
Pampero 
Aniversario

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Venezuela
 
Rum Pampero Aniversario je prémiový rum té nejvyšší kvality pocházející 
z Venezuely. Vyniká mahagonovou barvou, vůní tabáku, pečených jablek, 
karamelu a ořechů. Byl několikrát oceněn na prestižních soutěžích, naposledy 
získal zlatou medaili v roce 2007 San Francisco World Spirits Competition.



Diplomatico Reserva 
Exclusiva 12yo

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Venezuela
 
Diplomatico Reserva exclusiva je blendem rumů vyrobených výhradně na 
kotlíkových destilačních zařízeních a zrajících v průměru 12 let. Je sladký,  
s ovocnou chutí, což je charakteristické pro všechny rumy Diplomatico, avšak 
obsahuje ještě vyšší koncentraci a intenzivnější chuť. Jedná se o výjimečný rum 
určený k pomalému upíjení, který se stal hitem pro všechny milovníky rumů 
od svého uvedení na trh před třemi lety. Držitel ocenění „Best of Category“  
v kategorii rumů zrajících 9–15 let – International Rum Festival 2008, Ybor 
City, Tampa, Florida.



Diplomatico 
Mantuano

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Venezuela
 
Diplomatico Mantuano je vyrobeno z melasy, cukrové třtiny a medu, zraje 8 let. 
Mantuano má aroma sušeného ovoce (švestky, třešně), sladké lékořice a mléčné 
čokolády. Jemná a hladká chuť nese tóny vanilky a dubového dřeva (pocházející 
z dubových sudů, kde rum zraje). Rum je na počest gentlemena Don Juancho, 
který je zobrazen na každé lahvi Diplomatico.



Zacapa 
Centenario 23yo

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Guatemala
 
Ron Zacapa 23 je vyráběn z těch nejpečlivěji vybíraných rumů o průměrném stáří 
23 let, které jsou následně blendovány po dobu minimálně jednoho roku. Tento 
rum je odborníky všeobecně pokládán za „Best in the World“.
Rumy Zacapa Centenario jsou v Guatemale vyráběny destilací z fermentovaného 
čistého panenského sirupu cukrové třtiny. Zrají systémem solera v nadmořské 
výšce 2333 metrů v sudech z bílého dubu, ve kterých zrál dříve bourbon, Sherry 
Pedro Ximenez, ale také portské, koňak nebo tokajské víno.



Don Papa

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Filipíny
 
Rum Don Papa, v českém překladu pan táta, je znalci a požitkáři často láskyplně 
nazýván jednoduše Don. Prémiový rum exkluzivně vyráběný jen v malém 
množství pro milovníky toho nejlepšího.
Lehká a ovocná vůně spojená s jemnou a delikátní chutí v ústech a světle 
jantarovou barva slibují jedinečný prožitek, jež se vám rozplyne v ústech  
v milionu vrstev. Jeho charakter nabízí neodolatelnou příchuť vanilky, medu  
a kandovaného ovoce.



Capitan 
Bucanero

Obsah alkoholu: 34%
Země původu: Dominikánská Republika
 
Capitan Bucanero – pod tímto názvem se skrývá skutečně elegantní rum 
z Dominikánské Republiky, jehož skvělá vůně vám spolu se skvělou chutí 
nepochybně učaruje. 
Barva: jasná, tmavě jantarová, čistá a průzračná
Vůně: plná, díky 7 letému zrání v sudech z amerického bílého dubu
Chuť: elegantní, medově sametová dlouhá dochuť se snoubí s hedvábnou 
konzistencí



Matusalem 
Gran Reserva 15yo

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Dominikánská Republika
 
Matusalem 15 yo je perfektním spojením mladších rumů a směsí zralých rumů, 
vyráběný metodou solera. Rumy Matusalem se na Kubě vyráběly od r. 1872,  
ale po kubánské revoluci museli majitelé uprchnout do zahraničí. Přestože  
se dnes Matusalem vyrábí v Dominikánské republice, nadále se svým stylem hlásí 
ke kubánským rumům. 
Barva: temnější jantarová
Vůně: elegantní, karamel a švestka
Chuť: bohatá a hladká se suchou a kořenitou příchutí a sladkou dochutí



Dictador 12yo

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Kolumbie
 
Dictador 12 yo je kolumbijský ultraprémiový rum, vyrobený z mixu melasy  
a čisté panenské šťávy cukrové třtiny. Směs zraje ve vybraných dubových sudech 
po sherry metodou Solera od osmi do čtrnácti let. Tento slavný španělský systém 
zrání rumu dodává skvělou chuť a excelentní komplexitu. Finální blend má 
okolo 65% alkoholu,poté se po dobu 28 dní přidává čistá voda bez minerálů  
až na konečných 40%. Aroma bohaté na karamel, med a sušené listy koření s tóny 
pražené luxusní kolumbijské kávy prochází do temperamentní chuti, v jejímž 
závěru dominují sladké tóny dubového dřeva.



Legendario 
Elixir De Cuba 7yo

Obsah alkoholu: 34%
Země původu: Kuba
 
Legendario Elixir je kubánský rum s bohatou jemnou sladkou chutí. Legendario 
Elixir se vyrábí na Kubě od roku 1945 a to z nejlepší vybrané cukrové třtiny. 
V rumu Legendario Elixir jsou macerované rozinky, díky kterým rum dostává 
jedinečně jemné aroma a chuť. Legendario Elixir je zcela odlišný od klasických 
rumů z Kuby. Zraje 7 let v sudech z amerického dubu, má jantarovou barvu  
a aroma rozinek, pomerančů. Chuť rumu Legendario Elixir je bohatá, delikátní, 
jemná a sladká.



Legendario 
Ron Anejo 9yo

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Kuba
 
Legendario Rum Aňejo 9 yo - Kubánský rum, který zraje 9 let v dubových sudech 
po bourbonu. Destilát má pak jedinečnou chuť po rozinkách.
Barva: tmavě jantarová
Aroma: rozinek, čokolády, pečených banánů
Chuť: jemná, sladká čokoládová s dlouhotrvajícím koncem



Legendario 
Ron Dorado 5yo

Obsah alkoholu: 38%
Země původu: Kuba
 
Legendario Ron Dorado nabízí hlubokou zlatou barvu a lahodnou harmonii 
mezi hloubkou a plynulostí chuti. Zraje pět let v sudech z amerického bílého 
dubu metodou Solera. Základ směsi tvoří mix mladého a staršího destilátu, 
který se po konečném smíšení nechává další dva týdny odpočinout. Legendario 
Ron Dorado je lehký, vysoce kvalitní rum, ideální pro pití samostatně, nebo  
v různých magických nápojových kombinacích. Před finálním plněním do lahví  
je rum filtrován tradičním Legendario systémem přes aktivní uhlí a křemičitý 
písek, čímž získá zvláštní barvu a chuť.



Havana Club 
Cuban Barrel Proof

Obsah alkoholu: 45%
Země původu: Kuba
 
Havana club cuban barrel proof je ušlechtilý desetiletý rum trpělivě zraje ve velmi 
starých sudech z bílého dubu, aby získal svou jantarovou barvu a neskutečnou 
jemnost. Výsledná směs je pak ještě uložena do speciálně vybraných dozrávacích 
sudů, které jí dodají komplexnost a příjemný lehký dubový charakter. Konečným 
výsledkem je dokonalý 45% rum, který se lahvuje „at cask strenht“, tedy  
v takové síle, v níž nazrával.



Havana Club 
Anejo Especial

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Kuba
 
Havana Club Anejo Especial je vysoce kvalitní 5letý rum s intenzivní vůní. 
V příjemně sladké směsi vůní vanilky, karamelu a kakaa je rozpoznatelný 
jemný nádech alkoholu. Na jazyku chutná lehce a vyváženě, s jemně sladkým 
přívlastkem. 



Havana Club 
7yo Black

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Kuba
 
Je považován za jeden z nejušlechtilejších rumů na světě. Dlouhé zrání  
v dubových sudech mu dává mohutnost a komplexní aroma. Jeho kvality nejlépe 
oceníte v čisté formě.
Oplývá krásnou jantarově medovou barvou. Jeho vůně začíná od sudového dřeva 
a postupně přechází do jemných tónů vanilky.
Má mimořádně jemnou a čistou chuť. Je vyráběn z rumů, které jsou staré 
minimálně 7 let, ovšem většinou jsou tyto rumy mnohem starší.



Havana Club 
Unión

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Kuba
 
Havana Club Unión je první kubánský rum, který byl speciálně vytvořen pro 
párování s nádhernou a plnou chutí kubánského doutníku.
Maestro Ronero Asbel Morales se při tvorbě nechal inspirovat procesem stárnutí 
tabákových listů, jejich mícháním a zráním. I díky tomu se chuť tohoto rumu 
skvěle snoubí s chutí legendárních doutníků Cohiba.
Barva: Hluboká jantarová záře, která je důkazem dlouhého, přirozeného zrání.
Vůně: Bohatá, vyvážená vůně dubu a kouře s jemnými tóny citrusu, kokosového 
ořechu, sušeného ovoce a kávy. 
Chuť: Jemně dřevitá na jazyku, s výraznými tóny sladké vanilky, čokolády  
a sušeného ovoce s bohatým aromatickým závěrem.



Havana Club 
Anejo 3yo

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Kuba
 
Havana Club Anejo 3 Anos je čirý bílý rum vzniklý mícháním vyzrálých rumů  
s čerstvými destiláty. Směs zraje až tři roky v sudech z bílého dubu a před stáčením 
se rumy výběrem míchají a filtrují. Jeho vůně obsahuje tóny karamelizovaných 
hrušek, banánů s náznakem ožehnutého dubu. Chuťově je vyvážená s aroma 
vanilky, čokolády a kouřovosti. Nejlépe se pije v míchaných nápojích jako  
je Mojito nebo i samotný s ledem.



Sailor Jerry

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Panenské ostrovy
 
Sailor Jerry Spiced Caribbean Rum je kořeněný karibský rum, který obsahuje 
podle původní receptury zázvor, skořici, hřebíček, vanilku a infuzi přírodní 
limety. Tento „námořnický rum“, na jehož etiketě se nachází vedle fotografie  
a životopisu Sailora Jerryho i jeho typická „hula girl“, je destilován na amerických 
Panenských ostrovech. Na zadní etiketě zevnitř se nachází série různých dívek, 
které jsou viditelné pouze po vypití tohoto lahodného tmavého moku. Právě díky 
těmto rozdílným zadním etiketám se Sailor Jerry Spiced Rum stal ve Spojených 
státech již i sběratelskou položkou.
Norman „Sailor Jerry“ Collins se proslavil díky tetování a díky vlastní receptuře 
kořeněného rumu.



Bumbu

Obsah alkoholu: 35%
Země původu: Barbados 
 
Komplexní, jemný, nasládlý až 15letý rum v ručně vyráběné láhvi se znakem 
ležatého kříže z cínu a uzavřený pravým přírodním korkem v přísně limitované 
produkci.
Jeho receptura pochází ze 17. století od samotných námořníků, kteří se plavili  
v Karibiku. Vyrábí se za použití pouze zcela přírodních produktů a je destilován 
ručně.
Bumbu The Craft Rum byl vytvořen ze šťávy cukrové třtiny vypěstované  
na Barbadosu, Belize, Brazílii, Kostarice, Dominikánské republice, El Salvadoru, 
Guyaně a Hondurasu. Právě jedinečnost míst pro pěstování cukrové třtiny  
se všemi možnými faktory, které na třtinu v přírodních podmínkách působí,  
po staletí tradiční pálení a uchovávání v sudech, dává vyniknout unikátní směsi 
rumů, jejíž vzájemná kombinace dává rumu jeho jedinečnou komplexnost.
Celkově rum nabízí komplexní aroma měkkého karamelu, banánů a vanilky. 
Chuť má středně plné tóny skořice, pražených oříšků a nového koření, která vede 
až do mírně sladké chuti a exploze ovocný podtónů.



Ron de Jeremy XO

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Barbados, Trinidad, Jamajka a Guyana
 
Příjemně sladký blend prémiových rumů z Barbadosu, Jamajky a Guyany, které 
zrají až 15 let v dubových sudech po bourbonu.
Jeho sytá tmavá barva se skvěle doplňuje s okrouhlým komplexním aroma s tóny 
karamelizovaných ořechů a koření, dlouhé a hladké zakončení pohladí smysly. 
Slovy samotného Rona Jeremyho: „sametový a uspokojivý“.



Ron de Jeremy spiced 

Obsah alkoholu: 38%
Země původu: Panama 
 
Ron de Jeremy je výjimečně vyvážený sedmiletý panamský rum – nyní navíc  
ve variantě Spiced.
Stejně jako originál zůstává plný chuti, původní ingredience mistrně doplňuje 
další koření. Jeho sytá tmavá barva se skvěle doplňuje s okrouhlým komplexním 
aroma s tóny vanilky a koření, dlouhé a hladké zakončení pohladí smysly.  
Skvělý je i samotný s ledem.



Kakadu 
Elixír de Banana 

Obsah alkoholu: 30%
Země původu: Panama
 
Kakadu Elixír je směs tříletých a pětiletých dominikánských rumů, přezrálých 
banánů z lokálních plantáží a karamelu.
Dominikánské rumy jsou díky své dlouhé tradici destilace považovány za jedny 
z nejlepších na světě. Kakadu se díky jemnému banánovému aromatu hodí  
k vylepšení různých rumových drinků. Skvělý je i samotný s ledem.



Ron Centenario 
Fundacion XX Anos

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Kostarika
 
Ron Centenario Fundacion 20 let je vytvořen “znalci pro znalce”. Proces výroby 
spočívá v unikátním míšení a pomalém zrání v sudech z bílého amerického 
dubu po dobu delší jak 20 let. V jeho počáteční jemné chuti později převládají 
stopy javorového sirupu, skořice a zralého banánu, které přecházejí do bohatého 
karamelového konce.



Presidente 15yo

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Dominikánská Republika  
 
Byl kubánským národním hrdinou, slavným básníkem a také inspirací pro tvůrce 
solera rumu Presidente 15 Anos. Jmenoval se José Martí. Hnědý rum pochází 
z Dominikánské republiky a jeho barva je tmavá, hnědočervená, mahagonová. 
Vůně je příjemně jemná, jen lehce dřevitá – odkazující na patnáct let, které rum 
strávil v sudech po burbonu. Je v ní lehce cítit čokoláda a pak také hnědý cukr 
a karamel. Chuť je na začátku příjemně sladká, karamelová, poté se přidává 
nádech vanilky a závěr je čokoládový.



Kraken Black Spiced

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Trinidad a Tobago
 
Tento rum připomíná inkoust nebo sekret z chobotnice ve skleněné nádobě. 
Kraken Black Spiced Rum je kávově hnědý, chuť připomíná melasu, exotické 
koření, karamel, čokoládu s trochu vanilky, na závěr přichází náznak skořice  
a zázvoru zvolna do popředí.
Legenda praví, že loď s největším množstvím černého rumu, který byl 
kdy přepravovány z karibských ostrovů, nikdy nedorazil na místo určení.  
Při útoku Krakena na obchodní loď celý náklad barelů černého rumu spadl  
do moře a rum byl pojmenován Kraken jako pocta nesporné síly a moci bájného 
netvora. Existuje spousta příběhů o útoku obří chobotnice Kraken na nákladní 
koráby, ale žádný z nich nebyl potvrzen.



La Hechicera

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Kolumbie
 
Jedná se o směs rumů dvanácti až jednadvacetiletých, která zraje v sudech  
z bílého amerického dubu. Tento přírodní rum bez přídavků a cukru si ponechává 
originální vlastnosti ušlechtilého dřeva. Očekávejte hluboký dřevitý rum s tóny 
typickými pro karibik, následně v ústech ucítíte výrazné tóny tabáku a pražené 
kávy. Svou jemnost a nasládlost získává díky dlouhému procesu zrání, který  
je věrný tradičním způsobům výroby rumu, proto nevyžaduje žádnou další úpravu, 
zůstává pouze jeho přirozený lesk. Tradiční lahev s originální Kolumbijskou 
pečetí přitahuje zvědavé pohledy a samotný obsah je odborníky označován jako 
tekuté zlato.



Cubaney 
Elixir 12yo

Obsah alkoholu: 34%
Země původu: Dominikánská Republika
 
Lahodný, ušlechtilý a přetrvávající rum, jeho charakter je utvářený léty zrání 
postupem solera. Je perfektně vyvážený, plný harmonie, která dává rovnováhu 
jeho složkám. Velmi výrazné je splývání jeho vůní a chutí v celek skvělého 
vyzrálého rumu a v hebkost, kterou mu dávají vína Pedro Ximénez. Je lahodný  
a výtečný na patře. Nejlépe si jej vychutnáte samotný nebo s ledem.



Cubaney Solera 
Reserva 8yo

Obsah alkoholu: 38%
Země původu: Dominikánská Republika 
 
Cubaney Solera Reserva 8 Anos je rum, který se blíží dokonalosti. Zraje více než 
8 let v malých barikových dubových soudcích a stárne ve sklepích za vysokých 
karibských teplot. Je vonný a velmi příjemného aroma, s nádechem dubu  
a pražení – spálení. Sladký a hustý rum, dlouhý v chuti a ve svém celku lahodný. 
Barvy starého bronzu, s velmi zářivou přírodní patinou. Je to jeden z nejlepších 
rumů na trhu. Vynikající pije-li se samotný.



Ron Barceló 
Imperial

Obsah alkoholu: 38%
Země původu: Dominikánská Republika 
 
Vynikající směs skvělých dominikánských rumů zrající déle než šest až osm let  
v dubových sudech.
Ron Barcelo Impérial je rodinné stříbro značky Barceló. Mimořádné vlastnosti 
tento rum získává díky osmiletému zrání v sudech z amerického dubu. Je zde 
velice zřetelný charakterový podtext bourbonu a skořice, možná i nového koření, 
chuť je lehká a suchá. Nečekejte nijak zvlášť ohromující robustnost, Ron Barcelo 
ale napodruhé chutná o dost líp než při prvním seznámení. Vzhledem k přísným 
požadavkům na kvalitu se tohoto skvělého nápoje každoročně vyrobí pouze 
velmi omezené množství.



A.H.Riise 
Danish Navy 

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Panenské ostrovy
 
Vyrábí se ručním mícháním několika různých druhů rumů, které zrají až 20 let. 
Tímto tradičním rumem pan A. Riise zásoboval námořní plavidla, která kotvila  
v přístavu Charlotte Amalie na tehdejších „Danish West Indies“ (nynější 
Americké Panenské ostrovy). Vyrábí se pomalou fermentací, následně se alkohol 
destiluje v tradičních „Pot Still“ na rum o síle 85% alkoholu. Touto metodou  
se vyrábí rum extrémně tmavé barvy.



Puntacana 
Club Espléndido

Obsah alkoholu: 38%
Země původu: Dominikánská Republika 
 
Puntacana Club Espléndido je směs 8 letých rumů a více, která má lehce 
kaštanovou barvu s nádechem mahagonu. Vůně lehce citrusová, zakončená 
pomalu se rozvíjející vůní kávy. Chuť je lehce sušší, uprostřed sladký tón 
karamelu, který přechází do zlehka štiplavého kouřového konce.



Mount Gay 
Black Barrel 

Obsah alkoholu: 43%
Země původu: Barbados
 
Mount Gay Black je rum zrající nejméně 4 roky. Novinka od Master Blendera 
Allena Smithe. Poslední fáze zrání probíhá v sudech po bourbonu. Unikátní 
proces destilace a zrání dává rumu kořenité aroma a krásnou rovnováhu v chuti, 
která je komplexní a ovocná s nádechem vanilky a karamelu.



Captain Morgan 
Black Spiced

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Jamajka
 
Prémiová verze a tmavší bratr známého spiced rumu. Jedná se o těžší a také 
tmavší verzi s náznakem čokolády a kávy. 
Je silnější než ostatní, dvakrát vypálený a zraje ve zčernalých dubech. Mnoho 
tropického koření dělá tento produkt nezaměnitelným a jistě do budoucna velmi 
úspěšným rumem. V chuti převládá hřebíček, skořice a vanilka.



Captain Morgan 
Spiced Gold

Obsah alkoholu: 35%
Země původu: Jamajka 
 
Captain Morgan Spiced Gold je jamajský rum zlatavé barvy a neopakovatelné 
chuti, která je utvářena ročním zráním v dubových sudech a obohacena  
o jedinečnou příchuť „tajné“ směsi bylin a koření.
Legendární kapitán Henry Morgan byl jedním z nejobdivovanějších bukanýrů 
17. století. Proslul odvahou při objevitelských expedicích na Barbados a Jamajku 
a také svou šlechetností a družností. Jeho sláva mu nakonec přinesla i křeslo 
jamajského guvernéra, ale to v žádném případě neznamenalo, že by se vzdal 
své touhy po dobrodružném životě. Novým objektem jeho dobyvatelských tužeb  
se od roku 1680 stal tamní trh s rumem, když dal vzniknout slavné značce 
Captain Morgan.



Bacardi 
8yo Reserva

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Portoriko
 
Bacardi Rum 8letý je prémiový rum této značky. Zraje 8 let ve starších malých 
dubových sudech. Výsledkem je jeden z nejjemnějších rumů na světě. Bacardi 
8 je znamenitě aromatický, s bohatou a komplexní chutí. Jedná se o jedinečný 
rum pro milovníky tohoto nápoje se zralým vkusem, kteří si rádi užívají rum  
po malých doušcích. Ideální s jemným doutníkem.



Bacardi 
Carta Negra

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Portoriko 
 
Bacardi Black rum je chutnou, elegantní a prémiovou tváří Bacardi. Dnešní chuť 
tohoto rumu byla dosažena díky pokusům Dona Bacardiho s destilací, fermentací, 
prvotní surovinou, míchací technikou a se skladováním rumu v dubových sudech. 
Jako zásadní inovaci přidal filtraci dřevěným uhlím, aby odstranil nečistoty 
vzniklé destilací. Časem vyprodukoval druh rumu, který byl vyzrálejší, jemnější 
a celkově lahodnější.



Bacardi 
Carta Blanca

Obsah alkoholu: 37,5%
Země původu: Portoriko 
 
Bacardi Carta Blanca je jemný, suchý rum s vůní květin a citrusů a chutí po medu 
a koření. Bacardi je jednou z největších nápojových firem na světě, jejíž historie 
sahá až do roku 1862 na Kubu, kde Facundo Bacardi vůbec poprvé předestiloval 
rmut cukrové třtiny. Po převratu znárodnila vláda majetek Bacardi a rodina 
opustila Kubu. Bacardi odmítla nabízené vyrovnání a uchovala si svoji značku 
nadále produkovanou z Portorika. Znakem Bacardi je ovocný netopýr, jenž prý 
žil v podkroví první palírny Bacardi.



Bacardi 
Oakheart

Obsah alkoholu: 35%
Země původu: Portoriko 
 
Bacardi Oakheart je vyroben z vybrané směsi rumů, stařených ve vypálených 
sudech z Amerického dubu. Získané unikátní dubové aroma dotváří koření 
jako javorové výtažky, skořice, muškátový oříšek, med a vanilka. Výsledkem  
je výjimečný „spiced“ rum s jantarově zlatohnědou barvou, náznakem nakouření 
a sametově jemnou chutí - přímo ze srdce dubového sudu. Odtud také pochází 
jeho jméno OAKHEART (dubové srdce).



Deadhead 6yo

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Mexiko
 
Rum je velmi neobvyklý, stáčen do lahví, které se podobají scvrklým hlavám.
Lihovar byl založen roku 1945 ve Veracruz v Mexiku. Tuto značku vytvořil 
Kim Brandy. Rum je destilovaný ze směsi melasy a šťávy z cukrové třtiny, která 
je kvašena přes lokální vzdušné kvasinky a poté je dvakrát destilovaný metodou 
Pot-Still. Poté se filtruje přes dřevěné uhlí a zraje šest let v sudech po sherry. 
Tento jedinečný proces vytváří i jedinečný rum. Má lehce nasládlou vůni s tóny 
vanilky, skořice, karamelu, nové koření, kakaa, anýzu a náznak citrusů. Chuť  
je suchá, dřevitá, vystupuje vanilka a spálený dub.



Bayou Select

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: USA Luisianna
 
Bohatý a pikantní rum s vůní dřeva a páleného cukru. V chuti je hřejí s pikantními 
tóny koření a lehkou stopou dřeva. Jeho závěr je elegantní a dlouhý.
Bayou je poklad, který v sobě nese ducha amerického státu Louisianna. Ten  
je známý jako stěžejní producent cukrové třtiny v USA, kde se také rum Bayou 
vyrábí pod dohledem mistra Jeffa Murphyho. Před destilací melasy a surového 
cukru kvasí tato směs ve fermentačních nádržích z nerezové oceli. Každá z nich 
má kapacitu 1000 amerických galonů. Staření probíhá systémem solera.



Bayou Spiced

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: USA Luisianna
 
Bayou Spiced je jemný a hřejivý rum z americké Louisiany, který byl obohacen 
místním kořením. Jeho chuť je hladká a velmi plná. Ideální na míchání koktejlů 
či s kostkami ledu.
Bayou je poklad, který v sobě nese ducha amerického státu Louisianna. Ten  
je známý jako stěžejní producent cukrové třtiny v USA, kde se také rum Bayou 
vyrábí pod dohledem mistra Jeffa Murphyho. Před destilací melasy a surového 
cukru kvasí tato směs ve fermentačních nádržích z nerezové oceli. Každá z nich 
má kapacitu 1000 amerických galonů. Staření probíhá systémem solera.



Relicario Solera

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Dominikánská Republika
 
Relicario je okouzlující blend stařených dominikánských rumů se stářím 
minimálně 10 let.
Tento blend následně zraje v dubových v sudech po Kentucky Bourbon whisky, 
které jsou vystavené karibským klimatickým podmínkám pro dokonalé propojení 
chutí a aromat. V příjemně nasládlé chuti objevíte tóny vanilky, koření a sušených 
sladkých mandlí. Dlouhý závěr umocní výjimečnost tohoto rumu.



Relicario 
Dominicano Supremo 

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Dominikánská Republika 
 
Relicario Dominicano Supremo je speciální edice stařených dominikánských rumů 
se stářím minimálně 15 let. Jedná se o nasládlý rum, který je vyráběn metodou 
Solera. Jeho aroma připomíná vanilku, kokos a sušené ovoce. V chuti je elegantní 
a rafinovaný s jemným tónem balsamico, sušených hroznů a sladkého dřeva.



Gosling ś 
Black Seal

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Bermudy 
 
Tmavý rum z melasy. Gosling Black Seal je míchán z několika druhů ročníkových 
rumů. Zraje v sudech po whisky a bourbonu.
Má bohatou plnou chuť, po karamelu, vanilce, je příjemě nasládlý. 
Ve své domovině Bermudách je velice oblíbený mezi námořníky a jachtaři. 
Oficiální rum světoznámého jachtařského závodu „Newport Bermuda Race“.



Gosling ś 
Family Reserve

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Bermudy 
 
Gosling Family Reserve je míchaný rum, jehož nejmladší složka je stará nejméně 
16 let. Konkrétní složení je přísně střeženým tajemstvím již po několik generací. 
Rum je ručně lahvován (hrdlo je zaléváno voskem) do láhví typu champagne dle 
staré tradice. Každá láhev má své číslo a je uložena v dřevěné krabici.
Má tmavě jantarovou barvu, vůni jemně kořeněnou, chuť je nasládlá, kořeněná, 
s tóny karamel, vanilky a tabáku. Jedná se o velice výjimečný rum.



Abuelo 7yo

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Panama
 
Ron Abuelo 7 Anos Reserva Superior je špičkou mezi sedmiletými rumy.
Jeho chuť je natolik jemná a zároveň vyzrálá, že i znalec po prvním doušku 
usuzuje na rum starší, minimálně dvanáctiletý. Nejlépe si ho vychutnáte 
samotný, svědčí mu ale i kostka ledu.
Chuť: velmi jemná, dřevitá, kouřová i ovocná
Vůně: dřevitá, sušené ovoce (datle, rozinky)



Abuelo 12yo

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Panama
 
Rum Abuelo Anejo 12 Anos destilovaný z ušlechtilé panenské třtiny zrající  
ve výběru nejlepších sudů z bílého dubu. Pod tropickým sluncem ve speciálních 
barelech zraje až ke konečné dokonalosti. Tento produkt je vyráběn za pomoci 
nejlepší tradice a zkušeností rodiny Varela. Jeho charakter, jemnost a komplexnost 
dávají zadostiučinění i náročným znalcům s vytříbenou chutí.
Vůně: komplexní se stopou karamelu a sladkého dřeva 
Chuť: na patře jemná, maximální rovnováha mezi stopou ovocnou, sladkou  
a vyzrálou



Abuelo Anejo 5yo

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Panama
 
Ron Abuelo Anejo je znamenitý rum zrající v sudech bílého dubu. Je vyroben 
fermentací melasy. Pro jeho zrání a výrobu byly použity nejnovější technologické 
postupy a zkušenosti z dlouhé tradice výroby rumu, jeho nesrovnatelná kvalita 
je docílena dlouhou dobou zrání ve tmavém, tichém prostředí.
Vůně: kouřový nádech, karamel a světlé dřevo 
Chuť: jemná s lehkou známkou dřeva a uleželého rumu



El Ron 
Prohibido 

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Mexico
 
El Ron Prohibido je jemný rum zrající v dubových sudech po cherry 12 let. 
Vůně: vanilka, máslo, ořechy, čokoláda a káva 
Barva: tmavě hnědá s lehkými červenými odlesky 
Chuť: Na první dojem sladká s intenzivními tóny sušeného ovoce, rozinek  
a švestek. Na ni navazuje chuť ořechového dřeva s tóny čokolády, kávy a tabáku. 
Zakončení je dlouhé a hedvábně hladké.



Malibu

Obsah alkoholu: 21%
Země původu: Barbados 
 
Malibu je rum s přírodním kokosovým extraktem. Ačkoliv je tento alkoholický 
nápoj vyráběn v Barbadosu, je stáčen do lahví v Dumbartonu ve Skotsku firmou 
Pernod Ricard.



Tuzemák 
Jindrichohradecký

Obsah alkoholu: 37,5%
Země původu: Česká Republika
 
Je vyráběn podle staré, tradiční, přísně střežené receptury, která se předává 
mezi výrobními mistry již po generace. Duch rodinné firmy, pečlivost a péče  
o zákazníka jsou krédem společnosti.



Pacto Navio

Obsah alkoholu: 40%
Země původu: Kuba
 
Pacto Navio je kubánský rum dozrávající v Sauternes casks.
Jedná se o  blend deseti kubánských rumů. Výsledkem je aroma postavené  
na sušeném ovoci doplněném o jemné květinové tóny. Ty díky zrání v sudu 
uzavírají noty vanilky a karamelu. Chuť je pak krásně sladce zakulacená,  
s tóny smetany, skořice a dalšího koření a citrusových plodů. Jméno je odvozeno 
z námořní smlouvy mezi Francií a Španělskem roku 1815.


