KATALOG KVALITNÍCH RUMŮ

AGROHOBBY s.r.o., Šafaříkova 2650, 276 01 Mělník
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KARIBSKÉ RUMY
A.H. RIISE Royal Danish Navy Rum

1

0,7 L / 55 %

Popis:

Info o produktu:

Tento rum se začal znovu vyrábět podle původní receptury rumu
„Royal Navy“ přesně tak, jak ho Albert Heinrich Riise namíchal a vyrobil.
A.H. Riise ho doručil námořním plavidlům, které kotvily v přístavu
Charlotte Amalie na dřívějších „Danish West Indies“ (dnešní Americké
Panenské ostrovy).

Druh rumu:

A.H. Riise Royal Danish Navy rum je kombinací několika různých druhů
rumů, které zrají až 20 let. Vyrábí se pomalou fermentací, následně se
alkohol destiluje v tradičních „Pot Still“ na rum o síle 85% alkoholu.
Touto metodou se vyrábí úžasný rum extrémně tmavé až téměř černé
barvy s tóny kávy, anýzu, rozinek, spáleného karamelu, melasy, koření
a cedru. Tyto tóny se mísí s exotickou a vytříbenou chutí kávy, rozinek,
perníku a skořice. Chuť rumu je zakončena dlouhým, plným, silným,
sladkým a kořenitě hřejivým závěrem. Rum se ručně míchá v malých
objemech, za studena se nefiltruje a ani se do něho nepřidává karamel.

Aroma: Rozinky, med, káva, máta, čokoláda, kořenitě hřejivé, výrazné

Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Chuť: Velmi sladká, kávová, rozinková, perník a skořice, kořenitě hřejivá
Země původu: Panenské ostrovy / Sv. Tomáš
A.H.Riise Dánsko

Výrobce:
SILNÝ

SLADKÝ

A.H. RIISE Family Reserve Solera 1838 Rum

2

CITRUSOVÝ

Popis:

Info o produktu:

A.H.Riise Family Reserve Solera je tím nejlepším a nejexkluzivnějším
rumem lékárníka pana Riise s průměrnou dobou zrání 25 let.. Ročně
se vyrobí pouze 3000 láhví tohoto exkluzivního rumu, který je vybírán
z nekvalitnějších sudů a následně uchováván metodou Solera.
A.H.Riise Family Reserve má temně mahagonovou barvu s lahodným
aroma pomeranče, melasy a exotického ovoce. Jeho chuť je silná a
velmi bohatá, s nádechem pomeranče, přírodního cukru a tabáku.
Zakončena je kořeněným, ale přesto smetanovým a sladkým závěrem.

Druh rumu:

Tento rum je silný, ale přesto delikátní. Původně byl rum určen pouze
pro rodinu lékárníka Riise a díky tomu se s ním veřejně neobchodovalo.
A tak je nám velkou ctí, že nyní můžeme nabídnout tento rum světové
úrovně znalcům kvalitního alkoholu a jiným významným osobnostem.

až 20 let

0,7 L / 42 %
Reserve Solera
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:

Pomeranč, melasa, exotické ovoce

Chuť:

Pomeranč, cukr, tabák, smetana

Země původu: Panenské ostrovy / Sv. Tomáš
A.H.Riise

Výrobce:
SILNÝ

SLADKÝ

A.H. RIISE Non Plus Ultra Very Rare Rum

3

Dark Rum

CITRUSOVÝ

25 let

0,7 L / 42 %

Popis:

Info o produktu:

Non Plus Ultra je nový "Ultra Premium" rum, který rozšiřuje A.H.Riise
sortiment. Termín "Non Plus Ultra" pochází z latinské mytologie.
Za Héraklovými (řecky) sloupy, neboli Herkulovými (latinsky) sloupy
(dnešní Gibraltar) – byla pro staré Římany hranice světa. Volně
přeloženo: "Dál už ne!" Jinými slovy: za touto hranicí končil civilizovaný
svět, byl to vrchol všeho nejlepšího.

Druh rumu:

V současnosti je označení Non Plus Ultra špičkou vývoje rumů A.H.Riise.
Je ručně míchaný, vybíraný "Master Distiller" a osobně vybalancovaný
v závěrečné fázi. Je mahagonově tmavý s elegantními tóny vůně melasy,
dubu, tabáku a pomeranče. Chuť poskytuje jedinečný zážitek. Je dlouhá,
bohatá s ovocnou příchutí, s tóny cedrového dřeva, vanilky, karamelu,
sherry a pomeranče. Končí jemným a dlouhým požitkem.
Je to rum nejvyšší třídy. Ročně se plní pouze 3.000 lahví.

Chuť: Sladká ovocná, cedrové dřevo, vanilka, karamel, sherry a pomeranč

Super Premium Dark Rum
Třtinový rum

Typ:
Barva:
Aroma:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Melasa, dub, tabák, pomeranč

Země původu: Panenské ostrovy / Sv. Tomáš
A.H.Riise USA

Výrobce:
JEMNÝ

TÓNY DŘEVA

CITRUSOVÝ

25 let

2

KARIBSKÉ RUMY
A.H. RIISE X.O. Reserve Rum

4

0,7 L / 40 %

Popis:

Info o produktu:

Tento jedinečný rum z Karibiku od A.H. Riise se vyrábí ručním mícháním
několika různých druhů rumů, které zrají až 20 let a mají nádhernou
zlatavě mahagonovo-pomerančovou barvu.

Druh rumu: Super Premium Single Barrel

Chuť tohoto rumu je zcela vyjímečná, jemná a citrusová. Sytě ovocná a
bohatá příchuť, která zanechá stopy pomeranče, manga, papay a vanilky.
Někteří mohou cítit i marcipán.

Barva:

Má sametově jemný a lahodně sladký přetrvávající závěr. Celkově
je alkohol potlačen výrazným aromatem.

Chuť:

Výroba tohoto prvotřídního rumu je přísně limitovaná. Každý sud
je pečlivě vybrán zkušeným lihovarníkem tzv. Master Distiller a
individuálně naplněn jako tzv. Single Barrel. Každá láhev je unikátně
označena svým vlastním číslem láhve a sudu, a také datem stáčení.

Třtinový rum

Typ:

Aroma:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Pomeranč, mango, papája, vanilka
Jemná citrusová, sladká

Země původu: Panenské ostrovy / Sv. Tomáš
A.H.Riise

Výrobce:
JEMNÝ

SLADKÝ

Appleton Estate Extra Rum 12y

5

Popis:

Info o produktu:

Appleton Estate Extra 12 je vynikající směs rumů, z nichž mnohé jsou
až 18 let staré. Dave Broom, nezávislý anglický recenzent a publicista
říká: "Aplleton Estate Extra je nejlepší starý rum na Jamajce". Má smělý
charakter a krásně hladkou a jemnou chuť, která v dochuti lehce štípne.
Nabízí bronzovou barvu a vůni ořechů, pomerančové kůry a vanilky.
V chuti nalezneme úžasné spojení sušených meruněk, karamelu, oříšků
a dubu se suchým kouřem v dokončení. Není tak sladký. Destilovaný je
z melasy a zraje v sudech po Jack Daniels whisky.

Druh rumu:

Gold Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:

Ořech, pomerančová kůra, vanilka

Chuť: Sušené meruňky, karamel, oříšky, dub, kouř v dokončení
Jamajka

Země původu:

J. WRAY & NEPHEW Ltd.

Výrobce:
JEMNÝ

OŘECHOVÝ

CITRUSOVÝ

12 let

0,7 L / 40 %

Popis:

Info o produktu:

Atlantico private cask je prémiový, stařený, míchaný rum z Dominikánské republiky.
Je to blend špičkových rumů starých 15 až 25 let, který se po smíchání znovu přelije
do dubových sudů, aby do sebe správně prolnuly ušlechtilé chutě a vůně předtím, než
se nechá dozrát v systému solera. Barva je jantarovo-mahagonová s plnou strukturou,
což značí dlouhé zrání v dubu. Vůně opáleného dubového dřeva a hnědého cukru je
doplněna unikátním pikantním tónem. V ústech pak ucítíme chuť melasy, vanilky,
citrusů a medu s velmi dlouhým, jemným, máslovým koncem. Tento rum, který je
na trhu teprve od roku 2008, si svojí harmonií a komplexitou získal příznivce po celém
světě. Věk 25 let není uveden přímo na láhvi.

Druh rumu:

Finest Solera
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Aroma: Opálené dubové dřevo, hnědý cukr
Chuť: Melasa, vanilka, citrusy, medový a máslový konec
Dominikánská rep.

Země původu:
Výrobce:

V roce 2010 ho Golden Rum Barrel vyhlásil jako „The Best Solera rum“. V roce 2012
a 2013 získal zlatou medaili Miami Rum Fest jako nejlepší rum roku.

až 20 let

0,7 L / 43 %

Atlantico Private Cask Ron 25y

6

CITRUSOVÝ

JEMNÝ

Atlantico Importing Co.
SLADKÝ

CITRUSOVÝ

25 let

3

KARIBSKÉ RUMY
Austrian Empire Navy Rum Reserva 1863

7

0,7 L / 40 %

Popis:

Info o produktu:

Austrian Empire Navy Rum Reserva 1863 je velmi elegantní rum původem
z Barbadosu. Název nese rok založení likérky Alberta Michlera a přináší
tak kombinaci tradice a technického pokroku. Rum z Barbadosu je známý
a velmi populární pro svoji bohatou chuť a plné aroma. Rum zraje
v amerických a francouzských dubových 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. Jemná a plná chuť rumu vás
uspokojí při pití rumu jak samotného, tak součástí koktejlů.

Druh rumu:

Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Med, káva, karamel, kokos, ořechy

Aroma:

Chuť: Jemná citrusová, sladká, konec vanilkový

Albert Michler Distillery Int.

Výrobce:

OŘECHOVÝ

JEMNÝ

Popis:

Info o produktu:

Reserva Exclusiva je směs nejlepších, velmi starých
Dominikánských rumů minimálně 12 let zrajících.
Proces staření Solera v sudech z Amerického dubu
a následný proces míchání kubánského
"masterblandera" dodávají tomuto vyjímečnému
rumu typickou jemnost a nezaměnitelné aroma.

Druh rumu:

Vůně : delikátní, lehce kouřová s jemnými tóny
tropického ovoce
Chuť : měkká, plná s krásnou citrusouvou sladkostí,
náznak banánu, kokosu a lehkou přítomností medu

Chuť:

Excelentní rum v jeho nejčistší formě, vyroben v
limitované edici.

Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:

Lehký kouř, tropické ovoce, višně
Citrusy, banán, kokos, med
Dominikánská rep.

Země původu:

Premium Spirits Galaxy Fundación

Výrobce:

SLADKÝ

JEMNÝ

CITRUSOVÝ

12 let

0,7 L / 43 %

Info o produktu:

Mount Gay Black Barrel je rum vyráběný ručně z pramenité
vody, která je filtrována přes korál a v malých sériích na ostrově Barbados. Vyrábí se smícháním stařeného destilátu z dvojnásobné destilace a destilátu vznikajícího kontinuelně.
Po smíchání těchto dvou složek pak zraje ještě v silně vypálených dubových sudech po bourbonu. Tento jedinečný proces
oddělené destilace a dodatečného zrání propůjčuje rumu
plnou vyváženou chuť s kořeněným aroma.

Druh rumu:

V chuti je jistě poznat množství dřeva, ale i sladkost vanilky a
karamelu, pražených mandlí. Mírně ořechů, ovoce, koření.

12 let

Exclusiva Reserva Solera

Popis:

Krásná oranžová barva. Lákavé tóny spáleného dubového
dřeva po sudech rychle předběhnou počáteční vůni pražených
ořechů, vanilky a koření. Někdo může cítit i květiny nebo
ovocné tóny, jako je sušené ovoce a banán.

CITRUSOVÝ

0,7 L / 40 %

Mount Gay Est. 1703 Barbados Rum BLACK BARREL

9

Barbados

Země původu:

Ron Espero Reserva Exclusiva

8

Reserva Dark Rum

Finest Solera
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Aroma: Opálené dubové dřevo, pražené ořechy, vanilka, koření
Chuť:

Opálené dřevo, vanilka, karamel, mandle, ořechy

Země původu:
Výrobce:
JEMNÝ

Barbados
Mount Gay Distilleries Ltd.

TÓNY DŘEVA OŘECHOVÝ

4-5 let

4

KARIBSKÉ RUMY
Mount Gay Est. 1703 Barbados Rum ECLIPSE

10

1,0 L / 40 %

Popis:

Info o produktu:

Rum Mount Gay Eclipse pochází z nejstaršího zdokumentovaného
lihovaru na světě. Existují důkazy, že již byl vyroben v roce 1703
na ostrově Barbados. Tento rum si zaslouží dostatek uznání.
Základem je melasa, která se získává z regionální cukrové třtiny.
Fermentační proces probíhá s pomocí kvasinek. Melasa kvasí
dostatečně dlouho, než přijde do destilačního procesu. Voda hraje
důležitou roli. Získává se z podzemních zdrojů a je 3x filtrovaná
přirozeně korálovým pískovcem. Od svého založení v roce 1703, se
opírá lihovar o stejnou osvědčenou technologii. Rum zraje 2-3 roky
v pálených sudech z bílého dubu, které pocházejí z Ameriky a
v minulosti obsahovaly whisky.

Druh rumu:

Eclipse má brilantní zlatou jantarovou barvu. Ve vůni nalezneme
sladké, ale ne rušivé tóny květin a ovoce, vanilky a karamelu,
pražených ořechů, sušenou meruňku, banán a trochu dubu. Chuť
je mírně kořeněná a květinová, po dubových sudech podtón kouře,
možná i mandlí a moka.

Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Květiny, meruňky, vanilka, karamel, ořechy, dub

Aroma:
Chuť:

Mírně kořeněná, květiny, mandle, moka, banán, kouř

Mount Gay Distilleries Ltd.

Výrobce:

OŘECHOVÝ

JEMNÝ

CITRUSOVÝ

Info o produktu:

Velmi jemná a vynikající směs barbadoských rumů,
zrající po dobu 5 let v sudech po burbonu v Karibiku
s finišem ve starých francouzských dubových sudech
po cognacu v Château de Bonbonnet ve Francii.

Druh rumu:

Vůně je typická pro barbadoský styl, odhalující tóny
opečeného kokosu, karamelu, medu a dubové vanilky.
Rum je velmi jemný, jemně sladký s chutí vanilky,
pečených banánů, exotického nádechu kokosového
ořechu a sušeného ovoce.

Grande Reserve Gold Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Opečený kokos, karamel, med, vanilka

Aroma:
Chuť:

Jemná citrusová, sladká vanilka, banány, kokosový ořech
Barbados/Francie

Země původu:

C. Ferrand Distillery

Výrobce:
JEMNÝ

OŘECHOVÝ

Plantation Barbados Grande Reserve

CITRUSOVÝ

Info o produktu:

Prestižní rum Plantation Barbados Grande Reserve,
jehož domovem je karibský ostrov Barbados. Směs
starých, velmi kvalitních rumů nejprve zraje několik let
v dubových sudech po bourbonu z USA. Následně
absolvuje cestu do Francie, kde dozrává v Cognac
Ferrand několik měsíců v barelech, kde zrál koňak.

Druh rumu:

Chuť je jemná a přípustná, teplá, v závěru až medová.
Okouzlí nás bohatou chutí kandovaného tropického
ovoce, zejména pomeranče v doprovodu vanilky,
zahalenou vějířem svěžích chutí čerstvého ovoce.

5 let

0,7 L / 40 %

Popis:

Má krásnou zlatavou barvu a provází jí sladká vůně
tropického ovoce a vanilky. V pozadí se vyvíjí letmý
dotek broskve a kokosu.

2-3 roky

0,7 L / 40 %

Popis:

Má teplý a klasický barevný odstín načervenalého zlata.

12

Barbados

Země původu:

Plantation Barbados Grande Reserve 5y

11

Gold Rum

Grande Reserve Gold Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:
Chuť:

Tropické ovoce, vanilka, broskev, kokos
Kandované tropické ovoce, vanilka, med

Země původu:

C. Ferrand Distillery

Výrobce:
JEMNÝ

Barbados/Francie

SLADKÝ

CITRUSOVÝ

6-7 let

5

KARIBSKÉ RUMY
Plantation Barbados Rum 20y XO Anniversary
Popis:
Plantation Rum 20th Anniversary XO je jeden z nejlepších stařených rumů
na světě. Je vyráběn z exkluzivních směsí z nejstarších rezerv společnosti, a
díky tomu je tento rum prostě něco jiného. První zrání v sudech po bourbonu, minimálně 15 let v optimálních tropických podmínkách na Barbadosu. Následně je transportován na druhé zrání do Francie, kde již namíchaný
zraje v chladných sklepích 1-2 roky ve starých malých francouzských dubových sudech po jednom z nejlepších koňaků "Pierre Ferrand XO Grande
Champagne" v Château de Bonbonnet ve Francii. Toto „double” stáření
přináší bezkonkurenční hebkost a plnost tohoto rumu.
Jistě Vás na první pohled zaujme tmavá barva starého mahagonu. Po nalití
nechejme rozvinout delikátní vůni s exotickými tóny cukrové třtiny, dubu
v doprovodu nevtíravé vanilky a kokosu. Můžeme též cítit složitější vůně
kakaa, kandovaného pomeranče, nebo dokonce krabici od doutníků.

13

Chuť je jedinečná. Jemná, jak se na jeden z nejlepších stařených rumů sluší,
plná tropického ovoce s výraznější vanilkou, smetanou a tóny karamelu
společně s nádechem strouhaného kokosu. V chuti Plantation 20th
Anniversary XO se objevují i dřevité tóny. Závěr je sladký, karamelový až
medový.

0,7 L / 40 %

Info o produktu:
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Cukrová třtina, dubové dřevo, vanilka, kokos

Aroma:
Chuť:

Tropické ovoce, vanilka, karamel, kokos, dřevité tóny, med

C. Ferrand Distillery

Výrobce:
JEMNÝ

SLADKÝ

TÓNY DŘEVA

Info o produktu:

Plantation Jamaica 2001 Old Reserve Rum je vysoce
kvalitní melasový rum destilovaný kotlíkovou metodou
(Pot Still). Jako všechny jamajské rumy vyniká typicky
dlouhou dobou kvašení, díky čemuž získává svou
nezaměnitelnou intenzivní a vysoce aromatickou chuť.

Druh rumu:

Na patře propukne pikantní ohňostroj, černý pepř,
hřejivá skořice a hřebíček, následovaný sladkostí
hnědého cukru a karamelu. Tato kombinace chutí, Vás
jistě zaujme a překvapí svou silou.

20 let

0,7 L / 42 %

Popis:

Zaujme krásnou zlato-mahagonovou barvou, při
ochutnávce odhaluje širokou škálu exotických vůní na
nose, s výrazným nádechem banánu, zralého ovoce a
cukrovinek. Je bohatě aromatický, ucítíte smetanový
karamel, pečené koření a náznak banánu v pozadí.

Old Reserve Gold Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Aroma: Karamel, pečené koření, banán, tropické ovoce, cukrovinky
Chuť:

Výrazné koření, hnědý cukr, karamel

Země původu:

Jamajka/Francie

Výrobce:

C. Ferrand Distillery

JEMNÝ

KOŘENĚNÝ

Plantation Rum Panama old Reserve 2002

15

Barbados/Francie

Země původu:

Plantation Rum Jamaica Old Reserve 2001

14

XO Dark Rum

Druh rumu:

SLADKÝ

2001

0,7 L / 42 %

Popis:

Info o produktu:

Plantation Panama Old Reserve je panamský rum, který zraje
celých 12 let v sudech po bourbonu a koňaku a svou
charakteristickou chuť získává unikátním způsobem výroby, kdy
dochází k zajímavé kombinaci lisování cukrové třtiny a následné
„pálení“ takto získané cukrové šťávy. Rok 2002 značí rok sběru
surovin, neboť tento rum je zcela závislý na klimatických
podmínkách a pro svou výrobu používá cukrovou třtinu té nejvyšší
kvality. V klimaticky nepříznivých letech tak jsou zásoby rumu
velice omezené, aby byla zaručena nejvyšší kvalita.

Druh rumu:

Old Reserve Gold Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Aroma: Hřebíček, tropické ovoce, dub, vanilka, karamel
Chuť:

Karamel, spálený cukr, lékořice, zralé ovoce, med

Vlastní je mu zlato-mahagonová barva. Vůně je svůdná,
bohatá. Evokuje v pořadí, hřebíček, velmi zralého tropického
ovoce a citrusů. Pak se otevře s náznakem dubu a vanilky a
karamelu. Cukrová vata.

Země původu:

Chuť je velmi příjemná, bez hořkosti, vyvolává karamel a spálený
cukr s vůní zmrzliny "rumu hrozinky." Rozvine se v lékořici. Konec
přivádí opět na zralé ovoce s nádechem medu.

JEMNÝ

Barbados/Francie
C. Ferrand Distillery

Výrobce:
SLADKÝ

CITRUSOVÝ

2002

6

KARIBSKÉ RUMY
The KRAKEN Black Spiced Rum
Popis:

Info o produktu:

Kraken – to je legendární mořský netvor, který děsil námořníky… a pak také značka kořeněného rumu.
Nutno říct, že skvělého kořeněného rumu. Jeho chuť vás rozhodně nevyděsí. Právě naopak. Potěší vás
a navnadí k dalšímu doušku. Vychutnejte si chuť 13 druhů koření.

Druh rumu:

Hnědý rum Kraken Black Spiced má tmavou kávově hnědou barvu a skvěle voní. Jak? Přeci po tajemné
směsi 13 druhů koření, které tomuto rumu dodávají to pravé kouzlo. Kromě skořice a zázvoru
ale ucítíte i smyslné tóny sladké čokolády nebo kávu. Chuť kořeněného rumu Kraken Black Spiced je
také kořeněná. Nicméně je třeba říci, že koření nikdy nemá navrch nad chutí samotného rumu.
Zpočátku tak převažuje intenzívní sladkost karamelu, jemné náznaky melasy, ze které je rum vyrobený,
a po chvilce se na pozadí přidají jemné tóny vanilky a snad i lékořice a sušených švestek.
A právě tahle propracovaná chuť rumu, který se na trhu objevil v roce 2010, nedala mnohým znalcům
spát. Výrobce dokonce čelil nařčení, že rum dochucuje umělými přísadami, a tak nakonec zveřejnil
alespoň část tajemné receptury, která všechny kritiky umlčela. Nic umělého, jen zkušenosti a um
rumových mistrů.

16

0,7 L / 40 %

Rum z viktoriánských lahví.
Mimochodem, Kraken Black Spiced je k dostání v lahvích ve viktoriánském designu, kterému dominují
dvě ouška na hrdle lahve. Ta v dávných dobách sloužila k tomu, aby si námořníci lahve s rumy mohli
na lodi zavěsit a zabránit tak jejich rozbití.
Rum Kraken se díky své chuti perfektně hodí do koktejlů – ideálně do long drinků, kdy ho smísíte s kolou,
nebo jinou limonádou. Prý si ho oblíbí ti, kteří rádi popíjejí kořeněný rum Captain Morgan.
Nicméně vězte, že rum Kraken je chuťově zajímavější a o kapku kvalitnější.

Třtinový rum

Typ:
Barva:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Aroma:

Skořice, zázvor, čokoláda, káva

Chuť:

Kořeněná, karamel, vanilka, lékořice a sušené švestky

Proximo Spirits USA

Výrobce:
JEMNÝ

SLADKÝ

KOŘENĚNÝ

Info o produktu:

Matusalem Gran Reserva je 15 let stará Solera. Společnost Matusalem
vznikla na Kubě, ale poté, co Castro získal kontrolu nad zemí, rodina
vyrábějící rumy Matusalem odešla do exilu do Dominikánské republiky.
Značka Matusalem byla obnovena v roce 2001. Matusalem Gran
Reserva je rum vyrobený z melasy, na destilaci s proces stárnutí dozírá
doktor Claudio Alvarez Salazar a jeho tým " destilmástrů " - všichni
jsou potomky původních zakladatelů společnosti. Jméno Matusalem
ve spojení s rumem má dlouhou tradici v celém Karibiku a pochází
ze španělského přísloví "Esto es mas que Viejo Matusalem" tedy i nám
známé "Je to starší než Metusalem".

Druh rumu:

Chuť je delikátní, komplexní a přesto sametově jemná se suchou a
kořenitou příchutí a na konci s náznakem vanilky a karamelu. Navíc
zdůrazněná výjimečným buketem.

Gran Reserva Solera
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:

Suché dřevité tóny, karamel, pražené švestky
Kořenitá, vanilka, karamel

Chuť:
Země původu:

Dominikánská rep.
1872 Holdings INT`L LLC USA

Výrobce:
JEMNÝ

KOŘENĚNÝ

QRM Ron Quorhum 12y Solera

SLADKÝ

Info o produktu:

Quorhum 12 Anos Solera se vyrábí z čerstvé cukrové třtiny, nikoli z melasy, jako velká část ostatních rumů, a je směsí rumů, jež zrají v dubových sudech po americkém burbonu a jejichž průměrné stáří je 12 let.
Nicméně pozor! ... část rumů v této směsi je stará až třicet let. V elegantní lahvi, na které je jako země původu uvedena právě Dominikána,
tluče kubánské srdce. Právě z Kuby totiž pochází rodina Oliverů, jež
stojí za jeho výrobou.

Druh rumu:

Chuť je na začátku plná a sladká, příjemně vyvážená a v souladu s vůní.
I na jazyku tak pocítíte vlašské ořechy, karamel, vanilku a lehké dubové
tóny. Naopak jen minimálně vás bude na jazyku štípat alkohol, jeho
štiplavost je v chuti rumu potlačená. Rum Quorhum 12 Anos Solera je
sladký a někteří tak hovoří o tom, že je vhodnou alternativou k rumům
Zacapa, které jsou také sladší než většina ostatních.

15 let

0,7 L / 40 %

Popis:

Quorhum má hnědou, teple kaštanovou barvu a jemnou a elegantní
vůni. V ní se mísí příjemná sladkost, tóny karamelu s trochou vanilky a
špetkou květů. Vnímavější nos ve vůni tohoto rumu zachytí i lehké
medové aroma.

2-4 roky

0,7 L / 40 %

Popis:

Rum má temnější sytě zlatavou až jantarovou barvu. Vůně je intenzivní, jsou cítit suché dřevité tóny, karamel a pražené sušené švestky.
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Trinidad a Tobago

Země původu:

Ron Matusalem Gran Reserva 15y Solera

17

Black Spiced Rum

Solera
Třtinový rum

Typ:
Barva:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Aroma:

Karamel, vanilka, květy, med

Chuť:

Vlašské ořechy, karamel, vanilka, dubové tóny

Země původu:
Výrobce:
JEMNÝ

Dominikánská rep.

Oliver & Oliver International Inc.
SLADKÝ

OŘECHOVÝ

12 let

7

KARIBSKÉ RUMY
Relicario Ron Dominicano Superior
Popis:

Info o produktu:

Relicario je prémiový okouzlující rum z Dominikánské republiky, který je výráběn metodou Solera, což je směs stařených dominikánských rumů se stářím minimálně 10 let.
Tento blend následně zraje v dubových sudech po Kentucky
Bourbon whisky, které jsou vystavené karibským klimatickým podmínkám pro dokonalé propojení chutí a aromat.

Druh rumu:

Rum má krásnou tmavou jantarovou barvu. Prvotní
pikantní aroma můžete ucítit v dubu po sudech od americké whisky s lehkými tóny vanilky, sušených švestek a
zralých dehydratovaných hroznů.

19

0,7 L / 40 %

Chuť není tak sladká, spíše ostřejší jako po dobré Grappě.
Na patře proběhne kouř, tóny dubového dřeva, švestek,
rozinek a velmi slabě vanilky, koření a sušených sladkých
mandlí. Dlouhý závěr umocní výjimečnost tohoto rumu.

Solera Dark Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Aroma: Pikantní, dubové dřevo, vanilka, sušené švestky, zralé hrozny
Chuť:

Ostřejší, kouř, dubové dřevo, švestky, rozinky, koření, mandle

Země původu:

Dominikánská rep.

Výrobce:

Beveland Distillers

OSTRÝ

TÓNY DŘEVA

Presidente Marti El Gran Ron Del Caribe

Info o produktu:

19-letý Presidente rum je sladký, temperamentní, dominikánský rum vyrobený z kvalitní vyvážené směsi až 19 letých
rumů způsobem Solera. Nejprve zraje v sudech po bourbonu a několik posledních měsíců dozrává v sudech po španělském cherry a proto má jedinečnou a neodolatelnou
chuť.

Druh rumu:

Solera Dark Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:
Chuť:

Tóny dřeva, čokoláda, hnědý cukr, karamel
Vanilka, med, karamel, ovoce, čokoláda, toffee, kakao, kouř

Země původu:

20

Chuť je komplexní, pikantní, na začátku s nádechem rozinek, vanilky, medu a karamelu, přes ovocné tóny přecházející až do hořké čokolády a toffee a zakončená chutí kakaa
a skvostným tónem doutníkového kouře. V krásném dárkovém balení, který ocení každý milovník rumu.

10 let

0,7 L / 40 %

Popis:

Má kaštanovou tmavou barvu, příjemnou sladší třtinovou
vůni s tóny dřeva, hořké čokolády, hnědého cukru a
karamelu.

KOŘENĚNÝ

Výrobce:
JEMNÝ

Dominikánská rep.

Oliver & Oliver International Inc.
SLADKÝ

TÓNY DŘEVA

19 let

1

AMERICKÉ RUMY
Diplomatico Aňejo
Popis:

Info o produktu:

Diplomatico Anejo je produktem venezuelské destilérky, která vznikla
už v roce 1959. A místní tvrdí, že výborná pověst všech rumů z této
destilérky je výsledkem dokonalé kombinace příznivého klimatu,
přírodně filtrované vody, té nejlepší cukrové třtiny.

Druh rumu:

Diplomatico Anejo je středně těžký zlatý rum, který je tvořený směsí
rumů o průměrné délce zrání 3 roky. Pokud ale toto tajemství
neprozradíte, i zkušený pijan bude usuzovat na starší rum. Tyto rumy
zrály v použitých sudech po whisky a burbonu, a právě odsud je
odvozená dřevitost, která celým rumem prostupuje.

Barva:

Rum je příjemně cítit po cukrové třtině, ke které se po chvilce přidává
lehounká dubová dřevitost a kořeněná sladkost vanilky. Citlivější nos
pak zachytí i jemný oříškový nádech a exotické koření. A přítomný je i
lehce štiplavý opar alkoholu.

1

0,7 L / 40 %

Chuť rumu je v dokonalém souladu s vůní. Vzájemně se v ní mísí jemná
sladkost s dřevitostí a výsledkem je až překvapivá vyspělost a lehká
pikantnost. Tělo je středně těžké, závěr dlouhotrvající.

Třtinový rum

Typ:

Aroma:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Cukrová třtina, dubové dřevo, vanilka, oříšek

Chuť:

Sladkost, dřevitost, vanilka

Destilerias Unidas, S.A.

Výrobce:
JEMNÝ

SLADKÝ

TÓNY DŘEVA

7 let

0,7 L / 40 %

Popis:

Info o produktu:

Rum Diplomático Reserva je blendovaný ze dvou typů rumů.
Prvními jsou lehké a středně těžké rumy, jež v sudech zrály
„pouhé“ 2-3 roky. Druhou skupinu ale tvoří těžké rumy, které
v dubových sudech pobyly podstatně delší dobu- i 8 let.
Výsledkem je potom rum Diplomático Reserva, který je
výjimečně vyvážený a který i díky jemnosti, se kterou po chvíli
člověku pohladí patro, získal několik významných ocenění.

Druh rumu:

Aroma:

Karamel, dubová dřevitost, vanilka, oříšek, skořice

Má atraktivní temně měděnou barvu a vůni, ve které se snoubí
sladkost karamelu, lehká dubová dřevitost a příjemné tóny
vanilky. A možná někde na pozadí rozpoznáte ještě muškátový
oříšek a skořici.

Chuť:

Sladkost sherry, dřevitost, karamel

Chuť je stejně jako u rumu Diplomatico Anejo lehce pikantní.
Zároveň je v ní ale cítit sladkost sherry, dlouhé roky v sudech a
až potom sladký karamel. Jde o opravdu složitý degustační
zážitek, který je ukončený sušším závěrem.

Reserva Dark Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Venezuela

Země původu:

Destilerias Unidas, S.A.

Výrobce:
JEMNÝ

SLADKÝ

Diplomatico Reserva Exclusiva

TÓNY DŘEVA

Info o produktu:

Rumy vytvořené lidmi, kteří jim zasvětili celý život – takové jsou rumy
značky Diplomático. Vlajkovou lodí, rumem, který je oblíbený, rozšířený a
těší se i přízni znalců, je potom tmavě zlatý rum Diplomático Reserva
Exclusiva. DRE je blendem rumů o průměrné délce stáří 12 let. Navrch
v objemu i v chuti mají těžší rumy, mladších a lehčích je v něm zastoupeno
méně. Pro všechny zastoupené rumy nicméně platí, že zrály v dubových
sudech, jež předtím sloužily ke zrání whisky a burbonu. Získal řadu ocenění
a je jedním z nejúspěšnějších rumů mezi všemi rumy.

Druh rumu:

Kořeněná, hluboká a velmi svůdná – taková je vůně rumu. Nalijte ho
do sklenky a nasajte trochu citrusů, karamel, hnědý cukr, vanilku, ale i
pistácie a temná kávová zrna.
Tělo rumu je bohaté a sladké. Chuť odkazuje na všechny ingredience, které
jsou obsažené ve vůni, a je tedy i příjemně složitá. Finiš tohoto rumu je
sušší, mírně nasládlý s nádechem zemitosti a stejně rafinovaný jako střední
tělo.

8 let

0,7 L / 40 %

Popis:

Rum DRE má tmavě zlatou barvu, krémovou strukturu a je vizkózní,
v tenkém filtru se tak zachycuje na stěnách sklenky.

3

Venezuela

Země původu:

Diplomatico Reserva

2

Gold Rum

Reserva Exclusiva Dark Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:
Chuť:

Pomerančová kůra, karamel, hnědý cukr, vanilka, pistácie, káva
Sladkost karamelu, javorový sirup, kakao
Venezuela

Země původu:
Výrobce:
EX.JEMNÝ

Destilerias Unidas, S.A.
SLADKÝ

TÓNY DŘEVA

12 let

2

AMERICKÉ RUMY
Ron Aňejo Botran Reserva 15y

4

0,7 L / 40 %

Popis:

Info o produktu:

Ron Botran Reserva je jedinečný rum, který je destilován
z fermentovaného čistého panenského sirupu cukrové třtiny.
Zraje systémem Solera v nadmořské výšce 2.333 metrů
v sudech z bílých dubů, ve kterých zrál dříve bourbon, sherry
a portské víno. Je vyráběn kombinací rumů o průměrné době
zrání 5 - 14 let. V roce 2010 získal významné ocenění
Gold Medal at Ministry of Rum 2010.

Druh rumu:

Zpočátku dominuje aroma dubu s lehkým tónem vanilky
v pozadí. Když je rum okysličen, objeví se vůně sušené
meruňky, kořeněná vůně hřebíčku a skořice v kombinaci
s vanilkovým krémem a horkého karamelu. Hedvábný vstup,
který exploduje na patře s krémovou známkou javorového
sirupu. Karamelová příchuť, kandované ovoce, fíky a spodní
tóny pražené kávy a hřebíčku. Složitý a svůdný, má
citrusovou chuť, příjemný, zralý a vyvážený.

Chuť: Javorový sirup, karamel, kandované ovoce, fíky, káva, hřebíček

Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Aroma: Dub, vanilka, sušené meruňky, hřebíček, skořice

Výrobce: Industria Licorera Quezalteca, S.A.
JEMNÝ

TÓNY DŘEVA CITRUSOVÝ

Popis:

Info o produktu:

Centenario Ron 12y Gran Legado zrál 12 let v sudech z bílého
dubu, ve kterých předtím zrály whisky a burbon. Jde pravděpodobně o nejlepší 12 letý rum z produkce Kostariky.

Druh rumu:

Tmavě hnědá jantarová barva, má vůni, která je sladká, nikoli
ale přeslazená. Jejím jádrem je vanilka, kterou obalují sladké
tóny zralých broskví a meruněk. Vzadu na pozadí je pak lehce
cítit i dvanáct let, které rum strávil v dubovém sudu – a to v
podobě lehkých dřevitých tónů.

Barva:

Chuť hladká a překvapivě lehká. Na úvod vás na jazyku
polechtají tóny vanilky, karamelu s trochou květin, pak se chuť
promění v lehce exotickou a závěr opět patří tónům vanilky a
dubu. Zemitost je jen lehká – až překvapivě lehká, než je u
takto „starých“ rumů zvykem.

15 let

0,7 L / 40 %
Dark Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Aroma:

Vanilka, tóny broskví a meruněk, dub

Chuť:

Vanilka, karamel, květiny, dubové dřevo
Kostarika

Země původu:
Výrobce:
JEMNÝ

Dictador 12y

6

Guatemala

Země původu:

Centenario Ron 12y Gran Legado

5

Reserva Solera Gold Rum

Centenario Internacional, S.A.
SLADKÝ

TÓNY DŘEVA

12 let

0,7 L / 40 %

Popis:

Info o produktu:

Dictador 12 YO Solera Ultra Premium Reserve 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 8
do 14ti let. Tento slavný španělský systém zrání rumu dodává skvělou chuť
a excelentní komplexitu. Vyznačuje se jantarovou červenou barvou.
Omámí Vás luxusním buketem medu s vanilkovým luskem, vůní mléčných
karamel a dubového sudu. V ústech je extrémně jemný a kulatý s tóny
vanilky, karamelu a kolumbijské kávy. Dlouhý konec s dotekem dubového
dřeva a uspokojující sladkost potvrzuje dlouhé a pomalé zrání nejprve
v sudech po sherry a následně zraje systémem Solera.

Druh rumu: Ultra Premium Reserve Solera
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Aroma: Med, vanilka, mléčný karamel, dubové dřevo
Chuť:

Kakao, karamel, kolumbijská káva
Kolumbie

Země původu:
Výrobce:
EXTRA JEMNÝ

Destileria Colombiana
SLADKÝ

TÓNY DŘEVA

12 let

3

AMERICKÉ RUMY
Dictador 20y

7

0,7 L / 40 %

Popis:

Info o produktu:

Při výrobě rumu Dictador 20 Y.O. se při zrání používá metoda Solera.
Je vyráběn zkvašením panenské cukrové třtiny a medu. Míchají se tak
rumy ve stáří 18 až 24 let, a tím se dosahuje lepší chuti a vyrovnanosti.
Finální mix má okolo 62% alkoholu, do kterého se postupně po dobu
28 dní přidává kapka po kapce voda bez minerálů až na konečných 40%.
Má tmavě jantarovou barvu s červenohnědými tóny. Ve vůni objevíme
karamel, vanilku, med a praženou kávu. Chuť je velmi měkká a lehká.
Najdeme zde opět karamel s vanilkou, ale i kakao a med.
Je výjimečně komplexní.

Druh rumu:

Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:

Karamel, vanilka, med a pražená káva

Chuť:

Karamel, vanilka, kakao, med

Destileria Colombiana

Výrobce:
EXTRA JEMNÝ

SLADKÝ

TÓNY DŘEVA

Popis:

Info o produktu:

100% třtinový karibský rum, jehož zrání je rozděleno do tří fází. Nejdříve zraje 5 let v dubových
sudech přímo v Karibiku. Následně zraje již
ve Španělsku ve sklepech Williams & Humbert opět
v dubových sudech tentokrát 3 roky. Na závěr zraje
ještě 2 roky v sudech, ve kterých 20 let zrálo sladké
Sherry z odrůdy Pedro Ximenes. A to dává tomuto
rumu krásnou velmi tmavou jantarovou barvu.
Vlastní je mu harmonická vůně s dotekem rozinek,
fíků a vanilky. Chuť je velmi jemná, komplexní a
hřejivá po sherry a pocitem pití portského.
Skvělý digestiv a zajímavá alternativa koňaků nebo
jiných typů brandy.

Druh rumu:

Dark Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:
Chuť:

Rozinky, fíky, vanilka, karamel, ořech
Sušené ovoce, rozinky, sherry, portské víno
Guyana / Barbados / Španělsko

Země původu:

Bodegas Williams & Humbert

Výrobce:
JEMNÝ

SHERRY

SLADKÝ

Info o produktu:

El Dorado Rum je exkluzivní jihoamerický rum, vyráběný
ze směsi speciálně vybraných starých rumů, který zraje
ve starých bourbon dubových sudech po dobu 12 let.
Sedm titulů nejlepšího rumu ve své kategorii – to už je
pořádně pádný argument pro koupi rumu El Dorado 12y.
Právem se tak řadí mezi nejlepší rumy na světě.

Druh rumu:

V chuti je jednoznačně méně dřevitosti a více sladkosti.
První ochutnání odhaluje těžkou a sladkou chuť s trochou
tropického ovoce a koření, chuť, která je konzistentní
od začátku až do samého konce, jež je táhle sladký.

10 let

0,7 L / 40 %

Popis:

Barva tohoto rumu je oříškově hnědá. Vůně je potom
nasycená dlouhými roky, jež rumy, z nichž je El Dorado 12y
blendovaný, strávily v použitých dubových sudech. Dýchne
na vás věkovitost, po ní sladkost melasy, jemnost čokolády,
pikantnost koření a ořechy.

20 let

0,7 L / 40 %

El Dorado Rum 12y
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Kolumbie

Země původu:

Dos Maderas P.X. 5+5y
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Icon Reserve Solera

Dark Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:

Melasa, čokoláda, koření a ořechy

Chuť:

Tropické ovoce, koření, med
Guyana

Země původu:

Demerara Distillers Ltd.

Výrobce:
JEMNÝ

SLADKÝ

CITRUSOVÝ

12 let

4

AMERICKÉ RUMY
El Dorado Rum 15y Special Reserve
Popis:

Info o produktu:

Skvostný blend El Dorado Rum 15 let Special Reserve z Guyany,
je jedním z vrcholů v Demerara Distillers. Ne nadarmo získal
tento hnědý rum několikrát po sobě titul nejlepšího rumu planety. Občas se mu přezdívá tekuté zlato a ve světě je pojmem.
Je jedním z těch opravdu „velkých” rumů a přesvědčí vysokou
kvalitou.

Druh rumu:

Tmavě hnědá, mahagonová barva. Unikátní vůně. Voní mírně
exoticky, na počátku po tropickém ovoci, vanilce, exotickém
koření, včetně lehce štiplavého zázvoru a nasládlém kokosu.
Po chvíli nos rozezná i určitou zemitost, jež je dána stářím rumu.
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0,7 L / 43 %

Jeho chuť je jemná, dokonale vyvážená a odráží se v ní celoživotní mistrovství Master Blenderů. Na jazyku jsou velmi decentně cítit vanilka a karamel, zároveň se ale téměř okamžitě
rozvíjejí tóny dřeva a kouře, později se přidává ještě lékořice a
tabák, závěr je dlouhý a sušší.

Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Aroma: Tropické ovoce, vanilka, med, koření, zázvor, kokos, zemitost
Chuť: Vanilka, karamel, med, tóny dřeva a kouře, lékořice, tabák

Demerara Distillers Ltd.

Výrobce:
SLADKÝ

JEMNÝ

TÓNY DŘEVA

Info o produktu:

Malteco je guatemalský rum vyráběn ze šťávy z nejlepší
cukrové třtiny a destiluje se složitým procesem. Je dílem
mladé palírny (1993) a zraje ve vybraných dubových
sudech celých 10 let. Ty se skladují v nadmořské výšce
více než 2500 m a rum Malteco zde získává svou
drahocennou chuť.

Druh rumu:

Vyznačuje se velmi silnou chutí vanilky, exotického koření, sladkých rozinek a čokolády, doprovázené kokosem a
dlouhým nasládlým závěrem.

Gold Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:

Vanilka, rozinky, kandované ovoce, karamel

Chuť:

Vanilka, exotické koření, rozinky, čokoláda, kokos
Guatemala

Země původu:

Bodegas De America, S.A.

Výrobce:

VANILKA

SLADKÝ

JEMNÝ

Pampero Aniversario Reserva Exclusiva

Info o produktu:

Pampero Aniversario je směsí rumů původem z Venezuely,
které zrají 4 – 8 let v dubových sudech po burbonu. Díky
kombinaci vysokých venezuelských teplot a vlhkostí, Pampero
rychleji vyzrává, výsledná chuť je výrazná a silná. Proto se
doporučuje pít čistý nebo s ledem. Původně byl namíchán
pouze v limito-vané edici na oslavu založení firmy (odtud název
Aniversario). V roce 2007 získal dvě zlaté medaile a byl
vyhlášen nejlepším rumem.

Druh rumu:

Lákavá chuť je hladká, máslová s barvami kakaa, karamelu a
pražených oříšků, ale i tabáku. Po napití se v ústech jeví
hladce, příjemně s dlouhým a hřejivým dozvukem.

Reserva Exclusiva Dark Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:
Chuť:

Karamel, med, tropické ovoce, hnědý cukr
Máslová, kakao, karamel, pražené oříšky, tabák, dub

Země původu:

Venezuela
Industrias Pampero S.A.

Výrobce:
JEMNÝ

10 let

0,7 L / 40 %

Popis:

Rum je tmavší mahagonové barvy a v jeho vůni ucítíte sladké
tóny karamelu a medu, doplněné tropickým ovocem. Někteří
mohou cítit hnědý cukr, pečené koření.

15 let

0,7 L / 40,5 %

Popis:

Má zlatavou barvu s načervenalým leskem. Vůni pikantní
vanilky a koření doplňuje kandované ovoce a karamel,
díky čemuž je rum vyvážen jak z hlediska chuti, tak i vůně.
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Guyana

Země původu:

Ron Malteco 10y Aňejo Suave

11

Special Reserve Dark Rum

SLADKÝ

TÓNY DŘEVA

5-7 let

5

AMERICKÉ RUMY
Pyrat XO Reserve Rum
Popis:
Žlutooranžová stuha v barvě pomerančů, která je uvázaná okolo hrdla lahve
s rumem Pyrat XO Reserve, jako kdyby předurčovala, jak bude tento hnědý
rum chutnat a vonět – sladce a ovocně. Rumy pro mísení nápoje Pyrat XO
Reserve jsou pečlivě vybírány a následně nakupovány v oblasti celého
Karibiku.
Vůně rumu Pyrat XO Reserve je skutečně velmi sladká.
Po přičichnutí má člověk pocit, že čichá ke skleničce s ovocným nápojem,
tak moc jsou tóny citrusů, zejména pomeranče a mandarinky výrazné. Až
vzadu za nimi jemně voní vanilka, třtinový cukr a pikantně sladká skořice.
Chuť tohoto rumu je od prvního dotyku na jazyku velmi výrazná, jsou cítit
citrusy, hlavně pomeranč, který zpočátku nedává mnoho prostoru jiným
chutím. Až po chvilce se jemně přidává skořice, pak vanilka a karamel.
Dozvuk na jazyku je taktéž sladký s pomerančovým zakončením.
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Těžko říct, kde se u tohoto hnědého rumu tato výrazná ovocná sladkost
bere, vždyť jde o patnáctiletý stařený rum, který dlouhá léta zraje v sudech
z americké a francouzské provenience. Nicméně ho dělá nezaměnitelným
mezi všemi ostatními rumy. Pomerančová barva, vůně i chuť Pyrat XO
Reserve by v rumovém světě opravdu chyběly.

0,7 L / 40 %
Info o produktu:
Druh rumu:

Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:

Aroma: Citrusy, pomeranč, mandarinka, vanilka, třtinový cukr, skořice
Chuť:

Citrusy, pomeranč, skořice, vanilka, karamel
Guyana

Země původu:

Patrón Spirits Company

Výrobce:

EX.SLADKÝ CITRUSOVÝ

JEMNÝ

Ron Zacapa Centenario Sistema 23 Solera

Info o produktu:

Plantáže rumů Zacapa Centario se nacházejí na jihozápadě Guatemaly v nadmořské výšce 350 m.
Destilerie se chlubí, že jejich plantáže jsou pro produkci cukrové třtiny na nejlepším místě na světě, díky
kombinaci mikroklima, půdy a teploty. Na rozdíl od ostatních výrobců rumů, kteří pro destilaci používají
melasu, což je zbytkový produkt při výrobě cukru, destilerie Zacapa používá tzv. Panenský sirup (v orig.
Virgin sugar cane honey), tedy primární výrobek při zpracování cukrové třtiny. Když přijde čas na kvašení, destilerie používá vlastní kmen kvasinek získaných z ananasu: Saccharomyces cerevisiae. Tyto
kvasinky produkují specifické aroma typické pro rumy Zacapa Centario. Kvašení probíhá pomalu, jelikož
kvasinky potřebují čas pro práci ke kýženému výsledku.

Druh rumu:

Gran Reserva Sistema Solera Dark Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:
Chuť:

15 let

1,0 L / 40 %

Popis:

Pokud se posuneme o 2000 m n. m. výše, přesněji do 2333 m n. m., dostaneme se do "The House
Above the Clouds", v překladu dům nad mraky. Je to jedno z nejvýše položených míst využívaných
ke zrání destilátů. Zde pomalým zráním získávají rumy Zacapa Centario svoje jedinečné vlastnosti.
V horách nižší průměrná teplota 16,66 °C zpomaluje zrání a řidší vzduch a nižší atmosférický tlak
napomáhá zintenzivnit infuzi chutí z dubových sudů. Jakmile jsou sudy na místě v "The House Above
the Clouds", začíná složitý jemně vyvážený proces zrání. Destilerie používá jedinečný způsob zvaný "
Sistema Solera", převzatý ze zrání Sherry. U destilerie Zacapa je sistema solera používána pro míchání
(neboli Blendování) rumů různého stáří v sudech, kde dříve zrály robustní americké whiskey, jemné
sherry a delikátní vína Pedro Ximenez. Každá kapka rumu zde prochází každým typem sudu, takže se
každý z nich podělí o své aroma a chuť z čehož vzniká rum výjimečné kvality. Na celý tento proces
dohlíží Master Blender.
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XO Reserva Dark Rum

Karamel, vanilka, kakao, oříšky, dubové dřevo
Med, koření, tropické ovoce, káva, mandle, oříšky, skořice
Guatemala

Země původu:

Krásná tmavá mahagonová barva přesně sedí k tomuto rumu. Potěší sladkým aroma karamelu, vanilky,
kakaa, pražených oříšků a rozhodně zanechává i přesvědčivou vůni všude přítomného dubového dřeva.

Výrobce:

V chuti je komplexní, kořeněný s doteky sladkého medu a tropického ovoce, kávy, mandlí a ořechů,
skořice, zázvoru a mnoha dalších substancí s elegantním nasládlým koncem. Tento rum je odborníky
všeobecně pokládán za „Best in the World“.

JEMNÝ

Licorera Zacapaneca, S.A.
SLADKÝ

VYNIKAJÍCÍ

23 let

1

ASIJSKÉ RUMY
Don Papa Rum

1

0,7 L / 40 %

Popis:

Info o produktu:

Rum Don Papa v českém překladu znamená pantáta a
je to prémiový rum z filipínského ostrova Negros Occidental.
Vzhledem k dokonalé kombinaci klimatu, geografii a bohaté
vulkanické půdě na ostrově se ideálně hodí pro výrobu
cukrové třtiny. Je tak destilovaný z nejlepší cukrové třtiny
na světě. Zraje 7 let v dubových sudech na úpatí Mount
Kanlaon před tím, než je přiveden k dokonalosti.
Don Papa má světle jantarovou barvu, ale dlouhou, bohatou
texturu, lehké ovocné aroma, zatímco na patře je jemný a
hladký. Nabízí chuť vanilky, medu a kandovaného ovoce.
Závěr je dlouhý a hřejivý.

Druh rumu:

Motto: „A tam, kde je cukr najdete rum.
Tam, kde je rum, najdete Don Papa.”

Gold Rum
Třtinový rum

Typ:

-3 -2 -1 0 1 2 3

Barva:
Aroma:
Chuť:

Kandované ovoce, vanilka, pomerančová kůra
Vanilka, med, kandované ovoce
Filipíny

Země původu:
Výrobce:
JEMNÝ

The Spirit Of Don Papa
EX-SLADKÝ CITRUSOVÝ

7 let

