KVALITNÍ A PRÉMIOVÉ RUMY
ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA

MENU ONLINE
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0,04l Auténtico Nativo 15 y.o.

140 Kč

Světle zlatavý rum s chutí po směsi koření, bylinách
a dubovém dřevě.

0,04l Baoruco 21 y.o.

0,04l Captain Morgan Black Spiced

0,04l Beach Bum Silver

160 Kč

120 Kč

Bílý rum s výraznou kokosovou, vanilkovou a medovou
chutí.

0,04l Beach House Spiced

120 Kč

Rum slámově žluté barvy, s nasládlou chutí po červených
pomerančích a medu.

0,04l A.H.Riise Non Plus Ultra

0,04l Beach House Spiced Pink Rum

300 Kč

Svěží, temně mahagonová barva, s lahodným aroma
pomeranče a melasy. Chuť velmi bohatá na pomeranče,
přírodní cukr a tabák, zakončena kořeněným, ale přesto
smetanovým závěrem.

0,04l Belmont Estate

0,04l A.H.Riise XO Reserve

0,04l Blue Mauritius Gold 15 y.o.

Bohatá, ovocná chuť, stopy pomeranče, manga, jemný
smetanový závěr.

0,04l Abuelo 7 y.o.

0,04l Appleton Estate Signature Blend

90 Kč

Tmavě zlatavý rum s chutí karamelu, melasy a sušeného
ovoce.

0,04l Appleton Estate Rare Blend 12 y.o.

110 Kč

Chuť vlašských ořechů, máslových bonbonů, muškátového
ořechu, s hořko-sladkým zakončením.

0,04l Arcane Extraroma 12 y.o.

160 Kč

Rum s bronzově hnědou barvou, v chuti jemný, hebký,
s tóny hroznového vína, karamelu, vanilky a exotického
ovoce.

180 Kč

Tmavě jantarový rum s nasládlou chutí po ovocném
džemu, vanilce a tmavé čokoládě.

120 Kč

Tmavý rum sladší chuti po tropickém ovoci - převážně
mangu a banánech, v kombinaci s tóny karamelu a
koření.

0,04l Brugal 1888

180 Kč

Prémiový rum jantarové barvy, s plnou, jemně pikantní
chutí, s dozvuky po karamelu a exotickém ovoci.

130 Kč

Tmavě jantarový rum s nasládlou, výraznou chutí pravé
vanilky, zjemněný chutí citrusů a karamelu, s lehkými
kouřovými dozvuky.

0,04l Don Papa 10 y.o.

180 Kč

Rum mahagonové barvy z limitované edice. V chuti se
projevují výraznější tóny sušeného ovoce a kakaa,
s náznakem dřeva.

Jantarový rum s vyváženou chutí čerstvě sečené trávy,
v kombinaci se směsí koření a kouřovým zakončením.

0,04l Don Papa Masskara

0,04l Contrabando

Temně zlatý rum, jemný na patře, výrazně ovocný, s tóny
citrusů, medu a kandovaného ovoce. Závěr je dlouhý,
sladký, s lehkým štípnutím chilli na samém konci.

120 Kč

Jemné karibské aroma plné tónů sladké vanilky, čerstvého
kokosu a zralého tropického ovoce.

0,04l Dead Man's Fingers Cherry Rum

90 Kč

Hlavní vliv třešní doplňuje kardamon, skořice, hnědý cukr,
ananas a vytvářejí tak vyváženou, jemnou chuť.

0,04l Dead Man's Fingers Passion Fruit Rum 90 Kč
Plně ochucený a lahodně odlišný. Tóny marakuji a nádechu
citrusů, zaoblený a dokonale vyvážený.

0,04l Dead Man's Fingers Raspberry Rum

90 Kč

Tóny šťavnatých, sladkých a zralých malin, s nádechem
citrusů.

0,04l Deadhead

170 Kč

0,04l Doorly´s XO

240 Kč

90 Kč

Světle jantarový rum s chutí po pečených banánech
a rozinkách, s dozvuky po třešních a medu.

0,04l Dos Maderas P.X.5+5 10 y.o.

130 Kč

Raritní, tmavě jantarový sladký rum s chutí rozinek a fíků.

0,04l Dos Maderas Luxus

400 Kč

Sametová, plná a hladká chuť s velmi dlouhým závěrem
s tóny koření, ořechů a medu.

0,04l Dzama Nosy-Bé Ambre Prestige

130 Kč

Silný zlatavý rum s variací chutí po karamelu, kokosu,
vanilce a silnějšími dozvuky po dubovém dřevu.

Jantarový rum s nasládlou chutí po čokoládě, s dozvuky
kávy, muškátového oříšku a skořice.

0,04l Dzama Vieux Vanilla

0,04l Dictador 12 y.o.

Jantarově zlatý rum s nasládlou chutí po pravých
vanilkových luscích, zjemněných chutí kávy a zralých
banánů, s karamelovým zakončením.

130 Kč

Rum tmavě mahagonové barvy, s chutí po karamelu,
kakaových bobech a vanilce, s jemným závěrem s dochutí
dřeva.

90 Kč

Hřejivě medová barva, šťavnatě ovocné aroma a plná chuť,
s dotekem pomerančové kůry, sušených meruněk
a čerstvých broskví.

0,04l Appleton Estate Reserve Blend

Kokosový rum, sladkou chutí přirovnatelný k elixírům.
Je tak jemný, že voltáž 40% ani nepoznáte.

0,04l Borgoe Grand Reserve 8 y.o.

130 Kč

80 Kč

80 Kč

Zlatavě jantarový rum s chutí po tropickém ovoci, vanilce
a karamelu.

Tmavý rum se sladkou chutí po kávě a čokoládě, se směsí
exotického koření.

0,04l Clément VSOP

0,04l Don Papa 7 y.o.

70 Kč

120 Kč

Exotický růžový kořeněný rum s příchutí ibišku, černého
rybízu, grapefruitu a kokosu.

150 Kč

70 Kč

Temně jantarový rum s medovými tóny melasy, spolu
s tóny dubu, kakaa a citrusů.

Hutně tmavý rum se svěžím aroma vanilky, kořeněného
tabáku a kůže. Chuťové vjemy variující od hořké čokolády,
sušeného ovoce, až po vanilku, jemné dřevo a opětovný
tabák.

RUMOVÝ LÍSTEK

0,04l Captain Morgan Spiced Gold

0,04l Diplomático Mantuano

100 Kč

0,04l El Dorado 12 y.o.

120 Kč

120 Kč

Tmavě zlatý rum s nasládlou chutí po medu a cukrové
třtině, s pomerančovým zakončením.

Vyvážený rum s chutí vanilky, několika druhů sušeného
ovoce a dřeva.

0,04l El Dorado 15 y.o.

0,04l Brewdog Five Hundred Cuts Botanical 130 Kč

0,04l Diplomático Planas

Převažující chuť skořice a hřebíčku, doplněná o tóny
citrusů.

Prémiový bílý rum s ovocnou, krémovou chutí a lahodným
výrazným zakončením.

Tmavě mahagonový rum s atraktivním měděným
odstínem. 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.

0,04l Diplomático Reserva Exclusiva

0,04l El Dorado 21 y.o.

0,04l Bumbu

130 Kč

Rum jantarové barvy, s tóny vanilky a banánu, které
propůjčují rumu sladší chuť.

0,04l Capitan Bucanero Elixír

85 Kč

Tmavě jantarový rum s medově sametovou chutí a tóny
jemného koření.

100 Kč

120 Kč

Tmavší jantarový rum sladší chuti po čokoládě, karamelu
a pečeném exotickém ovoci.

0,04l Diplomático Single Vintage 2005

150 Kč

270 Kč

Hnědý rum s chutí kakaa, kávy a karamelu, přecházející do
rašelinové chuti zjemněné vanilkou a rozinkami, se sladce
lékořicovým dozvukem.

600 Kč

Jemná a sladší chuť, zakulacená tóny hořké čokolády,
dotvořená jemným závěrem s dotekem červeného ovoce –
zejména višní.

0,04l Gold Of Mauritius Dark

160 Kč

Rum s chutí vlašských ořechů, hořké čokolády, tropického
ovoce, vanilky a kokosu.

0,04l Havana Club Anejo 3 y.o.

70 Kč

Světlý rum s náznaky čokolády a vanilky v chuti.

0,04l Havana Club Anejo Especial

0,04l Mezan XO Jamaica

Jemná chuť s tóny koření, tabáku a dlouhotrvajícím
kořeněným a dřevitým zakončením.

80 Kč

Rum zlatavé barvy, s nasládlou chutí po vanilce
a karamelu.

0,04l Havana Club Anejo 7 y.o.

0,04l Michlers Overproof 63%

0,04l Havana Club Verde

Bílý rum s poměrně alkoholovou, ovocnou chutí s tóny
banánů, rozinek, koření a dubového dřeva.

0,04l Millonario 10 Aniversario Reserva

0,04l Havana Club 15 y.o.

500 Kč

Rum mahagonové barvy, s tóny sladkého ovoce, kávy
a čokolády, s dozvuky po vanilce a kakau.

0,04l Havana Club Cohiba Union

1000 Kč

Jantarový rum s kouřovými tóny a dozvuky po kávě,
sušeném ovoci a tabáku.

Rum s lehkým a svěžím charakterem, spolu s tóny vanilky,
banánu a bílého ovoce.

0,04l Millonario 10 Aniversario Cincuenta

0,04l Hispanico Elixir

80 Kč

Chuť bylin, sušených hroznů a exotického ovoce.

0,04l Chairman’s Reserve Original

90 Kč

Středně plná chuť, vyváženě jemná s tóny zralého ovoce,
rozinek, tabáku, koření a vanilky.

0,04l Kraken Black 2 y.o.

90 Kč

V příjemně sladké chuti převažuje vanilka, zázvor a pepř.

0,04l Legendario Elixir De Cuba 7 y.o.
chutí

Tmavě zlatý rum s vyváženou a velmi jemnou chutí, s tóny
tmavého karamelu a pravé vanilky.

0,04l Plantation 20th Anniversary XO

200 Kč

Rum s jedinečnou souhrou chutí skořice, cukru, sušenek
a svátečního koření, s příjemně sladkým a dlouhým
závěrem.

0,04l Plantation Isle of Fiji

Ultraprémiový tmavý třtinový rum s chutí po karamelách
a sultánkách, třtinovém cukru a cole.

Bohatá a harmonická chuť vanilkového fondánu, medu
a zázvoru, společně s ovocnými tóny švestek a kokosu.
Delší závěr s doznívajícími tóny sušených banánů,
bourbonu a koření.

Rum z limitované edice, se sametovou sladkostí a
dotekem hořké čokolády.

0,04l Mount Gay 1703 Old Cask Selection

270 Kč

Bohatý a vyzrálý dubový charakter je vyvážen
k dokonalosti tóny zralého banánu, vanilky a koření.

Jantarově zlatý rum s chutí kandovaného tropického
ovoce, bohaté vanilky z bourbonových sudů, čerstvého
ovoce a jemné třísloviny z koňakových sudů.

85 Kč

210 Kč

Zlatavě jantarový rum silné chuti, zjemněný dozvuky
vanilky a dubového dřeva.

70 Kč

Křišťálově čistý bílý rum s intenzivní, ale jemnou chutí,
s hřejivým průběhem. Dominují zde ovocné tóny.

75 Kč

Zlatohnědý ovocný, lehce kořeněný rum.

0,04l Santiago De Cuba Extra Anejo 12 y.o. 170 Kč
Tmavě jantarový rum s plnou, nasládlou a jemnou dřevitou
chutí.

0,04l Six Saints

150 Kč

Chuť rumu je ovocná, aroma papáji, pečených banánů
a vanilky, pikantní charakter.

0,04l Trois Rivières Oman

600 Kč

Dominantní tóny vzácného dřeva, koření, medu a lehkého
tabáku společně s plnou, avšak jemnou chutí.

120 Kč
0,04l Ultimatum Infinitum 12 y.o.

150 Kč

Unikátní rum plné chuti a příjemně dlouhého závěru.

0,04l Vigia Gran Añejo

300 Kč

80 Kč

Mahagonový rum s bylinným nádechem, tóny červených
hroznů a karamelu, s květinovým pozadím.

Lehce načervenalá zlatavá barva ukrývající chuť čokolády,
karamelu a exotického ovoce. Dochuť je expresivní
a krátká.

0,04l West Indies R&C Merchants British XO 220 Kč

0,04l Plantation Original Dark

Rum plný chuti vanilky, karamelu a smetany.

0,04l Presidente Marti 19 y.o.

130 Kč
0,04l Zacapa Centenario 23 y.o.

Aromatický, intenzivní rum s chutí zralého banánu,
kandovaného ovoce a exotického koření.

Rum charakteristický průzračnou kaštanovou barvou
a příjemně sladkou třtinovou vůní, s nádechem ovoce,
čokolády a karamelu. Chuť vykazuje lahodnou příchuť
ovoce se silnou třtinovou stopou, obohacenou o vanilku
a luxusní tmavou čokoládu.

0,04l Mulata 15 y.o. Gran Reserva

0,04l Puntacana XOX 50 Aniversario

Komplexní chuť s tóny višní v čokoládě, sušeného ovoce,
hřebíčku a vanilky.

0,04l Mount Gay 1703 XO Reserve Cask Rum 150 Kč

210 Kč

0,04l Myers's Original Dark

70 Kč

Obzvláště tmavý rum s jemným aroma cedru, tabáku,
citrusových plodů, čokolády a anýzu.

90 Kč

Lehký svěží rum s nádechem kávových tónů.

0,04l Matusalem Gran Reserva 23

100 Kč

0,04l Millonario 15 y. o. Solera Reserva Esp. 170 Kč

320 Kč

0,04l Saint James Blanc Agricole

0,04l Sang Som Special
0,04l Pampero Aniversario

0,04l Plantation Barbados Grande Reserva 110 Kč

120 Kč

Rum s chutí koření, s tóny tabáku, vanilky, skořice, čokolády
a karamelu.

0,04l Mangoustan´s d´Origine

Tmavě jantarový rum s jemnou a sladkou chutí, špetkou
pečeného koření, mokka kávy a náznakem skořice, se
sušším koncem.

150 Kč

Tmavě jantarový rum s tóny po sušeném ovoci, exotickém
koření a kokosu, s dozvuky po dubovém dřevě.

Jantarový rum s chutí sušeného ovoce, pomerančové kůry
a špetky vanilky a skořice.

0,04l Malteco 10 y.o.

120 Kč

80 Kč

rozinek, karamelu

0,04l Macollo Black Rum 12 y.o.

0,04l Ocumare 12 y.o.

Rum vycházející ze stejné receptury jako 10 Aniversario
Reserva, je však lahvován při vyšší síle 50 % a nabízí tak
větší intenzitu chuti. Chuťový profil připomíná sladké
ovoce, vanilku a čokoládu.

0,04l Millonario XO Reserva Especial

s

140 Kč

70 Kč

Komplexní rumovou chuť doplňují tóny rozmarýnu, vanilky
a sladkého koření. Závěr je příjemný a vyvážený.

rum

85 Kč

100 Kč

Tmavý rum s chutí po vanilce, kakau, cukrové třtině,
s lehkým dubovým aroma.

Tmavě jantarový
a pomeranče.

130 Kč

0,04l Navy Island XO Reserve

140 Kč

Má svůdné aroma jamajských rumů a vyváženou chuť
s tóny vanilky, šťavnatého zralého ovoce (banánů,
pečených jablek) a karamelu. Závěr je dlouhý, harmonický
a příjemně suchý.

0,04l Oceans Deep 7 y.o.

140 Kč

Tmavší jantarový rum s jemnou pikantní chutí se sladkými
dozvuky.

250 Kč

Rum mahagonové barvy, který Vás okouzlí komplexně
vyváženou chutí s tóny vanilky, sherry a dubu, lehce
zakončenou čokoládou.

0,04l Pusser´s Gunpowder Proof

140 Kč

Temně mahagonový rum, nazývaný též “Nelzonova krev”,
má bohatou chuť melasy, karamelu, medu a vanilky,
v doprovodu dubových tónů a kořeněných not skořice
a zázvoru.

0,04l Ron Del Barrilito ***

120 Kč

Tmavě zlatavý rum s kouřovými tóny, chutí po dubovém
dřevě, mandlích a sherry, s dozvuky pikantní směsi koření.

0,04l Sailor Jerry

80 Kč

Světlé jantarový, kořeněný rum s dominantní chutí po
skořici, s dozvuky vanilky a limetkové šťávy.

200 Kč

Chuť se vyznačuje sladkou medovou viskozitou, tóny
muškátu, kůže, tabáku a kávy.

0,04l Zacapa Centenario XO 25 y.o.

0,04l Zacapa Royal 30 y.o.

290 Kč

800 Kč

Excelentní temný rum s chutí ořechů, páleného
doutnajícího nasládlého dřeva a citrusů. Závěr je dlouhý
a uklidňující.

0,04l Zafra Master Reserve 21 y.o.

220 Kč

Chuť je lehce karamelová, ovocná, s dotekem exotického
koření. Zakončení je dlouhé, mírně tabákové, kakaové,
ořechové, s lehkým nádechem cedru.

0,04l Zaya Gran Reserva 12 y.o.

180 Kč

Rum hluboké jantarové hřejivé barvy, s lahodnou chutí. Na
jazyku se po prvním ochutnání rozlije sladkost melasy,
chuť kávy a vanilky. Po chvilce se objeví i jemné tóny
karamelu a závěr je také sladce karamelový, s vanilkou
a lehkým nádechem kouře.

