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RULANDSKÉ MODRÉ, pozdní sběr, suché           0,75l      390,- Kč
vinařství Víno Hruška, podoblast Slovácká, obec Blatnička,trať Vinohrádky

Naše víno má intenzivní rubínovou barvu, ve vůni tmavé ovoce, podhoubí s notami sladkého 
dřeva a eukalyptu. V chuti je středně plné, svěží s jemnými tříslovinami. Vhodné k archivaci.

Pinot Noir, late harvest, dry
The wine has a lovely, intense ruby red colour with aroma of dark fruit and eucalyptus
notes. Fresh, medium bodied wine with soft tannins, suitable for extended aging. 

CABERNET MORAVIA barrique, zemské, suché    0,75l      350,- Kč
vinařství Víno Hruška, podoblast Slovácká

Kořenitá až pepřová vůně s tóny švestkových povidel. Chuť středně plná, které dominují 
višně v čokoládě.

Cabernet Moravia barrique, regional wine, dry
Spicy aroma with a hint of black pepper and tones of plum jam. The taste is
medium-bodied with flavours of sour cherry in chocolate.

Vína Chile - Chilean Wine

Intenzivní granátová barva předznamenává ovocné aroma ostružin, které přechází do tónů 
fíků a končí jemným náznakem tabákové vůně. Carmenere-Reserva oplývá magickou 
energií, jejíž dotek připomíná blahodárné teplo rozehřátého krbu za dlouhých zimních 
večerů.

Carménére, Reserva
Bold, ripe and delicious red wine with tiers of rich plum, chocolate and black cherry flavor, 
with an elegant toasted oak touch and smooth polished tannins. Aftertaste is deep and rich 
where flavors linger on and on.

CARMÉNÉRE, Reserva                                       0,75l      550,- Kč

SAUVIGNON BLANC, Reserva                             0,75l      550,- Kč
Sauvignon Blanc je výjimečný a to především díky excelentní harmonii ovocné vůně po 
černém rybízu, angreštu s podtóny zeleného jablka, ananasu a čerstvé trávy. To vše je 
jedinečně sladěné a chuť tohoto vína nás neustále pobízí k dalším douškům.

Sauvignon Blanc, Reserva
Green apple, fresh grass, asparagus, pineapple, salt and a savage and nervous note. 
Creamy and intense in the mouth, with a sharp acidity and light-bodied, tasty fruit and 
perfectly dry finish.



SYLVÁNSKÉ ZELENÉ, jakostní, polosuché          0,75l      250,- Kč
vinařství Víno Hruška, podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Vinohrádky

Vůně, která koresponduje i do chuti, připomíná luční kvítí, čerstvě posečenou trávu až 
s meruňkovým nádechem.

Grüner Silvaner, quality wine, semi-dry
Aromas and flavours of a meadow in bloom, freshly mowed grass and a
touch of apricot. 

CUVÉE - VZ x MT - zemské víno, suché                     0,75l      270,- Kč
 vinařství Víno Hruška, podoblast Slovácká

Kombinace vín Müller Thurgau a Veltlínské zelené nabízí lehké, svěží, komplexní víno pro 
každý den. Není Cuvée  jako Cuvée...

Cuvée Müller Thurgau & Grüner Veltliner, regional wine, dry 
A fresh but complex wine for every day made by combining Grüner Veltliner and
Müller Thurgau varieties.

22,- Kč

22,- Kč 

BÍLÉ VÍNO

ČERVENÉ VÍNO

0,10l

0,10l

RULANDSKÉ ŠEDÉ, pozdní sběr, polosuché       0,75l      390,- Kč
vinařství Víno Hruška, podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Vinohrádky

Složení vůní šípkových růží a čajového pečiva s nádechem botrytidy a jemným zbytkovým 
cukrem staví toto víno do popředí, které nás neustále přesvědčuje o velikosti této odrůdy.

Pinot Gris, late harvest, semi-dry
Exceptional variety with aromas of bramble rose and teacake, a touch of botrytis and
pleasant residual sugar.

TRAMÍN ČERVENÝ, pozdní sběr, polosuché         0,75l      390,- Kč 
vinařství Víno Hruška, podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Vinohrádky

Silná viskozita a hustota vína již naznačuje plné a výrazné víno. 
Jemná květinová vůně růží  symbolizuje odrůdu, která s jemným nádechem Botritidy a 
náznaky heřmánkové čaje s dlouhou  kořenitostí  v chuti jmenovala víno na první stupínek 
sladkých vín. 

Gewürztraminer, late harvest, semi-dry
Strong viscosity and density indicates full and distinctive wine.Delicate floral scent of roses, 
touch of botrytis, hints of chamomile tea with a long spiciness. 

Cuveé Nikol, patří mezi TOP vína našeho malého vinařství.Vznešený Děvín ve výběru z 
hroznů dodává vínu krásné ovocné aroma a příjemný zbytek cukru. Elegantní Ryzlink rýnský 
(22,1°ČNM) dodává pikantnost, mineralitu a zdůrazňuje jedinečnost tohoto Cuvée. 

Cuvée Nikol, branded wine, late harvest, semi-sweet
Cuvée Nikol is ranked among TOP wine from our small winery. Noble Děvín gives to wine 
fine fruity aroma and pleasant residual sugar. Elegant Rheinriesling provides piquancy, 
mineral tones and underlines the uniqueness of this Cuvée.

CUVÉE NIKOL, pozdní sběr, polosladké                0,75l      490,- Kč
Víno Hruška, podoblast Slovácká, obec Blatnička

Cuveé Thomas patří mezi TOP vína našeho malého vinařství. Bohaté a tělnaté Rulandské 
bílé dodává vínu plnou chuť a jemně ovocné aroma. Elegantní a extrémně minerální Ryzlink 
rýnský dodává pikantnost, svěžest a zdůrazňuje jedinečnost tohoto Cuvée Thomas. 

Cuvée Thomas, branded wine, late harvest, dry
Cuvée Thomas belongs to TOP wines of our small winery. Rich and full bodied Pinot Blanc 
provides a gentle fruity aroma. Elegant Riesling adds piquancy, freshness and underlines 
uniqueness of this Cuvée.

CUVÉE THOMAS, pozdní sběr, suché                 0,75l      490,- Kč
Víno Hruška, podoblast Slovácká, obec Blatnička

HIBERNAL, pozdní sběr, suché                           0,75l       390,- Kč
vinařství Víno Hruška, podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Vinohrádky

Organic, je  středně výrazné s harmonickou vůní a s charakteristickým aroma. Delikátní chuť 
černého rybízu a citrusů se prolíná s mineralitou, která odrazí naše Terroir ...

Hibern, late harvest, dry
This young  variety (Seibel x Riesling) has aromas of flowers, honey and spice.  The flavour 
is harmonious with tones of red orange and grapefruit, all underlined by soft acidity.

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

Riesling, quality wine, semi-sweet
Higher amount of residual sugar and pleasant acidity that reminds of citrus fruits create 
together a beautiful harmony in taste.

RYZLINK RÝNSKÝ, pozdní sběr, polosladké            0,75l      450,- Kč 
vinařství Víno Hruška, podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Novosady

RYZLINK 

MALVERINA, pozdní sběr, polosladké                      0,75l      390,- Kč  
vinařství Víno Hruška, podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Vinohrádky

V organických vínech zachytíte jedinečnost mikroklimatu, půdy a samotné odrůdy, která je 
pěstována v souladu s přírodou a minimálním zásahem člověka. Aroma nabízí paletu 
květnatých až ovocných tónů s nádechem sušených citrusů ...

MALVERINA, late harvest, semi-sweet
Organic wines embody the special microclimate, soil and grapes grown in harmony with 
nature, with minimum human interference.

Vůně v tónu čerstvých jahod a třešní. Víno s temperamentní kyselinkou a výraznějším 
zbytkem cukru, který dodává vínu ideální harmonii.

Saint Laurent Rosé, cabinet wine, dry
Aromas of fresh strawberry and cherry, decent acidity and a higher level of residual sugar 
make this wine pleasantly harmonic.

SVATOVAVŘINECKÉ ROSÉ, kabinetní víno, suché    0,75l      290,- Kč 
vinařství Víno Hruška, podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Novosady

DORNFELDER, jakostní, suché                            0,75l      270,- Kč 
vinařství Víno Hruška, podoblast Slovácká, obec Blatnička,trať Vinohrádky

Intenzivní tmavě granátová barva, vůně lesního ovoce s převahou fialek a borůvek. V chuti 
sametově hebké, bohatě ovocné a jemnou kořenitostí.

Dornfelder, quality wine, dry
Intense dark garnet colour, aromas of forrest fruits, violets and blueberries. Velvety flavour 
with rich fruitiness and soft spicy tones.

FRANKOVKA, jakostní, suché                             0,75l      190,- Kč 
vinařství Víno Hruška, podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Vinohrádky

Rubínová barva, kořenitost spojená s ovocností jsou znaky této Frankovky. Jemná vůně po 
ostružinách a sametově jogurtové tóny s dochutí jemné peckovinky, vytváří tuto jedinečnou 
až neobvyklou Frankovku.

Blaufränkisch, quality wine, dry
Ruby-red in colour, spicery  and fruitness are the main signs of this Frankovka. Soft aroma 
of blackberries  and velvet yogurt tones with taste of  stone fruit make this Frankovka 
unique and unusual wine.


