Rodinné vinařství VÍNO HRUŠKA
podoblast Slovácká, obec Blatnička, terroir Bílé Karpaty

Family Winery VINO HRUSKA
RULANDSKÉ BÍLÉ
PINOT BLANC

FRESH
0,15 l

520,145,-

Pozdní sběr, suché | Late harvest, dry
Intenzivní vůně připomíná vůni limetky, ananasu,
citrusů a červeného rybízu. Plná ovocná chuť s tóny
grapefruitu s příjemným zbytkem cukru a svěží
kyselinkou vytváří jedinečné víno i pro delší ležení na
láhvi. Charakter našeho terroir Bílé Karpaty je jako
stvořený pro odrůdu Hibernal.
The intense aroma is reminiscent of lime, pineapple,
citrus and red currant. The full fruity taste with hints
of grapefruit with a pleasant remnant of sugar and
fresh acidity creates a unique wine even for a longer
stay on the bottle. The character of our White
Carpathians terroir is perfect for the Hibernal

HIBERNAL
HIBERNAL

FRESH
0,15 l

520,145,-

MERLOT ROSÉ
MERLOT ROSÉ

ROSÉ
0,15 l

645,155,-

Pozdní sběr, polosuché | Late harvest, semi-dry

Kabinetní, suché | Kabinett, dry

Intenzivní vůně připomíná vůni limetky, ananasu,
citrusů a červeného rybízu. Plná ovocná chuť s tóny
grapefruitu s příjemným zbytkem cukru a svěží
kyselinkou vytváří jedinečné víno i pro delší ležení na
láhvi. Charakter našeho terroir Bílé Karpaty je jako
stvořený pro odrůdu Hibernal.
The intense aroma is reminiscent of lime, pineapple,
citrus and red currant. The full fruity taste with hints
of grapefruit with a pleasant remnant of sugar and
fresh acidity creates a unique wine even for a longer
stay on the bottle. The character of our White
Carpathians terroir is perfect for the Hibernal

Světlá lososovitá barva předurčuje krátkou maceraci
modré odrůdy Merlot. Jemná citrusová vůně a ovocná
chuť připomínající plané višně jsou znaky mladého
vína a svěžího ročníku.
A pale salmon color indicates the short maceration
of this dark-blue colored Merlot variety. This rosé has
intense redcurrant and wild cherry aroma
and medium body with ripe cherry and red orange
ﬁnish.

RULANDSKÉ MODRÉ KLARET
PINOT NOIR CLARET

ROSÉ
0,15 l

645,145,-

Kabinetní, suché | Kabinett, dry

RYZLINK RÝNSKÝ
RHEIN RIESLING

FRESH

590,-

Krásné odrůdové víno s vůní lipového květu,
vyváženým zbytkovým cukrem a jemnou kyselinkou,
která drží víno dlouho živé a podporuje odrůdovou
svěžest.
A harmonious varietal wine with notes of lime tree
and with balanced residual sugars. Soft acidity
maintains this wine`s body and enhances varietal
characteristics.

CLASSIC

610,145,-

Pozdní sběr, polosuché | Late harvest, semi-dry
Toto víno je charakteristické svěžestí, lehkostí a vůní
bílých květů. V závěru vína je svěží kyselinka, která
tímto stvrzuje kulturu moravských vinohradů.
White ﬂowers dominate the aroma and a crisp ﬁnish
underlines this Moravian wine`s characteristics.

SAUVIGNON
SAUVIGNON

TOP

645,145,-

Pozdní sběr, polosuché | Late harvest, semi-dry

Pozdní sběr, suché | Late harvest, dry

RULANDSKÉ ŠEDÉ
PINOT GRIS

TRAMÍN KOŘENNÝ VELEHRAD
GEWÜRZTRAMINER

685,145,-

Pozdní sběr, suché | Late harvest, dry
Barva se zlatavými odlesky prozrazuje krásné víno
s výraznější viskozitou. Aroma je intenzivní
a komplexní s tóny broskví až angreštového džemu.
Harmonické víno s dlouhým závěrem předurčuje víno
nejvyšší kvality pro skutečné milovníky vína.
Its colour with golden reflections reveals a beautiful
wine with a more pronounced viscosity. The aroma
is intense and complex with hints of peaches
and gooseberry jam. A harmonious wine with
a long-lasting finish determines the finest wine
for real wine lovers.

Hrozny sklizeny v 1700 m vzdáleném vinohradu
od baziliky sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Máte
možnost ochutnat jeden z nejstarších klonů
alsaského tramínu. Vyniká svou plností a extraktem,
který připomíná zralé ovoce a květiny s dominantním
kořenitým aroma.
Grapes harvested in a vineyard 1700 m away from the
Basilica of St. Cyril and Methodius in Velehrad. You
have the opportunity to taste one of the oldest clones
of the Alsatian Tramin. It stands out for its fullness
and extract, which resembles ripe fruits and ﬂowers
with a dominant spicy aroma.

I když název napovídá, že se bude jednat o víno
červené, barva je světlá - jemně růžová až nazlátlá.
Hrozny se totiž v tomto případě lisují v celku, baz
mletí a nakvášení a proto nedojde k uvolnění
červeného barviva.
Although the name suggests a red wine variety, the
color remains a light pale pink to pale gold. Whole
grape clusters are pressed without using
prefermentation (coldsoaking, drainig and pressing)
resultin in a more li htl colored wine.

CABERNET MORAVIA BARRIQUE
CABERNET MORAVIA BARRIQUE

610,-

CLASSIC

155,-

Jakostní barrique, suché
Quality wine barrique, dry
Kořenitá až pepřová vůně s tóny švestkových povidel.
Chuť středně plná, které dominují višně v čokoládě.
Spicy, peppercorn aroma with notes of plum jam.
A medium bodied ﬂavor dominated by sour cherry
and dark chocolate.

RULANDSKÉ MODRÉ BARRIQUE
RULANDSKÉ MODRÉ BARRIQUE

895,-

VELEHRAD

Výběr z hroznů, suché | Selection of grapes, dry
Bohaté aroma zrcadlí lesní jahody, černé zralé třešně
a sladké koření. Chuť se krásně rozvíjí do
přepuštěného másla, karamelu a pečeného koláče
s borůvkami. Barikový sud se lehce připomene
nádechem vanilkového lusku.
A rich aroma of wild strawberries, ripe black cherries
and sweet spices. The ﬂavor opens into butter,
caramel and warm blueberry cake with hints of aok
barrel and vanilla.

We make wine,that unites our unique
terroir with the art of eight generations of winemaking

