NABÍDKA RUMŮ
Legionář Rum 5 y.o. - ČR
Na počest všech legionářů, kteří prokázali neuvěřitelnou statečnost a odhodlání
v boji za svobodu a spravedlnost, byl vyroben rum Legionář. Jeho základem je
kvalitní panamský rum, který odkazuje na dlouhé putování českých legionářů
přes Tichý a Atlantský oceán a právě i přes tuto středoamerickou zemi.
0,04l / 40,- Kč

Sang Som Special Rum – ASIE /Thajsko/
Vyrobeno z nejlepších a ojediněle zachovaných surovin a bylinného koření. Dle
unikátní, pečlivě střežené receptury za pečlivě kontrolovaných podmínek,
destilované v souladu s přísnými standardy kvality, zrající v dubových sudech.
0,04l / 55,- Kč

Kraken Black Spiced – USA /Trinidad + Tobago/
Má krásnou, tmavou barvu a jemnou, zajímavě kořeněnou chuť. Tu mu dodává
11 druhů bylin, které se nechávají v karibském rumu při výrobě macerovat. V
chuti se objevují tóny s pikantním dotekem lékořice, skořice, hřebíčku a
především černých třešní. Láhev je replika historického Victorian Rumu.
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
lodˇcelý 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.

0,04l / 70,- Kč

Pacto Navio – KARIBIK /Kuba/
Rum Pacto Navio je "blend" - tedy směsice deseti kvalitních kubánských rumů.
Výsledkem je aroma postavené na sušeném ovoci doplněném o jemné květinové
tóny.
0,04l / 100,- Kč

Austrian Empire Reserva – KARIBIK /Barbados/
Zraje v sudech z amerického a francouzského dubu a v sudech po španělském
sherry. Unikátní směs 6 - 18 letých rumů, které jsou již jako nemíchané destiláty
vyjímečné..
0,04 / 100,- Kč

Don Papa – ASIE /Filipíny/
Rum Don Papa v českém překladu znamená pantáta. Jedná se o kvalitní
filipínský rum z cukrové třtiny, která rostla na vulkanické půdě v nejúrodnější
oblasti Filipín, Negros Occidental.
0,04 / 100,- Kč

Pyrat XO Reserve – KARIBIK /Anquilla/
Pyrat XO je blend rumů a přírodních ingrediencí z různých oblastí po celém
světě. Finální míchání, staření a lahvování probíhá v Guyaně. Korkovaná láhev
svým tvarem připomíná dekantér z 19 století, ze kterého pili rum námořníci a
piráti potulující se tehdy Karibikem. Každá láhev je navíc certifikována číslem a
s vlastnoručním podpisem. Vůně pomeranče a dubového sudu. Chuť je sladká s
výraznými tóny pomeranče, vanilky a třtinového cukru. Dlouhý závěr, sladce
pomerančový s exotickým kořením.
0,04l – 90,- Kč

Arehucas 18yo – ŠPANĚLSKO /Kanárské ostrovy/
Arehucas Anejo Reserva Especial 18yo 0,7l je vyroben z cukrové třtiny
pěstované na samotných Kanárských ostrovech. Vyniká oproti rumu ze
španělské pevniny a rumu z Karibiku, protože jeho třtina je ovlivněna půdními
podmínkami a místním klimatem. Po destilaci z melasy následuje dlouhé
skladování v dubových sudech, které trvá 18 let.
0,04l – 125,- Kč

Espero Liqueur Creole Coconut & Rum – Karibik /Dom. Rep./
Ron Espero Creole Coconut & Rum Dark Likér na bázi 7 letého
Dominikánského rumu. Obohaceno přírodním kokosovým výtažkem. Decentně
sladký, s lehkou dřevitostí stařeného rumu spojeného s vyváženou chutí a vůní
kokosu. Milovníci sladších destilátů jej zajisté ocení i s ohledem na plnou chuť
po rumu, což je bezesporu i díky 40% obsahu alkoholu. Velice jemný třtinový
stařený destilát použitý jako základ tohoto likéru garantuje jedinečnost tohoto
neobvyklého exotického likéru.
0,04 – 80,- Kč

