
Objevte kouzlo 
nejlepších rumů naší planety

Jsme radi, že Vás na této cestě můžeme provázet ...

Ararat
Země původu: Armenie

Jméno Ararat pochází ze jména slavné hory Ararat, 
kde podle pověsti přistála Noemova archa po biblické potopě. 

Tato mýtická hora je v Arménii nejuznávanější symbol 
národní kultury a identity, zdroj vitality a hrdosti.

Údolí pod horou Ararat je také místem, 
kde leží pravděpodobně nejstarší vinice světa.

50,-

Brendy ARARAT 3  

Barva
jantarová  se zlatými tóny

Vůně
svěží, pikantní a mírně kovové aroma, s květinovým a ovocným 

podtextem. Bohatá, máslová kytice vůní s nádechem dubu

Chuť
silná, intenzivní chuť s nádechem požáru na začátku.

Mírně sladká chuť a příjemně suchá v cíli

80,-

Brendy ARARAT 5  

Barva
nádherná zlatá, jantarová 

Aroma
čerstvé aroma zesilující vůní ovoce a dubu, jemně přecházející 

do vaniky  a tónů skořice

Chuť
jemnost karamele doplněná ovocem, švestky a hrušky 

se smísí v plynulou robustní chuť.
Lehce trpký závěr přechází v jemně nakyslou dochuť

Na závěr Vám přikládáme ochutnávku 
ze světa prémiových brandy



Rum Plantation Gran Añejo 
Guatemala

Země původu: Guatemala
Rum Plantation Rum Gran Aňejo XO Guatemala je absolutní novinka, která 

měla světovou premiéru na prestižní výstavě „Vinexpo 2011“ v Bordeaux, 
konané ve dnech 19. - 23. července 2011. Oficiální prezentace pro trhy střední 
Evropy proběhla v srpnu tohoto roku. Pečlivě vybraná směs 10 - 15 Guate-

malských rumů, které odděleně zrály min. 15 let v dubových sudech po bour-
bonu. (Nezaměňovat s metodou solera, která se v Guatemale hojně používá). 

Následně jsou ještě v nesmíchaném stavu, tedy odděleně, transportovány 
do Francie, oblast Cognac, do malého městečka Ars v samém srdci regionu 

Cognac, části zvané „Grande Champagne“, kde je namíchají odbornící 
/blandeři zabývající se po generace destilací a mícháním světoznámých 

Cognaců. Zde zrají již ve finální směsi další 1 - 2 roky v sudech po nejlepším 
Cognacu „Pierre Ferrand XO Grande Champagne“. Nechte se překvapit 
a buďte jedni z prvních na světě co mohou tento unikátní rum ochutnat.

Capitan Bucanero Elixir 7 YO Viejo
34%

Země původu: Dominikánská republika
Capitan Bucanero Elixir - je elegantní, sedmiletý rum z Dominikánské 
Republiky, jehož skvělá vůně Vám spolu se skvělou chutí nepochybně 

učaruje. Dominikánská Republika je známá především coby producent 
té nejkvalitnější cukrové třtiny a tudíž má skvělé předpoklady pro výrobu 
toho nejjemnějšího rumu. 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.

Chuť je elegantní, medově sametová dlouhá dochuť se snoubí
s hedvábnou konzistencí.

50,-

Rum Zacapa Centenario 23 y
Země původu: Guatemala

Rum Zacapa Centenario 23 je destilován z fermentovaného čistého 
panenského sirupu cukrové třtiny. Zraje systémem Solera v nadmořské 
výšce 2 333 metrů v sudech z amerických bílých dubů, ve kterých zrál 

dříve Bourbon (zákon o výrobě Bourbonu připouští dubové sudy použít 
pouze jednou na příslušný proces staření) a Sherry Pedro 
Ximenez. Tento rum je navíc na dva roky ukládán do sudů 
z francouzských dubů, ve kterých byl dříve uložen koňak. 

Ron Zacapa Centenario je vyráběn z těch nejpečlivěji vybíraných rumů 
o průměrném stáří 6 let. Tyto 6 a 23leté rumy jsou následně pečlivě 

míchány a ještě jednou již smíchané stařeny 1 - 2 roky
taktéž v dubových sudech.

120,-

Rum Pyrat XO Reserve
Země původu: ostrov Anquila

Pyrat XO Reserva je rum pocházející z ostrova Anquily a je míchaný z velmi 
dobře vyzrálých rumů, starších 15 let s hutným a sladkým aroma.

Velmi oblíbený ke konzumaci samostatně. Každá láhev je certifikována 
číslem a vlastnoručním podpisem zodpovědným pracovníkem 

destilérky, který dozíral na ruční plnění lahví.
Jak chutná rum Pyrat XO Reserva?

Rum Pyrat XO Reserva chutná po vanilce, marcipánu, sladkém koření 
a vyzrálém ovoci, výrazné citrusové aroma.

Dezertní rum s dlouhým koncem.

120,-

Rum Diplomatico Reserva 
Exclusiva 12y

Země původu: Venezuela

Diplomatico Reserva Exclusiva 12y obsahuje vyšší podíl rumů 
vyrobených na kotlíkových destilačních zařízeních, zrajících min. 

12 let. Je sladký, s ovocnou chutí, což je charakteristické pro všechny 
rumy Diplomatico, avšak je intenzivnější a plnější chuťi. Jedná se 

o výjimečný rum určený k pomalému upíjení, který se stal klasikou pro 
všechny milovníky rumů, vyjmečný ultraprémiový rum. 

Držitel ocenění „Best of Category“ v kategorii rumů zrajících 
9-15 let - International Rum Festival 2008, Tampa, Florida.

120,-

Rum El Dorado 12y Reserve
Země původu: Guayana

Rum El Dorado 12 YO Reserve se řadí mezi dnes již klasické produkty 
Karibiku. Základ tvoří směs dokonale vyzrálých rumů až 18 let starých. 
El Dorado 12 YO má svěží nasládlé aroma připomínající vůni banánu, 
karamelu, mandlí, smaženého tropického ovoce a citrusových plodů. 

El Dorado není těžký a není ani hodně sladký. El Dorado 12 YO je rum 
lehkého typu, jehož hlavní předností je perfektní chuťová vyváženost. 

Zrání probíhá v dubových sudech.

80,-

90,-

65,-

Legendario Elixir Añejo 9 YO
34%

Země původu: Kuba
Tento rum je pokládaný za nejjemnější a nejsladší druh z tohoto ostrova, 
zraje 9 let v dubových sudech po bourbonu. Destilát má jedinečnou chuť 

po rozinkách. Tento rum byl 2x za sebou v letech 2005 a 2006 
vyznamenán jako nejlepší kubánský rum.

Barva: tmavě jantarová
Aroma: rozinek, čokolády, pečených banánů

Chuť: jemná, sladká čokoládová s dlouhotrvajícím koncem.
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