
Brugal Anejo (Dom. Republic)

0,2 cl 40,- 0,4 cl 80,-

Jde o blend tří až pětiletých rumů, které byly 
destilovány z fermentované melasy a následně 
zrály v sudech po bourbonu a whisky. Velice 
jemná vůně karamelu, másla, datlí a náznak dýmu. 
Bohatá textura středně těžkého těla, máslové 
bonbony, sušené jablka, široká paleta chutí se 
rozvine na jazyku. Následuje dokonče ní se závany 
tabáku, dřevitého koření a zelené cukrové třtiny. 
Dobrý těžší rum s dřevitou harmonií k pití přímo. 

Barceló Imperial (Dom.Republic)

0,2 cl 65,- 0,4 cl 130,-

Ron Barceló Imperial 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.

Malteco 10 y.o. (Guatemala)

0,2 cl 50,- 0,4 cl 100,-

Malteco Aňějo Suave 10 Aňos je poctivá desetiletá 
směs špičkových rumů Guatemaly, u které si 
opravdu užijete. Rum je lehký a mírně nasládlý, 
převládají tóny kandovaného ovoce, vanilky 
a karamelu, výrazný a perfektně vyvážený. 

Ron Zacapa Solera 23 y.o. (Guatemala)

0,2 cl 75,- 0,4 cl 150,-

Mezi klasickými rumy nenajdete moc dalších, 
Které by byly lepší něž tento kousek, Jazyk hladí 
sladký karamel, vanilka a opravdu jemné dřevité 
tońy dubu, lehce se přidává tropické ovoce a chuť 
se dál rozvíjí. Najednou je na jazyku cítit i skořice, 
potom hrozinky a další koření. Vše je ale naprosto 
harmonicky vyvážené, chutě přecházejí jedna 
v druhou, ale nepřebíjejí se. Závěr je karamelový, 
lehce suchý.

Varadero 5 y.o. (Cuba)

0,2 cl 35,- 0,4 cl 70,-

Excelentní kubánský rum vyrobený z  vybraných 
stařených pálenek a třtinových lihovin nejvyšší 
kvality. Jedná se o klasický rum z řady rumů 
Varadero s čistou zářivou jantarovou barvou 
a  ovocným aromatem a výraznou mandlovou, 
sladkou chutí.  

Mocambo 10 y.o. (Mexico)

0,2 cl 70,- 0,4 cl 140,-

Několik století vývoje v Novém světě, spolu 
s  rozvojem věd a umění, které přispěly k jeho 
hladkosti a dokonalosti, proměnily Mocambo 
10 Y.O. v  prestižní nápoj. Tropické teplé klima 
spolu, s vlhkostí Karibiku v Mexickém zálivu jsou 
důležité pro jeho výrobu. Proto je oblast Córdoba 
uznávaná jako kolébka vysoce kvalitního rumu. 
A právě zde se rodí Mocambo. 

Zafra 21 y.o. (Panama)

0,2 cl 80,- 0,4 cl 160,-

Je výsledkem práce Francisca „Dona Pancha“ 
Fernandeze, světově proslulého mistra míchače, 
který tento rum vytvořil z nejlepších pečlivě 
vybraných rumových reserv celé Panamy. Má 
barvu leštěné jantarové mědi, aroma plné a bohaté 
a  mírně vanilkové. Chuť je lehce karamelová, 
ovocná, s dotekem exotického koření. Dokončení 
je dlouhé, mírně tabákové, kakaové, ořechové, 
lehce po cedru.

Appleton Estate Extra Rum 12 y.o. 
(Jamaica)

0,2 cl 50,- 0,4 cl 100,-

Je luxusní jamajský rum z rodiny Appleton, který 
zraje minimálně 12 let v dubových sudech. Barvu 
má jasně bronzovou a zaujme neobyčejnou chutí 
vlašských ořechů a doplněnou muškátovým 
oříškem, pomerančovou kůrou a vanilkou. Díky 
jeho příjemné chuti jej doporučujeme konzumovat 
samotný bez přísad. 

Don Papa (Filipíny)

0,2 cl 70,- 0,4 cl 140,-

Kvalitní filipínský rum z cukrové třtiny, která rostla na 
vulkanické půdě v nejúrodnější oblasti Filipín, oblasti 
Negros Occidental. Zraje 7 let v dubových sudech 
a předhůří hor Kanlaon. jantarová barva, aroma lehké 
ovocné, které pokračuje jemnou lahodnou chutí. 
Rum Don Papa má dlouhý závěr a  nabízí bohatou 
paletu chutí jako je vanilka, med a kandované ovoce. 
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Plantation 20 th Anniversary XO 
(Barbados)

0,2 cl 80,- 0,4 cl 160,-

Je v tuto chvíli asi jeden z nejlepších stařených 
rumů na světě. Velice jemný, plná chuť tropického 
ovoce s náznaky vanilky, kokosu a citrusových 
plodů, sladký až medový závěr. Směs velice 
starých, velmi kvalitních rumů převážně 
z  ostrova Babados. Skládají se z 20- 30ti letých 
rumů z  ostrova Barbados ve starých sudech 
po bourbonu. Následně se transportuje do 
Francie, region Cognac, do malého městečka 
Ars v samém srdci regionu Cognac, části zvané 
„Grande Champagne“ kde již namíchané zrají 
další 1-2 roky v sudech po nejlepším Cognacu 
„Pierre Ferrnad XO Grande Champagne“ unikátní 
produkt, což dokládá asi nejcenější ocenění „San 
Francisco World Spirit competition Gold – 2011“ 
obdoba Oscaru pro lihoviny. 

Doorlý s XO  
(Barbados)

0,2 cl 80,- 0,4 cl 160,-

V hloubi bujných tropických pralesů Barbadosu 
žije vzácný pták modrý papoušek Ara. 
Místní legenda praví, že kdo se s ním setká, 
toho nemine šťastná událost. Na etiketě 
rumu Martina Doorlyho takového papouška 
nalezneme, byť jen ve výtvarné podobně. 
Milovníci tohoto rumu ovšem i  tak věří, že má 
svoje kouzlo a moc, proto mají tento rum vždy 
připravený po ruce k  ochutnání. Rum Doorlý s 
XO je vytvořený pomocí staré tradice. Nabízí 
dokonalost zvláštního způsobu míšení starých 
rumů různého stáří a  dlouhého dozrávání ve 
španělských sudech Sherry Oloroso. Výjimečně 
hladká, nasládlá chuť po banánech a rozinkách, 
bude velice dlouho okupovat vaše patro. 

Metusalem Gran Reserva 15 y.o. 
(Dom. Republic)

0,2 cl 50,- 0,4 cl  100,-

15-letý rum vyráběný metodou solera. Rumy 
Metusalem na Kubě vyráběly od r. 1872, ale po 
kubánské revoluci museli majitelé uprchnout 
do zahraničí. Přestože se dnes Metusalem 
vyrábí v  Dominikánské republice, nadále se 
svým stylem hlásí ke kubánským rumům. 
Bohatý a hladký se suchou a kořenitou příchutí 
a sladkou dochutí.

Santa Teresa Gran Reserva  
(Venezuela)

0,2 cl 40,- 0,4 cl 80,-

Z jihoamerického pobřeží Karibiku pocházejí 
rumy, které jsou výjimečné. Hacienda Santa 
Teresa se nachází ve Venezuele od roku 1796. 
Dnes jsou rumy ze Santa Teresa světově proslulé 
a oblíbené. Gran Reserva je destilovaný z vybrané 
cukrové třtiny, poté zraje čtyři roky ve vybraných 
dubových sudech. Po otevření láhve se naplní 
místnost vůní ovoce a koření s nádechem 
sladkosti jihoamerického temperamentu. Chuť 
je velmi aromatická, kořeněná, karamelová 
s nádechem vanilky. 

Diplomático Reserva Exclusiva 
(Venezuela)

0,2 cl 70,- 0,4 cl 140,-

Tento rum je blendem rumů vyrobených 
výhradně na kotlíkových destilačních zařízeních 
a zrajících v průměru 12 let. Charakteristické je 
pro všechny rumy Diplomático je sladká, ovocná 
chuť, ale s ještě vyšší koncentrací a intenzitou. 
Jedná se o výjimečný rum určený k pomalému 
upíjení. Držitel ocenění „Best of Category“ 
v kategorii rumů zrajících 9-15 let - International 
Rum Festival 2008, Ybor City, Tampa, Florida. 

Pampero Aniversario Exclusiva 
(Venezuela)

0,2 cl 50,- 0,4 cl 100,-

Pampero Aniversario Reserva Exclusiva je 
prvo- třídní, zajímavý rum pro skutečné znalce. 
Vznikl v  roce 1963 u příležitosti oslav založení 
společnosti Pampero. Vyrábí se z destilované 
melasy a následně je po dobu minimálně osmi let 
necháván uzrát v dubových sudech, ve kterých 
dříve zrál bourbon. Jeho chuť je hladká, máslová 
s barvami kakaa, karamelu a pražených oříšků. Po 
napití se v ústech jeví hladce, příjemně s dlouhým 
a hřejivým dozvukem.
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