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

Family Winery VINO HRUSKA
We make wine,that unites our unique 

terroir with  the art of eight generations of winemaking

 

 

RULANDSKÉ ŠEDÉ  CLASSIC 

PINOT GRIS

 
690,-
180,-

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  TOP

SAUVIGNON 

 
745,-
901 ,-

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. 
 

Kabinetní, suché | Kabinett, dry 

RYZLINK RÝNSKÝ  FRESH

RHEIN RIESLING

 

 

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.  

Krásné odrůdové víno s vůní lipového květu, 
vyváženým zbytkovým cukrem a jemnou kyselinkou, 
která drží víno dlouho živé a podporuje odrůdovou 
svěžest. 

MERLOT ROSÉ  ROSÉ

MERLOT ROSÉ

 

Pozdní sběr, suché | Late harvest, dry  

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. 

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.  

690,-

180,- 
0,15 l   

RULANDSKÉ MODRÉ “klaret”    ROSÉ

PINOT NOIR “claret”

 
690,-
180,-,-,-,-

Pozdní sběr, suché | Late harvest, dry  
 

0,15 l   

620,-

170,-0,15 l   

RULANDSKÉ BÍLÉ  FRESH

PINOT BLANC
Pozdní sběr, polosuché | Late harvest, semi-dry  

 

590,-

165,-0,15 l   

The honey scent of flowering meadows, hazelnuts 
and berries blends into the subtle tones of pears and 
dried apple. Medium-bodied taste with a hint          
of yellow melon and delicate acidity.

Medová vůně rozkvetlé louky a lískooříškových plodů 
se prolíná do jemných tónů hrušek a jablečných 
křížal. Chuť středně plná s nádechem žlutého 
melounu s jemnou kyselinkou.

Pozdní sběr, suché | Late harvest, dry  

MERZLING    FRESH

MERZLING

 

 

Merzling je středně pozdní odrůda, která dává 
harmonická vína s lehkým ovocným až kořeněným 
aroma, se svěží kyselinkou. Aroma a chuť evokuje 
bílé květy, citrusy, kdoule a jablečné křížaly.
Merzling is a mid-late variety that gives harmonious 
wines with a light fruity to spicy aroma, with fresh 
acidity. The aroma and taste evoke white flowers, 
citrus, quince and apple crossberry.  
 
 

590,-

165,-0,15 l   

0,15 l   

0,15 l   

 

Rulandské modré klaret. 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, bez mletí a nakvášení, a proto nedojde 
k uvolnění červeného barviva.  
Pinot Noir claret. Although the name suggests that    
it will be a red wine, the color is light - slightly pink 
to golden. In this case, the grapes are pressed whole, 
without grinding and fermentation, and therefore  
no red dye is released. 

0,15 l   

Jakostní víno, suché    CLASSIC
Quality wine , dry 

MERLOT   TOP 
MERLOT
Pozdní sběr, suché | Late harvest, dry 

 

 
790,-
190,-

Středně plné víno nabízí harmonické snoubení 
delikátního Rulandského modrého a tělnatého 
Dornfelderu s vyšším obsahem tříslovin. Ve vínu 
převládá jemné lesní ovoce s tóny jahod, višní            
a ostružin.  
The medium-bodied wine offers a harmonious blend 
of delicate Pinot Noir and rich Dornfelder, higher      
in tannins. The wine is dominated by a delicate scent 
of forest fruits with hints of strawberries, sour 
cherries and blackberries. 

A rich fruity aroma dominated by black cherry with   
a light note of vanilla and cinnamon. A powerful taste 
with a pronounced minerality passes into a long, full 
taste. Aged in older oak barrels. 

Bohatá ovocná vůně, ve které převládá černá třešeň   
s lehkým tónem vanilky a skořice. Mohutná chuť        
s výraznou mineralitou přechází do dlouhé plné 
chuti. Zrálo ve starších dubových sudech.  

RULANDSKÉ MODRÉ & DORNFELDER 
RULANDSKÉ MODRÉ & DORNFELDER

620,-
170,-

 
0,15 l   

 

0,15 l   


