
Captain Morgan 35% (Jamajka)                                                                                               45,- / 30,-

Captain Morgan Spiced je jamajský rum vyráběný v Puerto Rico ze směsi rumů z oblasti Jamajky, Guayany a 

Barbadosu. Vyniká především podmanivou chutí vanilky a skořice. Je jemný, suchý, se stopami muškátového

oříšku a hřebíčku, to vše zarámováno tóny dubového dřeva. Překvapí neopakovatelnou chutí utvářenou ročním 

zráním v dubových sudech obohacenou o jedinečnou příchuť tajné směsi bylin a koření.

Byl uveden na trh jako jeden z prvních ochucených světlých rumů a dnes patří k nejprodávanějším.

Pampero Aniversario 40% (Venezuela)                                                                                      75,- / 50,-

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.

Božkov Republica 38% (Česká Republika)                                                                              45,- / 30,-

Pravý třtinový rum Božkov Republica Exclusive snoubí v sobě jemně nasládlé chuti tóny vanilky, sušeného 

ovoce a oříšky. To nejlepší z Karibiku s poctivým prvorepublikovým umem a hrdostí na dobře odvedenou práci.

Tento rum si nejlépe vychutnáte s ledem, avšak jeho vynikající chuť a vůně skvěle vynikne i při pokojové teplotě.

 Vychutnejte si i vy krásnou plnou a dokonale vyváženou chuť.

Bucanero Elixír 34% (Dominikánská Republika)                                                                      60,- / 40,-

Elegantní rum z Dominikánské Republiky, jehož skvělá vůně vám spolu se skvělou chutí nepochybně očaruje. 

Historie výroby rumu v Dominikánské Republice sahá až do první poloviny 18tého století.

Rum, který je v dominikánské Republice národním nápojem, je právem obdivován po celém světě. 

Milovníci rumu ho okamžitě poznají pro jeho hedvábnou lehkost, které je docíleno obzvláště jemným

destilačním procesem a následným zráním v sudech z amerického bílého dubu.

Abuelo 5y aňejo - 40% (Panama)                                                                                                   60,- / 40 ,-

Ron Abuelo Anejo je znamenitý rum zrající v sudech z 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.

Legendario Elixir 7y - 34% (Kuba)                                                                                                65,- / 45,-

Kubánský rum s bohatou, jemnou a sladkou chutí. Má jantarovou barvu a aroma rozinek a pomerančů.

Celkový charakter výjimečné lahodného kubánského rumu Legendario Elixir de Cuba udávají nasládlé rozinky, 

které jsou v destilátu macerovány po dobu jednoho měsíce.Vůně nabízí jemnou ovocnou sladkost 

kombinovanou s typickou příchutí pannenské šťávy vysoce kvalitní kubánské cukrové třtiny.

Elixir de Cuba zraje 7 let v sudech z amerického bílého dubu, ve kterých předtím zrála americká whisky.



Kraken Black Spiced 40% (Trinidad a Tobago)                                                                         65,- / 45,-

Jde o rum výrazně sladší. Kraken Black Spiced Rum zraje až 24 měsíců, mix 11 bylin a koření se v rumu

maceruje několik týdnů. Přidává se do něj místní karamel. 

Je kávově hnědý, chuť připomíná melasu, exotické koření, čokoládu s trochou vanilky, na závěr přichází náznak 

skořice a zázvoru zvolna do popředí.

Santero Elixir 34% (Dominikánská Republika)                                                                          65,- / 45,-

Santero Elixír je dominikánský rum s bohatou jemnou sladkou chutí. Dominikánská Republika je známá

především coby producent té nejkvalitnější cukrové třtiny a tudíž má skvělé předpoklady pro výrobu toho 

nejjemnějšího rumu. Santero Elixir se vyrábí z nejlepší vybrané cukrové třtiny, ve které jsou více než měsíc

macerované rozinky, díky kterým rum dostává jedinečně jemné aroma a chuť. Má jantarovou barvu, 

kterou doplňuje aroma rozinek, švestek, koňaku a koření.

Diplomatico Reserva Exclusiva 12y - 40% (Venezuela)                                                             99,-  /65,- 

Diplomático Reserva Exclusiva 12 Aňos je top produktem značky Diplomático. 

Tento rum je držitelem řady mezinárodních ocenění. Diplomático Reserva Exclusiva zraje dlouhých 12 let 

v sudech z bílého kanadského dubu a následně je destilován metodou "Pot Still". Magickou jantarovou barvu

a výjímečně vyváženou chuť získává díky umu a řemeslné dovednosti místních sklepmistrů.

Rum Austrian Empire Navy Reserva 1863 - 40% (Barbados)                                                 99,- / 65,-

Austrian Empire Navy Rum Reserva 1863 je velmi elegantní rum původem z Barbadosu. Rum z Barbadosu je 

známý a velmi populární pro svoji bohatou chuť a plné aroma. Rum zrál v amerických a francouzských sudech. 

Sudy po bourbonu pomohly rumu získat příjemnou sladkost s tóny vanilky, karamelu a medu. Rozeznáme také  

náznaky kokosu, banánu a rozinek. Francouzský dub zjemňuje sladkost a přináší vůni tropického ovoce, 

kávy a hořké čokolády, čímž doplňuje komplexnost a svěžest nápoje.

Zacapa 23y - 40% (Guatemala)                                                                                                      120,- / 80,-

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“. 

Je charakteristický velmi jemnou chutí s tóny vanilky, světlého pomeranče a tropického ovoce. 

Don Papa 40%  (Filipíny)                                                                                                               110,- / 70,-

Rum Don Papa je kvalitní filipínský rum z cukrové třtiny, která rostla na vulkanické půdě v nejúrodnější oblasti 

Filipín, oblasti Negros Occidental. Zraje 7 let v dubových sudech v předhůří hor Kanlaon.

Jantarová barva, aroma lehké a ovocné, které pokračuje jemnou a lahodnou chutí. 

Rum Don Papa má dlouhý závěr a nabízí bohatou paletu chutí jako je vanilka, med a kandované ovoce.


