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A marca Croft é uma das mais ilustres de todas as 
casas produtoras de vinho do Porto. Fundada em 
1588, é a empresa em atividade mais antiga da área 
e é particularmente conhecida pelos seus vinhos do 
Porto Vintage, pela sua gama de vinhos do Porto 
Reserva envelhecidos em madeira e também pelos 
seus Tawnies, estilos que perduram no tempo 
graças à habilidade e experiência que têm sido 
passadas de geração em geração.  

 
Notas de Prova: Nariz clássico cheio de aromas de 
frutas exóticas e frutas silvestres, com um delicioso 
toque de especiarias. Volumoso também na boca, 
com elegantes frutas tropicais e delicado toque 
picante. O vinho é perfeitamente equilibrado, com 
grande volume e estrutura e parece que nunca 
acaba. 

 
Castas: Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional 

 
 

Região: Douro, Portugal  

Enologia: David Guimaraens  

Teor Alcoólico: 20% 

 The Croft brand is one of the most illustrious of all 

Port wine producing houses. Founded in 1588, it is 

the oldest operating company in the area and is 

particularly known for its Vintage Ports, its range of 

wood-aged Reserve Ports and also its Tawnies, 

styles that last through time thanks to their skill and 

experience that have been passed down from 

generation to generation. 

 
Tasting Notes: Classic nose full of exotic fruit and 

wild fruit aromas, with a delicious touch of spice. Also 

voluminous in the mouth, with elegant tropical fruits 

and a delicate spicy touch. The wine is perfectly 

balanced, with great volume and structure and never 

seems to end. 

 
Grape Varieties Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga 

Nacional 

 

Region: Douro, Portugal 

Oenology: David Guimaraens 

Alcohol Content: 20% 
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