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O Croft Ruby Reserva é lotado a partir de Vinhos do 
Porto tintos produzidos no Baixo Corgo e em áreas do 
Cima Corgo e do Douro Superior, selecionados pela sua 
profundidade de cor, intensidade de fruta e paladar 
cheio e firme. Os vinhos são envelhecidos cerca de três 
anos em tonéis de carvalho, onde se desenvolvem sem 
perder o carácter fresco e frutado intenso e a sua cor 
rubi profunda. 

 
Notas de Prova: Apresenta um rico bouquet de 
amoras com subtis notas de especiarias e cedro. Na 
boca dominam os sabores intensos a fruta preta e 
chocolate. O vinho possui bom corpo e uma boa 
estrutura, exibindo um final muito agradável. 
 
 
Vai bem com…. Queijos macios, queijos curados, fois 
gras, pastas de fígado e frutas secas. 

 
Castas: Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional 
 
Região: Douro, Portugal  
 
Enologia: David Guimaraens 
 
Teor Alcoólico: 20% 

 

 

Croft Ruby Reserve is blended from red Ports 
obtained in Baixo Corgo and in areas of Cima Corgo 
and Douro Superior, selected for their depth of color, 
fruit intensity and full, firm taste. The wines are aged 
for about three years in oak barrels, where they 
develop without losing their fresh, intense fruity 
character and their deep ruby color. 

 

Tasting Notes: It presents a rich bouquet of 

blackberries with subtle hints of spice and cedar. In 

the mouth, intense black fruit and chocolate flavors 

dominate. The wine has a good body and a good 

structure, showing a very pleasant finish. 

 

It goes well with…. Soft cheeses, cured cheeses, fois 
gras, liver pastes and dried fruit 

 
Grape Varieties: Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga 
Nacional 

 
Region: Douro, Portugal  
 
Oenology: David Guimaraens 
 
 Alcohol Content: 20%
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