
 

 

 

 

Pampero Aniversario    
uvedený na trh v roce 1963. Zrál v dubových sudech a byl trojnásobně destilován. V chuti vůně tabáku, 

pečených jablek, karamelu a ořechů.      VENEZUELA  0,04 l 118,-     
 
Plantation Anniversary 
vyrábí se ze směsice velmi starých barbadoských rumů. Z Barbadosu cestuje přes oceán do jihozápadní Francie, 

kde ho čeká poslední fáze zrání. Proces dvojitého zrání propůjčuje rumu Plantation harmonickou chuť, ve které 

rozeznáte čokoládu, vanilku, zralý banán, pražený kokos a čerstvé mango. 

         BARBADOS a FRANCIE 0,04 l 180,-                       
 

Dictador 100 months „Orange“         
voní po karamelkách, vanilce a sladkém koření. Odpočíval v sudech po bourbonu. Díky přidání kůry 

kolumbijských pomerančů je cítit lehký pomerančový nádech v chuti.  KOLUMBIE            0,04 l 128,-                          
 

Hispanico PX Elixir                   
unikátní směs vyzrálých rumů pocházející výhradně z hispánských zemí. Chuť bylin, hroznů a exotického ovoce.   

         ŠPANĚLSKO  0,04 l 95,- 
 

Bumbu „The Original“                  
nabízí komplexní aroma karamelu a vanilky se středně plnými tóny skořice, pražených oříšků a nového koření. 

Chuťí  jemný a mírně sladký.       BARBADOS  0,04 l 125,- 

  

Baracuda Cay „Reserve Collection“ 8 y 
Barracuda Cay je nová řada rumů z Panamy a je směsí rumů z Karibiku. Má zlatavě jantarovou barvu. 

PANAMA                    0,04 l 125,- 
 

Presidente Marti „19 Aňos Solera“  
má hnědou barvu, jemné aroma dřeva a čokolády, s komplexně nasládlou chutí s vanilkovými akcenty,  

medem a kakaem.        DOMINIKÁNSKÁ  0,04 l 125,- 

 

Beach House Spiced         
vůně pomerančů a medu se prolíná s tóny perníku a zázvoru. V chuti rozpoznatelné tropické ovoce s cukrovou 

třtinou obohacené o hořkost pomerančových květů.    MAURICIUS  0,04 l 105,-  
 

R. L. Seales 10 y  
vynikající ořechová chuť má lehký vanilkový přízvuk, který pochází z dubu a cítit je i doznívající tóny pražených 

mandlí.          BARBADOS  0,04 l 138,- 
 

Sang Som special  
prochází speciálním výrobním procesem, což má za následek vynikající likér, zraje v dubových sudech 5 let.  

         THAISKO  0,04 l 95,- 

Mocambo 10 years  
 vyráběn v Córdobě, v tropickém teplém klimatu, které  je spolu s vlhkostí v Karibiku a Mexickém zálivu pro 

danou  výrobu velice důležité.  V aroma i chuti se  prolínají nasládlé tóny karamelu, vanilky s náznakem 

dubového dřeva.       MEXIKO   0,04 l 125,- 

 

Marama „Spiced Fijian Rum“  
unikátní, jemně kořeněný rum ze souostroví Fidži. Po destilaci a zrání se smísí s vodou pocházející z vulkanických 

substrátů. Chuť je komplexní, sladká s tóny citrusů a zázvoru. Závěr je příjemně hřejivý.  

FIDŽI   0,04 l 115,- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big Mama 10 y Muscatel 
je elegantní a exotický rum, který byl destilován a zrál ve francouzské Guayaně. Následná úprava v sudech 

Sauternes se konala v Evropě.       GUYANA-FRANCIE 0,04 l 165,- 
 

 

Flor de Cana 12 yo  
rum je řazen k nejprestižnějším a získává mnoho ocenění. Řadí se k polosladkým rumům. Chuť je tvořena sladkou  

silou nugátu, jemností mandlového másla a aromatem melasy, černých třešní a vanilky.  

         NIKARAGUA  0,04 l 135,- 

 

Jamaica Cove Black ginger  
hedvábně hladký plný silný rum s náznaky citronové trávy a citrusových plodů a nenápadného tepla zázvoru. 

         JAMAICA  0,04 l 115,-  

 

Baoruco Parque 12y  
rum má aroma rozinek, čokolády, pečených banánů a zraje po dobu 12 let v dubových sudech po bourbonu.  

         DOMINIKÁNSKÁ  0,04 l 135,- 

Diplomático 
vás zahřeje intenzivní sladkou chutí medu a karamelu, aroma vás polije nádechem javorového sirupu, hnědého 

cukru, lékořice a pomerančové slupky. Poctivost likéru s jantarovou barvou dokresluje fakt, že v dubových 

sudech zraje neskutečných 12 let!     VENEZUELA  0,04 l 185,- 
 

Capitan Bucanero 
Rum, který je 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.   DOMINIKÁNSKÁ  0,04 l 95,- 

 

Legendario 
Jako základ rumu Legendario Elixir slouží vysoce kvalitní a sedm let zrající rum A?ejo, v němž jsou po jeden měsíc 

macerovány rozinky. Výsledný rum Legendario Elixir tak získá svou charakteristickou sladkou chuť a typické 

aroma.         CUBA   0,04 l 85,- 

 

Zacapa 
je vyráběn systémem "Solera" z těch nejpečlivěji vybíraných rumů o stáří 6-23 let,  blendovány po dobu min. 1 

roku. Sladké aroma karamelu, vanilky, kakaa, pražených oříšků a dubovosti. V chuti je komplexní, kořeněný s 

doteky tropického ovoce, kávy, kůže, skořice, zázvoru a mnoha dalších substancí.   

         GUATEMALA  0,04 l 185,- 

 

Božkov Republica 
První třtinový rum z Božkova v sobě spojuje pečlivě vybrané rumy o stáří až 8 let ze čtyř zemí Karibiku – Nikaragui, 

Dominikánské republiky, Barbadosu a Jamajky. Díky navýsost příznivé ceně a příjemně sladké chuti s tóny 

vanilky, sušeného ovoce a oříšků se z téhle záležitosti brzy stal hit večírků. ČESKO-PLZEŇ  0,04 l 55,- 
 

Božkov Original 
Jedinečná receptura, Tradiční česká chuť, Lety prověřená kvalita  Značka Božkov je zárukou osvědčené kvality 

a tradice vynikající chuti. Božkov Originál je charakteristický svojí jemnou vůní, decentní zlatou barvou a 

lahodnou chutí.       . ČESKO-PLZEŇ  0,04 l 40,- 
 


