Santiago de Cuba
Carta blanca, 38%

santiago

Santiago de Cuba Carta Blanca je biely rum,
pochádzajúci zo Santiaga na Kube,
vyznačujúci sa jemnosťou a ľahkosťou
svojich príchutí. Je zmesou dvoch mladých vôní
- ovocia a kvetov, so zaoblenou,
sladkou a čerstvou príchuťou.
0,04L / 3,50€

Brugal Aňejo, 38%

dominican

Rum sa vyznačuje plnou chuťou karamelu a tmavo
hnedého cukru, chuťou po maslových cukríkoch
Toffee s štipkou korenia, papriky a vanilky.
Chuť je hladká a bohatá, skôr s suchým koncom
a jemne dubovou harmóniou.
0,04L / 3,50€

Brugal 1888, 40%

dominican

Veľmi špeciálny starý rum Brugal. Bol dvakrát
destilovaný a zrel v sude z amerického dubu a
potom v sudoch zo španielskeho duba po sherry. Je
to o vynikajúci tmavý rum z Dominikánskej
republiky.
Vôňa: Pražená a sladká so spáleným dubom,
hrozienkami, datľami a medom, s príchuťou
jemného dymu. Chuť: Maslová a sladká ako
maslový cukrík, cukor Demerara, med Manuka a
závan dreveného dymu. Záver chuti: Jablko v
karameli a slané maslo.
0,04L / 7,10€

Diplomatico Reserva
Exclusiva 12 y.o, 40%

venezuela

Stal sa hitom pre všetkých milovníkov rumu a od
roku 2008 je držiteľom ocenenia „Best of Category“
na medzinárodnej súťaži (Florida) v kategórii
rumov zrejúcich 9-15 rokov.
Tmavo-medený 12-ročný rum. Aróma vanilkových
toboliek a banánového koláča. Plná chuť s
nádychom ríbezľového pyré, hrozienkového pyré,
karamelu, melasy, hnedého a čierneho korenia.
Majstrovské namiešanie zodpovedné za vznik tohto
produktu nám prezentuje jedinečný mix, umenie
selekcie a jednu z najkomplexnejších chutí. Mixuje
najvyberanejšie rezervy venezuelských rumov pre
skutočných znalcov.
0,04L / 6,20€

Cockspur 12 y.o, 40%

barbados

Pálenicu, z ktorej pochádza tento unikátny rum
založil v roku 1884 Valdemar Hanschell, ktorý bol
pôvodom Dán. Od jej založenia sa v nej pripravujú
tie najlepšie rumy, ktoré sa majstrom podarilo
namiešať. Tento rum je najlepšie piť čistý, alebo s
ľadom, je tiež výborným doplnkom do koktailov.
0,04L / 4,20€

Havana Club Pacto
Navio Rum, 40%

KUBA

Pacto Navio získava svoju jedinečnú chuť z dubových
sudov sauternes. Má očarujúce tóny kvalitného
dezertného vína z Francúzska a exkluzívnu bohatú
chuť miešaného rumu. Je impozantne diskrétny a
ladne sladký. Miešal ho slávny Maestro del Ron cubano.
Aróma: pražené plody, sladký med, karamel a vanilka.
Chuť: vyvážená smotanovosť prepojená s pikantnosťou
škorice, citrusových plodov a korenia.
Záver: dlhotrvajúci a intenzívny s
tónmi sušeného ovocia
0,04L / 5,70€

Ron Mulata Aňejo
Gran Reserva 5 y.o

kuba

Z malej kubánskej pálenice rumu Mulata
prichádza lahodne tmavý 7 rokov starý rum,
ktorý je vyrobený výlučne z najlepšej
kubánskej cukrovej trstiny. Mulata zreje
7 dlhých rokov v 180 litrových amerických
sudoch z bieleho duba, ktoré dávajú rumu
prekvapivo ľahkú a jemnú chuť. Výborný je
čistý alebo s ľadom. Jeho kvalitu si najlepšie v
ychutnáte pri izbovej teplote, v čistej forme.
Má nádhernú jantárovú farbu. Pri degustácii
najprv zaujme plnou výraznou chuťou, z ktorej
neskôr vystúpi príchuť kávy, tabaku a exotického
korenia. Rum má vzácnu a silnú plnú sladkosť,
s nádychom škorice, medu, zázvoru a silnými
tónmi čokolády a duba.
0,04L / 3,50€

Millonario Solera 15 y.o
Reserva Espesial, 40%

peru

Tento rum značky Ron Millionario je peruánsky
rum, ktorý zrel v systéme solera. Destiloval sa v
kolónových destilačných prístrojoch a fľaša je
zabalená do tkaného obalu. Získal zlatú medailu na
súťaži Rum Masters 2009!
Vôňa: Sladká, bohatá a lepkavá s náznakmi dymu,
karamelu, škorice, nového korenia, zaváraného
ovocia a cigarových listov. Chuť: Lepkavý
karamelový puding, datle a vlašské orechy, melasa,
tmavý hnedý cukor a vanilkové korenie. Záver:
Dlhý, sladký a príjemný
0,04L / 6,90€

Zacapa Centenario 23 y.o, 40%

guatemala

Rum je tmavo-hnedej jantárovej farby udávajúcej
tón pre vzrušujúci zážitok. Dubová aróma hovorí o
starnutí a vycibrenom vkuse. Vrstvou za vrstvou
cítiť chuť muškátových oriešokov, opekaných
lieskových orechov a náznak karamelu. Hladký
povrch s dlhou aromatickou stálosťou. Je vo veku
ako žiadny iný rum v karibiku. Po destilácii
odpočíva v amerických dubových sudoch v
nadmorskej výške 2438 metrov nad morom, kde je
chladné počasie obmedzujúce stratu značného
množstva rumu, ktorý sa prirodzene odparuje
počas starnutia.
0,04L / 7,20€

Ron Zacapa Centenario XO
25 y.o

guatemala

Ron Zacapa Centenario XO 25 Anos je destilovaný z
fermentovaného čistého panenského sirupu
cukrovej trstiny. Ron Zacapa Centenario X.O. je
vyrábaný z tých najstarostlivejšie vyberaných
rumov o priemernom veku 25 rokov, ktoré sú
následne viac ako rok miešané, aby bolo dosiahnutá
perfektná rovnováha v zložení vône a chuti.
0,04L / 12,10€

Presidente Marti 23 y.o, 40%

dominican

Čo sa týka kubánskej línie, aj tento rum má názov,
ktorý má korene v kubánskej rodine Oliverovcov.
José Julián Martí Pérez bol politik, spisovateľ a
vodca hnutia za kubánsku nezávislosti v polovici
devätnásteho storočia. Dnes je na Kube považovaný
za jedného z najväčších národných hrdinov. Hold
tomuto hrdinovi prichádza v podobe rumu, ktorý
zreje vo francúzskych a amerických dubových
sudoch tradičnou metódou Solera. Kombinácia
rumov rôzneho veku dáva rumu Presidente Marti
23 jemnosť a hĺbku. Vynikajúci v kombinácii s
kubánskou cigarou! Príchuť: ľahko sladkastá chuť,
vanilkové a čokoládové tóny. Chuť: plná a
komplexná, sladkasté ovocné tóny kombinované s
tónmi červeného ovocia, horkej čokolády a vanilky.
Záver: teplý a dlhý.
0,04L / 6,50€

Pyrat XO Reserve, 40%

guayana

Pyrat XO je osobitý rum blendovaný z veľmi
kvalitných a vyzretých 15 ročných karibských
rumov s ťažkou a sladkou arómou.
Strieborná medaila z roku 2007 na Ministry of Rum
Tasting Competition
Farba: načervenalá jantarová
Vôňa: vanilky, škorice, hnedého cukru a
pomarančových citrusov
Chuť: veľmi jemná a hladká po vanilke, marcipáne,
sladkom korení a vyzretom citrusovom ovocí.
Dezertný rum s dlhým koncom.
0,04L / 6,00€

Don Papa 7 y.o, 40%

philippines

Rum Don Papa je kvalitný filipínsky rum z cukrovej
trstiny, ktorá rástla na vulkanickej pôde v
najúrodnejšej oblasti Filipín, Negros Occidental.
Zreje 7 rokov v dubových sudoch v predhorí hôr
Kanlaon. Jantárová farba, aróma ľahké a ovocné,
ktoré pokračuje jemnou a lahodnou chuťou. Rum
Don Papa má dlhý záver a ponúka bohatú paletu
chutí ako je vanilka, med a kandizované ovocie.
0,04L / 5,80€

Don Papa Sherry Casks Finish
45%

philippines

Don Papa Sherry Casks má bohatšiu aromatiku a je
trochu menej sladký, respektíve inak sladký, než
klasický Don Papa 7y.o. Je to zapríčinené tým, že
rum umiestnili do sudov, v ktorých predtým
dozrievalo španielské Sherry. Pre komplexnosť
výslednej chuti sa masterblenderi rozhodli použiť
nie jeden, ale rovno štyri rôzne druhySherry sudov.
Vďaka tejto pestrosti tvorcovia dokázali
nablendovať skutočne vyváženú a plnú chuť, ktorá
poteší iným, tzv. suchým typom sladkosti,
charakteristickým pre Sherry, Pedro Ximenez
a podobne. Má mierne vyššiu hodnotu alkoholu,
45%, no aj napriek tomu pôsobí v ústach jemne,
pretože práve vďaka chuťovo a aromaticky bohatej
receptúre sa tvrdosť alkoholu stráca a ustupuje
ovocným, až citrusovým tónom. Pomarančová kôra,
vanilka a karamel sú asi najvýraznejšie piliere tejto
novej receptúry, no rozoznať v nej môžete aj mnohé
iné tóny, napríklad hrozienka a škoricu. Finish je
veľmi zaujímavý, na podnebí v nose ostáva
skutočne dlho.
0,04L / 17,70€

Don Papa 10 ročný rum

philippines

10-ročný rum z rady Don Papa, inšpirovaný
príbehom Papa Isiu, ktorý zohral veľkú úlohu
vo filipínskej revolúcii z konca 19. storočia.
Vyrába sa na ostrove na Filipínach, o ktorom sa
hovorí, že počas vyzrievania rumu v sudoch, sa
z nich vyparí najväčšie množstvo alkoholu na svete.
Don Papa 10 ročný v sebe ukrýva bohatú arómu a
chuť, ktorá je plná aromatickej tmavej čokolády
kombinovanej so spáleným dubovým drevom a
šťavnatými hrozienkami.
0,04L / 13,60€

Santa Teresa Solera 1796, 40%

venezuela

Je majstrovským dielom a vlajkovou loďou
Haciendy Santa Teresa, ktorý bol vytvorený pri
príležitosti 200.
výročia jej založenia.
Znalci na celom svete tak môžu obdivovať dokonalú
syntézu vynikajúcich rumov, trpezlivo zrejúcich vo
vnútri tzv. Solera systému vo francúzskych
dubových sudoch. Tu na veky koluje časť uložených
rumov, ktorým sa hovorí “Crianza”.
V tomto prastarom procese Rum Master pozorne
vyberá časť Crianzy, ktorá potom zreje viac ako 15
rokov v limuzínskych dubových sudoch. Výsledkom
je neobyčajný rum unikátnych kvalít.
0,04L / 6,50€

Ron de Jeremy XO 15yo

panama

Príjemne sladký blend prémiových rumov z
Barbadosu, Jamajky, Guyany a Trinidadu,
ktoré zrejú až 15 rokov v dubových sudoch
po bourbone. Jeho sýta tmavá farba sa skvele doplň
uje s tónmikaramelizovaných orechov a korenia.
Dlhé a hladké zakončenie pohladí zmysly.
0,04L / 5,80€

Blue Mauritius Gold, 40%

maurícius

Modrá a zlatá, dve farby, ktoré sa k sebe vo
všeobecnosti nehodia, no v Mauritiuse idú ruka v
ruke. Modré more a zlatý piesok, skvelá
kombinácia. Takisto Blue Mauritius Gold, úchvatný
rum bohatý na tropické ovocie, tóny tmavej
čokolády a opražených orechov. Príjemné. Vďaka
svojmu procesu zrenia je vo fľaši trochu usadenín,
podobne ako pri víne.
0,04L / 7,20€

Gold of Mauritius, 40%

maurícius

Gold Of Mauritius Dark Rum je luxusný rum, ktorý
má typickú sladkastú chuť, kde je cítiť ovocie a
vanilku. Rum sa vyrába na ostrove Maurícius. Farba
obsahu fľaše sa skladá z odtieňov hnedej až výrazne
bronzovej farbe. Obsah alkoholu 40%.
0,04L / 7,20€

Dictador 20 y.o Reserve, 40%

columbia

Dvadsaťročný rum Dictador je vyrobený
fermentáciou panenskej melasy z cukrovej trstiny
vydestilovanej čiastočne v medených a čiastočne v
oceľových sudoch, aby rum dosiahol správnu
stredovú mieru. Zreje v už použitých dubových
sudoch metódou solera a plní sa do fliaš pod
prísnym dohľadom a kontrolou kvality pre
zabezpečenie tej pravej chute Dictadoru v každej
kvapke. Intenzívna tmavá farba jantáru sa prelína
s červenohnedými tónmi, vôňa je intenzívna, no
rozvíja sa s jemnosťou karamelu, vanilky,
dymového medu, suchých semien a praženej kávy
s hlbokými dubovými vnemami. Chuť je jemná
a komplexná, na jazyku výrazná, s karamelom,
vanilkou, kakaom, praženým. Patrí medzi svetoto
najoceňovanejšie rumy – získal dvojité zlato - na
SFWSC &amp; WSWA 2012.
0,04L / 6,10€

Malecon 25 y.o, 40%

panama

Malecon Reserva Imperial Anejo 25YO je 25 ročný
panamský rum, vyrábaný tradičnou kubánskou
metódou. Zreje 25 rokov v malých súdkoch po
burbone v čistom kubánskom štýle, aj napriek
tomu, že pochádza z Panami. Farba tohto rumu je
tmavo-jantárová. Vôňa korenia, kávy a sušeného
ovocia vás jednoducho uchváti a opantá. Chuť je
hebká, korenistá s tónmi kávy, marhuli a vanilky.
Záver je dlhý a jemný.
0,04L / 10,20€

Plantation XO 20 y.o, 40%

barbados

Zreje v dubových sudoch na Barbadose a potom
dokončuje vo Francúzsku v pivniciach Chateau de
Bonbonne pomocou malých francúzskych dubových
sudov. Chuť: kvetinová, sušené ovocie, mierne
sladká, vanilka, med a orechy
0,04L / 6,90€

Puntacana club XOC 50
Aniversario 40%

dominican

Rum Puntacana XOX tvoria 25 ročné rumy, ktoré
zreli v sudoch po portskom víne značky Graham´s.
Má výrazne mahagónovú farbu s červenými
odleskami. Jedná sa o moderný, veľmi aromatický
rum so stredným telom s tónmi vanilky, čierneho
karamelu a pražených orechov. Charakteristické sú
preň tóny vyzretého portského. Suchšia chuť je
neodolateľnou kombináciou vonných esencií s
ľahkým zakončením tmavej kvalitnej čokolády.
Aróma: vanilka, mandle, sherry.
Chuť: intenzívne tóny vanilky, čokolády, sherry a
dubového dreva.
Záver: sladkastý, suchý.
0,04L / 12,20€

Centenario Edicion
Limitada 30 y.o, 40%

kostarika

Centenario Edition Limitada 30 Aňos je vrcholovým
produktom rumov z Kostariky. Tie najstaršie sudy
tejto známej destilérie sa otvorili, aby umožnili
vznik úžasnej zmesi mäkkých, jemných, ale zároveň
ťažkých ultraprémiových rumov vyrábaných
metódou solera. Rum zreje v sudoch z bieleho
amerického dubu, v ktorých najprv zrela škótska
whisky a bola starostlivo vypálená. Každý rok sa z
tohto klenotu stočí len veľmi obmedzené,
limitované množstvo. Na Medzinárodnom Spirits
Challenge 2011 získal tento rum prvé miesto
spomedzi 700 zúčastnených karibských rumov.
Rum je jedným z najtradičnejších nápojov v
Strednej Amerike a Karibiku. Jeho unikátna chuť
pochádza z intenzity, farby a schopnosti
kombinovať sa v miešaných nápojoch. Šťava z
cukrovej trstiny sa po fermentácii necháva odležať
v dubových sudoch. Vulkanická pôda Kostariky je
ideálnou na pestovanie cukrovej trstiny a teda máá
najlepšie predpoklady k výrobe prvotriedneho
a oceňovaného rumu – rumu Centenario.
0,04L / 19,90€

