergomi szálra koncentrál, de a Schrank-féle 
szeszgyárról tudni kell, hogy annak rangját, tulajdo-
nosa virilisi jogbirtoklása miatt kapta. Így nevezték az 
1871 és 1944 között legtöbb adót az államkasszába 
befizetőket, akiket az úgynevezett VIR-listára jegyez-
tek be. Jelenleg tárgyalt írásunkat is a megyei levéltár 
szíves segítségével készítettük, az ő gyűjtésük alapján 
vehettük kézbe az „Esztergom ipartörténete” című 
1985-ös keltezésű dolgozatot. Ebben azt olvashatjuk, 
hogy a városban a múlt század elejére megerősödött 
az élelmiszeripar, ennek egyik ágaként jegyezték a 
Schrank-féle likőrgyárat, melynek termékei az ez 
időben többek között az országos elsőknek számító 
Gottschlig-féle különleges rumokkal, a Stock-féle ko-
nyakkal, Grauer-féle pálinkákkal és a pécsi Geiger-féle 
Mecseki itókával állták a versenyt. Esztergomban ek-
koriban izmosodott meg a vendéglátó- és szállodaipar 
is, a város fellendülését többek között az említett ágak 
reprezentánsai biztosították. A Schrank gyár likőrjei-
nek, italainak igen jó helye lehetett Esztergomban is, 
az említett ipartörténeti leírásban azt találjuk, hogy 
a városban ez idő tájt százhúsz korlátlan italkiméré-
séi engedéllyel rendelkező kocsma volt. Emellett a 

kávéházak és a szatócsboltok is árusítottak alkoholos 
italokat, a korszakról író pedig még azt is megjegyzi 
dolgozatában, hogy „számos zug pálinka- és borkimé-
rés is működött a városban”. A mai esztergomiaknak 
pedig érdekes adat lehet, hogy a múlt század elejének 
városvezetése „az alkoholizmus elleni küzdelemben a 
nyílt kocsmák számát később 50-re korlátozta”.

A Shcrank féle likőrgyár
Bizonyára nem tartozott ezek közé a Schrank likőr-
gyár – ahogy akkor hívták – kóstolója sem, ez a kocs-
ma a gyár mellett, a mai Zöldház helyén volt megtalál-
ható. Korabeli anekdotával sajnos likőr ügyben nem 
szolgálhat helytörténeti sorozatunk, de a nemes italo-
kat gyártó cégről számos dokumentált adat árulkodik. 
Az első dátum 1907, a helyi iparosokat nyilvántartó 
lajstromban ott olvasható Schrank Béla neve is. A már 
említett virilisi jogról illetve titulusról a levéltári ku-
tatás pedig egy 1928-as dokumentumot „ásott elő”, 
ezen olvasható, hogy  „Tárgyaltatott a vármegye alis-
pánjának értesítése arról, hogy Schrank Béla likőrgyá-
ros budapesti lakos 1928 évre érvényes virilisi jogának 
gyakorlásával Schrank Ödön likőrgyáros, esztergomi 
lakost bízta meg”. Ennek függvényében hozott akkor 
a városvezetés egy határozatot, mely szerint „… elren-

deli, hogy Schrank Ödön neve a képviselők névjegy-
zékébe felvétessék, valamint behívásáról gondoskodás 
történjék”. Ugyancsak az eseményeket kísérő admi-
nisztrációs folyamatba tartozott, hogy 1929-ben a he-
lyi rendőrkapitányság vezetője Schrank Ödön részére 
erkölcsi bizonyítványt állított ki. A passzusból tud-
juk, hogy a Schrank Ödön 1885-ben született Pár-
kányban, így lehetett, hogy a közeli Esztergom lett a 
szeszipari vállalkozás egyik központja. A cég működ-
tetéséhez szükséges papírok fennmaradt változatai-
ban megtalálható a Béla és Ödön által aláírt kérelem, 
melyben a két Schrank az iparlajstromi igazolványuk 
gyümölcsök préselésére és feldolgozására, gyümölcs-
levek és gyümölcsszörpök készítésére, valamint kor-
látlan italmérésre kér kiegészítést, engedélyt.

A likőrgyár épületéről egy 1929-es keltezésű vá-
rosi határozat ad támpontot. A dokumentumban, 
a város képviseletében a korábbi Hídlap számban is 
említett Antóny Béla polgármester nevét olvashatjuk. 
A határozat tárgyát képező szerződésben leírják, hogy 
Schrankék kötelezik magukat, hogy az üzemeltetés-
hez fontos vízszükségletet a városi vízmű útján szerzik 
be. A szerződésben olvasható, hogy „a gyártelepen je-
lenleg levő egy előszoba, két lakószoba, egy fürdőszo-
ba, továbbá egy konyha és egy szoba utáni vízdíj évi 
98 pengő”. A fent leírt ingatlani részek feltehetőleg a 
gyár mellett lévő építményben voltak megtalálhatók.



Borok

Fehérborok Évjárat 0,1 l 0,75 l

Günzer Lezser 2018 400 2800

Pannonhalmi Tricollis Fehér 2018 450 3200

Légli Blanc 2018 400 2800

Balla Sauvignon Blanc 2018 550 3900

Göncöl Furmint 2018 400 2500

Figula Sáfránkert Olaszrizling 2017 900 6500

Rosék
Takler Pinot Noir Rosé 2018 450 3000

Jásdi Rosé 2018 450 3000

Heimann Mammaróza Rosé 2018 450 3000

Vörösborok
Gere Portugiser 2018 450 3000

St. Andrea Akutyafáját 2018 500 3500

Linzer-Orosz Kékfrankos 2018 400 2400

Thummerer Tréfli 2016 600 4400

Prosecco, pezsgő
Zardetto Prosecco Frizzante Secco Brut 4500

Bortolomiol Senior Exra Dry 7500

Hungaria Extra Dry 4200

Hungaria Irsai Olivér (édes) 4200

Kreinbacher Brut Classic 7500

Sauska Rosé Brut 7000

Cocktail Black Friday 

Minden hónap 3. péntekén  

20 % kedvezmény 
a fekete koktélokra!

Black Colada
1990 helyett 1590

Long Island Black tea
3090 helyett 2470

Daiquiri Black
1690 helyett 1350

Aperol Black Spritz
1690 helyett 1350

Fekete özvegy
1990 helyett 1590

Fülöp Pince Irsai Olivér 2018
Olivér, maga szoknyavadász! Hiábavaló minden, csáberejének 
nem lehet ellenállni. Kacéran pattogó gyümölcsízek, bódító vi-
rágillatok, kacsintás, mosolygás, elsuttogott igenek. Biztos, hogy 
kérni fogsz még! 

Günzer Lezser 2018
A Lezser idén több 70% chardonnay-val és 30% sauvignon blanc-
nal lett ilyen illatos és szerethető. Mindkét fajta szeptember 15-én 
szüretelve, külön erjesztve, egy hónapra múlva házasítva és pa-
lackba töltve. Kirobbanó banán illat, lédús őszibarack ízű korty 
a meszes chardonnay teltségével és a sauvignon blanc zöld egreses 
ízével. (OK)

Pannonhalmi Tricollis Fehér 2018 
Három dűlő (Széldomb, Tavaszó és Babszökő), illetve három fajta 
(olaszrizling, rajnai rizling és fűszeres tramini) karakterét ötvö-
zi. Illatban szőlővirágos, rózsavizes jegyekkel. Kortyban zsenge, 
finoman pezsgő savérzettel, gazdag és lédús ízközéppel, hosszú 
savakkal.

Légli Blanc 2018
Lendületes rizling alapú házasítás a déli partról. A savra szüretelt, 
reduktívan iskolázott házasítás tartályban érett palackozásig. A 
kezdetben zárkózott illatot fehér virágok és citrusok vezetik, a 
kortyban lédús zöldalma savaival, könnyű szerkezettel és fanyar 
lecsengésssel, amit 5 gramm maradékcukor kerekít.

Balla Sauvignon Blanc 2018
Bodza illatú sauvignon, ménesi gránit talajról válogatva. A két 
menetben szüretelt szőlő külön erjed, a korábbi szüret a fajta ve-
getális jegyeire és az élénk savakra, későbbi pedig az érettségre és 
teltségre élesítve. Citrus, vágottfű és trópusi gyümölcsök illata 
tölti meg a poharat, a kerek korty pedig ezt folytatja élénk savak-
kal, egres ízzel, ásványos lecsengéssel.

Göncöl Furmint 2018
Könnyű és gördülékeny tokaji, színes talajról szüretelve, tartály-
ban erjesztve. Kajszi, sárga alma és virág illat, könnyed korty, érett 
gyümölcsökkel, jó sav-cukor aránnyal és kerek lecsengéssel. Cu-
kortartalom: 33 g/l.

Figula Sáfránkert Olaszrizling 2017
Figuláék szőlőit nagyon megviselte a 2016-os, nyári jégverés, így 
a következő évben még mindig alig-alig termett olaszrizling a 
csopaki Sáfránykertben. Az itteni öregtőkék tökéletesen beérett, 
válogatott fürtjeit a kíméletes préselés után nagyon lassan, spon-
tán, tartályban erjesztették Misiék, majd fél éven át érlelték a bort 
1000 literes hordókban. Klasszikus, ásványos, nagy rizling szüle-
tett belőle a fajta virágos, gyümölcsös jegyeivel és mandulával. 

Fülöp Pince Rosé 2018
Fogadjunk, itt és most! Az első kortynál el fogsz mosolyodni. 
Íme, itt az iható, rózsaszín életöröm. Epres, málnás, sőt: vattacuk-
ros ízű! Kézen fog és elrepít- vajon hová? Meglátod, csak engedd 
magad szabadon! 

Takler Pinot Noir Rosé 2018
Könnyedre hangolt, visszafogott rosé a burgundi fajtából. Üde 
korty lendületes savakkal, őszibarack, narancs és grépfrút ízzel. A 
korty végét leheletnyi szénsav dobja fel.

Jásdi Rosé 2018
„Szerintem a sav alapú borok nyerőben vannak.” Jásdi István 
Csopaki merlot és dörgicsei kékfrankos savakra szüretelve, lazac 
színűre áztatva, zamatosra erjesztve. Rövid érlelés után, a hűtött 
tartályból került palackba.

Heimann Mammaróza Rosé 2018
Kristálytiszta, zamatos rozé nagyobb részben kékfrankosból. Telt 
és gazdag, mint Heimannék borai általában. Tartályban érlelve 
került palackba tavasszal.

Gere Portugiser 2018
100% portugieser bioszőlőből. Alacsony hőmérsékleten, tartály-
ban erjed, majd három hónapig érik ászokhordókban. Lila szín, 
primőr gyümölcs illat, a kortyban meggy és cseresznye, a visszafo-
gott ászkolás fás jegyeivel. Könnyű, lédús, közvetlen.

St. Andrea Akutyafáját 2018
Kékfrankosból és oportóból keresztezett blauburger, kékfrankos, 
pinot noir és turán is helyet kapott a házasításban. Illatos, fűsze-
res, zamatos bor fekete gyümölcsökkel. Ropogós és hosszú.

Sauska Rosé Brut 
Évjárat nélküli, hagyományosan érlelt pezsgő Tokajból. Furmint, 
chardonnay, hárslevelű és pinot noir házasításából, kilenc hónap 
seprőn érleléssel. Zamatos, karakteres.

Linzer-Orosz Kékfrankos 2018
„A kékfrankos könnyed, gyümölcsös arcát kerestük.” Orosz Csa-
ba A fajta „fővárosából”, a 79-es telepítéstől a fiatal tőkékig, sok 
dűlőről válogatva. A bogyózott kékfrankos acéltartályban, 10-14 
napon át erjedt héjon, majd a lefejtett újbor tartályba került vissza 
további érlelésre. A végső házasításban egy kevés hordós kékfran-
kos is helyet kapott. Mély szín, hűvös gyümölcsök, fűszerek, kerek 
korty, meggy ízű savak, cseres lecsengés.

Thummerer Tréfli 2016
Népszerű édes vörös, hét fajta házasításából. Tartályban erjedt, 
majd két évig érett nagyhordókban. Gazdag gyümölcsös illat, 
hömpölygő, viszkózus korty. Alacsony alkoholtartalom, 45 
gramm természetes maradék cukor, hosszú utóíz.

Zardetto Prosecco Frizzante Secco Brut
Glera, chardonnay és muskotály házasítás. Virágos illat, könnyű 
gyümölcsös korty zöld almával. Frissitő citrusos lecsenegés.

Bortolomiol Senior Exra Dry
Extra Dry prosecco, azaz a hazájában legnépszerűbb édességű: 
kristálytiszta, egyenes vonalú és lehengerlően gyümölcsös. Jéghi-
degen, minden napszakban örömet okoz. 

Hungaria Extra Dry
A jól ismert kék címke barátságosan integet felénk, és igaza van. 
Bátran levehetjük a polcról, hiszen a friss citrusok és a kevéske cu-
kormennyiség behízelgővé teszik. Jól lehűtve pazar ünneplő ital.

Hungaria Irsai Olivér (édes)
Lédús, illatos pezsgő a népszerű fajtából. Szalmasárga szín, sok 
virág, élénk buborékokkal, finom élesztős jegyekkel, üde savakkal 
és könnyed (65 g/l) cukortartalommal.

Kreinbacher Brut Classic
A somlói pezsgőház népszerű brut tétele, chardonnay(71%) és 
furmint(29%) fajtákból. Fehér virágok, finom ásványos füstösség, 
a háttérben mogyoró, briós és toast tercier aromákkal. Finom bu-
borékok a kellemes felhabzásban, a rétegzett kortyban citrusok, 
grapefruit, barack és só. Gazdag, mély és jó szerkezetű pezsgő. Ér-
lelési idő: minimum 18-22 hónap Dosage: 9 gramm/liter



Kávék, kávékülönlegességek, forró italok

Ristretto, Espresso 400

Hosszú 400

Cappuccino 500

Caffe con latte 700

Jeges Kávék 700

(csokis keksz,francia vanilia,sós karamella,

pörkölt mogyoró,kókusz,fahéj)

PP Ice latte (szezonális) 800

(csokis keksz,francia vanilia,sós karamella,

pörkölt mogyoró,kókusz,fahéj)

Dammann „Le Thé” Forró teák 550

Forrócsokoládék 600

Kávéink koffeinmentes és laktózmentes  
változatban is kérhetők!

Frissítő PP Limonádé bár
0,3 l 0,5 l

Pálinka Patika limonádék 
(cukormentes mangó, 
cukormentes eper, uborka, 
levendula, rágógumi, 
görögdinnye, eper, grapefruit, 
gránátalma, kiwi, licsi, 
rebarbara, kékáfonya, 
zöldalma, maracuja, málna, 
rózsa)

420 700

Agárdi almárium limonádék 
(bodza, cigánymeggy) 475 790

Üdítők
Tropicana levek (őszibarack,  
ananász, alma, narancs) 0,25 l 450

Toma levek (eper, feketeribizli) 0,25 l 450

Lipton teák (citrom, barack, zöld) 0,25 l 450

Pepsi cola, pepsi black 0,25 l 450

Canada dry 0,25 l 450

Schweppes tonik, narancs 0,25 l 450

7up 0,25 l 450

Szentkirályi ásványvíz 0,33 l 350

Szentkirályi ásványvíz 0,75 l 600

Red Bull 0,25 l 750

Sörök
Csapolt 0,25l 0,3l 0,4l 0,5l

Pilsner 420 700

Dreher Gold 360 600

Hb Búza 420 700

Floris Kriek meggysör 590 950

Dreher pale ale 360 600

PP Shandy 480 800

Sör+limonádé (kékáfonya, zöldalma, bodza)

Palackos 0,33l

Pilsner 450

Dreher classic 450

Dreher alkoholmentes 350

Asahi Super Dry 450

Vermouth-ok, fűszerezett borok

Martini Bianco 0,1 l 600
Martini Extra Dry 0,1 l 600
Campari 0,1 l 1200

Likőrök, röviditalok
0,02l 0,04l

Charleston Follies 400 800
Triple sec 400 800
Blue Curacao 400 800
Kahlua 400 800
Cointreau 400 800
Bailey’s 400 800
Jägermeister 400 800
Unicum 400 800
Jim Beam 400 800
Johnnie Walker 400 800
Jack Daniel’s 400 800
Ballantines 400 800
Jameson 400 800
Hennessy 700 1400
Courvoieser V.S.O.P 1000 2000
Jose Cuervo Tequila Silver 400 800
Jose Cuervo Tequila Gold 500 1000
Bacardi Carta Blanca 400 800
Ron Matusalem Clasico 500 1000
Havanna Club Anejo Especial 400 800
Captain Morgen Spiced Gold 400 800
Stroh rum 80% 500 1000

Cocktail, Long Drink
Cosmopolitan
(Absolut vodka, Cointreau, lime, áfonyalé) 1490

Aperol Spritz
(Bortolomiol Prosecco Senior Extra Dry, 
Aperol, szóda, jég)

1490

Plum Blosson
(Agárdi szilva, Monin fahéj szirup, lime, 
áfonyalé, jég)

1890

William’s Pear
(Agárdi piros vilmoskörte, almalé, cukorszirup, 
canada dry, menta)

1890

Kiwi diollo
(Mézes Ánizsos szőlő, Monin kiwi püré, lime, 
7up)

1590

Tequila Sunrise
( Jose Cuervo Tequila silver, narancslé, Monin 
Grenadine szirup, jég)

1590

Zombie
(Bacardi Carta blanca, Havanna Club Anejo 
Especial, Stroh rum 80%, Angostura bitter, 
narancslé, ananászlé, citromlé, cukorszirup, jég)

2550

PP Mojito
(Matusalem Ron classico, lime, cukorszirup, 
menta, jég, szóda)

1490

PP Sex on the Beach
(Eristoff vodka, Panyolai SQ kajszibarack, 
narancslé, feketeribizlilé, jég)

1990

Pina Colada
(Bacardi Carta Blanca, ananászlé, kókusz szirup, 
tejszín, jég)

1690

Katona Kékes-zöld
(Eristoff vodka, Charleston likőr, lime, Blue 
Curacao likőr, almalé, narancslé, lime, jég)

1790

Fekete özvegy
(Bacardi Carta Blanca, Blue Curacao likőr, 
narancslé, feketeribizlilé, maracuja passion püré, 
lime, jég)

1690

Long Island Ice tea
(Triple sec likőr, Eristoff vodka, Gordon’s gin, 
Bacardi Carta Blanca, Jose Cuervo Tequila 
silver, pepsi cola, lime, cukorszirup, jég)

2650

Margarita
( Jose Cuervo Tequila silver, Triple sec likőr, 
lime)

1490

Daiquiri
(Bacardi Carta Blanca, cukorszirup, lime) 1490

Niki’s GreenPeach
(Bacardi Carta Blanca, Peachtree likőr, 
ananászlé, cukorszirup, lime, menta)

1590

Rami’s
(Bacardi Carta Blanca, narancslé, eper püré, 
kókusz szirup, szóda, jég)

1590

Alkoholmentes Cocktail
Virgin Mojito
(Menta, szóda, lime, cukorszirup, jég) 790

Virgin Pina Colada
(Kókusz szirup, tejszín, ananászlé, jég) 790

Safe Sex on the Beach
(Narancslé, feketeribizlilé, jég) 990

Strawberry fields
(Eper szirup, őszilé, vilmoskörte nektár, 
citromlé, szóda, jég)

990

Bulando
(Red bull, Blue curacao szirup, mandula szirup, 
vilmoskörte nektár, lime, jég)

1390

Basilbull
(Red Bull, kiwi püré, bodza szörp, lime, friss 
bazsalikom, jég)

1390

Rosemary
(Red Bull, kékáfonya püré, citromlé, friss 
rozmaring, jég)

1290

Apple Safe Sunrise
(Almalé, narancslé, feketeribizlilé, grenadine 
szirup, lime, menta, jég)

790

Ginger apple
(Almalé, gyömbér, lime, friss bazsalikom) 790



Ginnováció
Gin különlegességek széles kínálata

0,02 l 0,04 l

Hendricks Gin 499 998

Agárdi Chameleon Gin 599 1198

Monkey 47 899 1798

Botanic Kiss Special 599 1198

Hernö old tom Gin (BIO) 799 1598

Mombasa Strawberry Gin 549 1098

Nginious! Smoked and Salted Gin 1159 2318

Whitley Neil Aloe Cucumber Gin 499 998

Tanqueray gin No.10. 499 998

Bombay Sapphire Gin 499 998

Mértékkel orvosság, valljuk méltón 

a hely szelleméhez, és éppen ezért 

csak minőséget teszünk elétek 

az asztalra.

A gyönyörűen felújított barokk épületben évszáza-
dokon át patika működött. A pult és a polcok ma is 
őrzik a korábban itt dolgozók segítőkészségét. Ezért 
lett a hely neve Pálinka patika, - és hogy tartalommal 
is megtöltsük a gyönyörű formát, 9 főzde közel 120 
féle párlatát forgalmazzuk. Kínálatunkban megtalál-
hatóak kávékülönlegességek, eredeti gyümölcslevek, 
szörpök, melyek nagyban hozzájárulnak a frissítőül 
szolgáló alkoholmentes élvezetekhez. Emellett majd 
15 féle borral igyekszünk kielégíteni a hozzánk be-
térők igényeit, de ha koktélra vágynál, az egykori 
+21-es hagyományok legízletesebb remekeivel is ösz-
szefuthatsz nálunk. Ötféle csapolt sörünkből az igazi 
ínyenceknek sem gond a választás.

0620 551 2121
www.palinkapatika.com

2500 Esztergom, 
Széchenyi tér 25.

Vodka Revolution
Prémium vodka kínálat

0,02l 0,04l

Legend of Kremlin 689 1378

Beluga Noble Celebration edt. 689 1378

Pinky Vodka 589 1178

Skyy Infusions Rasberry 389 778

Kauffman Vodka Hard 689 1378

Tovaritch! Premium Vodka 389 778

Grey Goose 589 1178

Ciroc Summer watermelon Vodka 789 1578

Pravda Vodka 389 778

Russian Standard Platinum 449 898

Absolut 100’ 50% 449 898

Mini vodka kóstoló  
kovászos uborkával!

Standard vodka válogatás 1499

• Tovaritch
• Pravda
• Skyy Rasberry
• Absolut 100’ 

Prémium vodka válogatás 2399

• Kauffman Hard
• Beluga Noble
• Legend of Kremlin
• Russian Standard Platinum

Willie Ginger beer 0,33 l 499

Prémium Tonic 

Londinium 
(uborkás, virágos, teás) 0,2 l 500

Gin Tonic kiegészítő bitterek
The bitter truth:

• blossom
• wood
• nut

• roots
• old time aromatic bitters
• cucumber bitter


