Mulata Anejo Reserva
Kuba - 38 %

0,04l - 40,- Kč
0,02l - 25,- Kč

Tmavý, typicky kubánský rum stařený minimálně 7 let v dubových sudech.
Při degustaci nejprve zaujme plnou výraznou chutí, která se v zakončení změní
v náznak příchuě kávy, tabáku a koření. Tento stařený sedmiletý rum je ideální
k pití samostatně při pokojové teplotě, nebo na ledu, záleží jen na Vaši chuti.
Velmi kvalitní rum, který je učebnicovým zástupcem Kuby, jako ostrova rumů.

Mulata Gran Reserva 15y
Kuba - 38 %

0,04l - 100,- Kč
0,02l - 60,- Kč

Je vzácný kubánský třtinový rum nejvyšší kvality stárnoucí 15 let. Je výsledkem
citlivého míchání nejstarších a nejjemnějších stařených rumů. Metoda výroby byla
původně vyvinuta k výrobě sherry, brandy a koňaku. Tato unikátní metoda zaručuje
výjimečnou jemnost rumu.

Mulata Elixír De Ron
Kuba - 34 %

0,04l - 50,- Kč
0,02l - 30,- Kč

Mulata Elixir je výjimečný. Od tradičních kubánských rumů se různí jeho sladkostí
a chutí rozinek. Mícháním vyzrálých rumů v rámci solera zanechá elixíru velmi
ojedinělý buket, intenzivní a autenticky kreolský. Je inspirován legendou o Oshun,
bohyní lásky plodnosti a soužití, patronkou Kuby, dámou laskavosti.

Legendario elixír
Kuba 7y - 34 %

0,04l - 50,- Kč
0,02l - 30,- Kč

Legendario 7 YO Elixir má jantarovou barvu a aroma rozinek a pomerančů. Celkový
charakter výjimečně lahodného kubánského rumu Legendario Elixir de Cuba udávají
nasládlé rozinky, které jsou v destilátu macerovány po dobu jednoho měsíce. Vůně
nabízí jemnou ovocnou sladkost kombinovanou s typickou příchutí panenské šťávy
vysoce kvalitní kubánské cukrové třtiny. Žádný jiný kubánský rum nechutná tak jako
Legendario Elixir de Cuba. Elixir de Cuba zraje 7 let v sudech z amerického bílého
dubu, ve kterých předtím zrála mohutná americká whisky (bourbon). Vyrábí se
v původním rodinném podniku na Havaně od roku 1946 a je považován za skutečnou
rumovou lahůdku. Nejlépe si ho vychutnáte na ledu. Společnost Legendario byla
založena v roce 1946. Po celou dobu si drží kubánskou originalitu a veškeré své
produkty vyrábí přímo na Kubě. Rumy Legendario jsou velmi kvalitní a těší se velké
oblibě nejen na Kubě, ale také v dalších koutech světa.

Cubanacan Elixir 10 yo
Kuba - 30 %

0,04l - 50,- Kč
0,02l - 30,- Kč

Cubanacán Orangerie - jde o rum celkově jemný, harmonický a medově sladký,
vytvořený léty zrání postupem solera a macerováním vybraných karibských
pomerančů. Aromatický buket získaný z dubu a pomerančové kůry z něj činí elixír
oblíbený v ostrovním Karibiku. Je lahodný a jemný na patře. V ústech vyniká
přetrvávající ovocná sladkost, která se stává lahodnu. Vychutnejte si jej nejlépe
samotný nebo s ledem.

Barcelo Imperial 8y
Dominikánská republika - 38 %

0,04l - 60,- Kč
0,02l - 35,- Kč

Ron Barcelo Impérial je rodinné stříbro značky Barceló. Mimořádné vlastnosti
tento rum získává díky osmiletému zrání v sudech z amerického dubu. Je zde
velice zřetelný charakterový podtext bourbonu a skořice, možná i nového koření,
chuť je lehká a suchá. Nečekejte nijak zvlášť ohromující robustnost, Ron Barcelo
ale napodruhé chutná o dost líp než při prvním seznámení. Vzhledem k přísným
požadavkům na kvalitu se tohoto skvělého nápoje každoročně vyrobí pouze velmi
omezené množství.
.

Don Rhon Dorado
Dominikánská republika - 37,5 %

0,04l - 40,- Kč
0,02l - 25,- Kč

Don Rhon Dorado je 3 roky zrající rum s autentickou chutí klasických rumů
z Dominikánské republiky. Je znatelné použití tradičních metod výroby a dlouhé
doby zrání, což se projevuje vysokou kvalitou. Rum Dorado je již velmi mírně
pikantní. Má jemné aroma.

Don Rhon Gran Reserva 12y
Dominikánská republika - 37,5 %

0,04l - 65,- Kč
0,02l - 40,- Kč

Nádherný rum vyrobený a plněný přímo v Dominikánské republice. Zraje 12 let
ve vybraných sudech. Chutná po suchých plodech, karamelu, mandlích, vanilce
a dřevu.

Capitan Bucanero Elixir
Dominikánská republika - 34 %

0,04l - 50,- Kč
0,02l - 30,- Kč

Pod tímto názvem se skrývá skutečně elegantní rum, jehož skvělá vůně společně
s chutí Vás určitě učaruje. Dominikánská republika je známá jako nejkvalitnější
producent cukrové třtiny a tudíž má skvělé předpoklady pro výrobu nejjemnějších
rumů. Milovníci jej 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.

Macorix Rebel Spiced
Dominikánská republika - 30 %

0,04l - 40,- Kč
0,02l - 25,- Kč

Macorix Rebel se sníženým obsahem alkoholu pocházející z Dominikánské republiky
nabízí lahodný zážitek bez následků, Jedná se o nesmírně kvalitní výrobek vhodný
jak samostatně tak pro přípravu koktejlů.

A.H.Riise Black Barrel
Panenské ostrovy - 40 %

0,04l - 110,- Kč
0,02l - 60,- Kč

Black Barrel Rum je vytvořen z tajné směsi koření, která byla pečlivě vybrána a na
základě zkušenosti a pověsti nejznámějšího lékárnika na světě. Black Barrel Rum
poté dlouho zraje v opálených dubových sudech - PROTO SE JMENUJE BLACK
BARREL.

A.H.Riise Danish Navy
Panenské ostrovy - 55 %

0,04l - 220,- Kč
0,02l - 120,- Kč

Vyrábí se ručním mícháním několika různých druhů rumů, které zrají až 20 let. Tímto
tradičním rumem pan A. Riise zásoboval námořní plavidla, které kotvily v přístavu
Charlotte Amalie na tehdejěích „Danish West Indies“ (nynější Americké Panenské
ostrovy). Vyrábí se pomalou fermentací, následně se alkohol destiluje v tradičních
„Pot Still“ na rum o síle 85% alkoholu. Touto metodou se vyrábí rum extrémně tmavé
barvy....
0,04l - 220,- Kč
0,02l - 120,- Kč

A.H.Riise Non Plus Ultra
Panenské ostrovy 30y - 40 %

Tenhle rum je tím nejlepším a nejexkluzivnějším rumem lékárníka pana Riise
s průměrnou dobou zrání 25 let. Ročně se vyrobí pouze 3000 lahví tohoto
exkluzivního rumu, který je vybírán z nekvalitnějších sudů a následně uchováván
metodou solera.

A.H.Riise centennial celebration
Panenské ostrovy - 45 %

0,04l - 250,- Kč
0,02l - 140,- Kč

Limitovaná edice k 100 výročí znárodnění bývalých dánských ostrovů Amerikou.
Jedná se o směs nejstarších rumů z Destilerie Riise, která zraje v sude po sherry
Pedro Ximenez a následně v sudech po portském víně. Rum má elegantní chuť
po rozinkách, hnědém cukru a karamelu, v závěru můžeme dosáhnout suchého
konce s chutí pepře.

A.H.Riise Cream Liqueur
Panenské ostrovy - 17%

0,04l - 40,- Kč
0,02l - 25,- Kč

Delikátní likér z rumu z Panenských ostrovů. Likér je smíchán z rumu
A.H. Riise X.O. Reserve, čerstvé smetany, vanilky, karamelu, kakaa a je doslazen
třtinovým cukrem. Všechny uvedené ingredience dávají tomuto likéru bohatou
rumovou chuť s příchutí vanilky a citrusů. Konec je jemný, delikátně bohatý
a smetanový.

A.H.Riise XO Reserva
Panenské ostrovy - 40%

0,04l - 110,- Kč
0,02l - 60,- Kč

Chuť tohoto rumu je zcela vyjímečná s jeho sytě ovocnou a bohatou příchutí, která
obsahuje stopy pomeranče, manga, papay a vanilky. Má sametově jemný a lahodně
sladký přetrvávající závěr. 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 také označena svým
vlastním číslem láhve a sudu a také datem stáčení.

A.H.Riise Navy Bitter
Panenské ostrovy - 32%

0,04l - 80,- Kč
0,02l - 45,- Kč

A.H. Riise Danish Navy Westindian Bitter je dánská hořká klasika, původně vyráběná
ve všech dánských lékárnách v dobách, kdy Západoindické ostrovy ještě patřily
Dánskému království.

Dictador 12y
Kolumbie - 40 %

0,04l - 90,- Kč
0,02l - 50,- Kč

Rum Dictador používá při zrání metodu Solera. Míchají se rumy stáří 8 až 14 let,
aby se dosáhlo lepší chuti a rovnováhy. Finální mix má okolo 66% alkoholu, potom
se 28 dní kapka po kapce přidává voda bez minerálů až na konečných 40%.
Chuť je výrazná a lehce zapamatovatelná, po vanilce a karamelu....

La Hechicera
Kolumbie - 40 %

0,04l - 100,- Kč
0,02l - 60,- Kč

La Hechicera je jemný vyzrálý rum z oblasti jižní Kolumbie. Jedná se o směs rumů
dvanácti až jednadvacetiletých, která zraje v sudech z bílého amerického dubu. Můžete
tak očekávat hluboký dřevitý rum s tóny typickými pro Karibik, následně v ústech ucítíte
výrazné tóny tabáku a pražené kávy. Tradiční lahev s originální kolumbijskou pečetí
přitahuje zvědavé pohledy a samotný obsah je odborníky označován jako "tekuté zlato".
La Hechicera byl vyhlášen v San Franciscu rumem roku 2013.

Karukera Vieux Agricole Reserva
Guadelope - 42 %

0,04l - 80,- Kč
0,02l - 45,- Kč

Více než pět let starý blendovaný rum stárnul v původních malých soudcích. Má
zpočátku kořeněné vůně (hřebíček a tóny pepře), později vůně přecházejí do ovocných
fragrancí. V ústech je plný, příjemný s kořenitým závěrem.

Plantation Gran Reserva Barbados
Barbados - 40 %

0,04l - 60,- Kč
0,02l - 35,- Kč

Rum dobře známý všem znalcům. Velice jemný,plná chuť tropického ovoce s náznaky
vanilky, kokosu a citrusových plodů, sladký až medový závěr. Směs starých, velmi
kvalitních rumů převážně z ostrova Barbados. Rumy se skladují minimálně 5 let na
ostrově Barbados ve starých sudech po bourbonu. Následně se transportuje do
Francie, region Cognac, do malého městečka Ars v samém srdci regionu Cognac,
části zvané " Grande Champagne " kde již namíchané zrají další rok v sudech po
nejlepším Cognacu " Pierre Ferrand XO Grande Champagne " .Kvalitu dokládají četná
světová ocenění, z posledních jmenujme například zlatá medajle " Rum XP Tasting
Competetion 2011 Miami Rum Renaissance Festival - Gold ".

Duppy Share
Jamajka a Barbados - 40 %

0,04l - 70,- Kč
0,02l - 40,- Kč

Duppy Share Rum je směs tří let starého jamajského rumu a pět let starého Bajan rumu,
který je ve věku do ex-Bourbon sudech. Chutná směs tropického ovoce a jemnými
dubových chutí.

Saint Aubin Black
Mauricius - 40 %

0,04l - 60,- Kč
0,02l - 35,- Kč

Saint Aubin je vyráběn na jižních svazích ostrova Mauricius. Podmínky pro výrobu
jsou zde ideální, přes dostatek slunce i deště, po sopečný podklad plantáží, který
je důležitým prvkem pro pěstování kvalitní cukrové třtiny. Rumy v Saint Aubin se
vyrábí výhradně z cukrové šťávy.

Saint Aubin Isle De France
Mauricius - 40 %

0,04l - 90,- Kč
0,02l - 50,- Kč

Cuvée speciál Saint Aubin v mahagonové barvě s měděnými odstíny. Vyzařuje
se ovocnou vůní s tóny tropického ovoce, jako je ananas, papája a bílé broskve
s náznakem vanilky.

Blue Mauritius Gold
Mauricius - 40 %

0,04l - 130,- Kč
0,02l - 70,- Kč

Jedná se o opravdu vyjímečný rum. Barva obsahu nádherné lahve se skládá
z několika odstínů hnědé až výrazně bronzové barvy. Když necháme plně
rozvinout jeho vůně, cítíme dřevo, kůži a sušené ovoce. V pozadí nalezneme
velké množství exotických vůní, také aroma skořice a kokosu. Chuť rumu
Blue Mauritius Gold je velice jemná až krémová, vystupují hrozny a sladkost
podobná karamelu. Kromě výrazné vanilky je také znát chuť exotického ovoce.

Emperor Sherry Cask
Mauricius - 40 %

0,04l - 130,- Kč
0,02l - 70,- Kč

Emperor Sherry Casks Finish je unik?tn? rum z ostrova Mauricius, nam?chan?
z rum? 5 aţ 12- ti let?ch. Dozr?v? v sudech po sherry. Barva rumu je zlato
oranţov? s rub?nov?mi odlesky. V?n? je ovocn? a lahodn? po červen?ch plodech
(višn?) s kv?tinov?mi a d?evit?mi tóny.

St. Aubin Vanilla
Mauricius - 40 %

0,04l - 50,- Kč
0,02l - 30,- Kč

Vanilkový Rum pochází z jedinečného spojení rumu a vanilky pěstované na
plantáži. Tato jemná kombinace dává chutný a velkorysý zážitek a sladké tóny
připomínají sladkost ze života dávných časů. Obdobné je to s kořeněným rumem,
kokosovým a kávovým, jehož ingredience jsou pěstovány přimo na plantážích.
Chuť rumům dodávají kvalitní ingredience vypěstované v regionu Chamarel.
Toto spojení dodává nádherný zážitek a charisma rumů se silnou chutí. Je ideální
jako likér nebo aperitiv, či do míchaných nápojů.

Malecon Reserva 15y
Panama - 40 %

0,04l - 70,- Kč
0,02l - 40,- Kč

Malecon se stejně jako většina panamských rumů vyrábí z melasy zejména
kontinuální destilací. Je to prémiový rum zrající 15 let v dubových sudech. Jeden
z nejlepších rumů v této sérii a je také jedním z nejjemnějších. Láhve jsou
číslovány. Barva světle jantarová, aroma tropického ovoce, rozinek, pečeného koření.
Chuť je plná, komplexní, plná citrusových plodů a dubového dřeva.

Abuelo Anejo 5yo
Panama - 40 %

0,04l - 40,- Kč
0,02l - 25,- Kč

Ron Abuelo Anejo je znamenitý rum zrající v sudech z bílého dubu. Je vyroben
fermentací melasy. Pro jeho zrání a výrobu byly použity nejnovější technologické
postupy a zkušenosti z dlouhé tradice výroby rumu. Jeho nesrovnatelná kvalita je
docílena dlouhou dobou zrání ve tmavém, tichém prostředí. Vychutnejte si ho samotný,
s ledem nebo v oblíbeném koktejlu.

Santos Dumont XO
Brazílie - 40 %

0,04l - 110,- Kč
0,02l - 60,- Kč

Santos Dumont X.O zraje ve sudech, po sherry a portském víně. Jemná chuť
s ovocnými tóny. Závěr je dlouhý a sametový. Jedná se o speciální limitovanou edici,
na etiketě je číslo láhve a sudu, ve kterém rum zrál. Tento neobvyklý rum pochází
z Brazílie.

Flor De Caňa 12y
Nikaragua - 40 %

0,04l - 65,- Kč
0,02l - 35,- Kč

Flor de Caňa Centenario 12 Aňos je perlou mezi rumy. Pochází z Nicaragui
a pozvolný proces zrání mu dává velice jemnou komplexnost. Hladká, vyvážená
chuť s dubovými podtóny a náznaky karamelu, exotického ovoce, nugátu, sladkých
příchutí tropického ovoce a medu mu dává prvotřídní vyrovnanost a unikátní závěr.
Zraje v dubových sudech a má medově sladkou vůni. Tento dvanáctiletý rum je
vyráběn společností Compania Licorera de Nicaragua již od roku 1937.

Kraken Black Spiced
Trinidat a Tobago 40 %

0,04l - 70,- Kč
0,02l - 40,- Kč

Tento rum připomíná inkoust nebo sekret z chobotnice ve skleněné nádobě. Legenda
praví, že loď s největším množstvím černého rumu, který byl kdy přepravován
z karibských ostrovů, nikdy nedorazil na místo určení. Při útoku Krakena na obchodní
loď celý 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 Krakena na nákladní koráby, ale žádný z nich nebyl potvrzen. Jak
chutná Kraken Black Spiced Rum? Kraken Black Spiced Rum je kávově hnědý,
chuť připomíná melasu, exotické koření, karamel, čokoládu s trochu vanilky, na
závěr přichází náznak skořice a zázvoru zvolna do popředí.

Pyrat XO Reserva 15y
Anguilla - 40 %

0,04l - 80,- Kč
0,02l - 45,- Kč

Pyrat XO Reserve je směs patnáctiletých karibských rumů které byly vybrány pro své
mimořádné aromatické a chuťové bohatství. Pochází z karibského ostrova Anquilla.
Cukrová třtina zde kvůli písčité půdě a nedostatku srážek nebyla nikdy brána jako
významná plodina. Vzhledem k odlehlosti místa a potížím s navigací zde ale vládli
pašeráci. Možná proto tady není žádná palírna a rum se zde pouze míchá a lahvuje.
Pyrat XO Reserve nabízí vůni citrusů a koření a jemně peprná chuť s podtóny
pomerančů z vás udělá oběť, která se rumu z Anquilly nedokáže jednoduše ubránit.

Don Papa 7y
Filipíny - 40 %

0,04l - 100,- Kč
0,02l - 55,- Kč

Rum Don Papa, v českém překladu pan táta, je znalci a požitkáři často láskyplně
nazýván jednoduše Don. Prémiový rum exkluzivně vyráběný jen v malém množství
pro milovníky toho nejlepšího. Vyzrálý v roce 2011 a již letos připraven právě pro Vás!
Lehká a ovocná vůně spojená s jemnou a delikátní chutí v ústech a světle jantarovou
barva slibují jedinečný prožitek, jež se vám rozplyne v ústech v milionu vrstev. Jeho
charakter nabízí neodolatelnou příchuť vanilky, medu a kandovaného ovoce.
Jméno rumu Don Papa dal jedinečný příběh neopěvovaného hrdiny a klíčové postavy
filipínské revoluce konce 19. století. Dionisio Magbuelas, známý mezi místními jako
“Papa”, táta Isio, býval předákem na třtinové plantáži. Papa Isio, léčitel, šaman, věštec,
rebel a vůdce skupiny zázračných Babaylanů. Jeho nadšení, vedení, osobnost a duch
přispěly k osvobození Filipínců z područí španělské nadvlády, jež nakonec vyústila až
k nezávislosti “tátovy” milované vlasti. A dnes Rum Don Papa vyjadřuje a ztělesňuje
neopomenutelného ducha svobody, rebélie a smyslu pro spravedlnost svého jmenovce.
Don Papa pochází právě z ostrůvku jménem Negros Occidental, ze samého srdce
Filipín. Zde je destilován z jedné z nejznamenitějších odrůd cukrové třtiny na světě.
Poté zraje po sedm roků v dubových sudech v úpatí sopky Kanlaon, dokud jeho
konsistence nedosáhne naprosté dokonalosti. Negros Occidental je a vždy bylo
filipínským centrem cukru díky svým ideálním klimatickým a geografickým podmínkám.
Tyto v kombinaci s úrodnou vulkanickou půdou tvoří dokonalé místo pro růst
a zpracování cukrové třtiny. A kde je cukr, tam naleznete rum.

Zacapa Centenario 23yo
Guatemala - 40%

0,04l - 140,- Kč
0,02l - 80,- Kč

Prvotřídní rum vyráběný solerovou metodou, který opakovaně vyhrál první místo
v soutěži Caribbean Week's Rum Fest, v kategorii Premium (Super-Premium) Rums.
Aroma: jemný začátek, po kterém následuje komplexní rozvoj - karamel, vanilka,
kakao, máslové bonbóny, sherry, pražené brazilské ořechy a lískové oříšky,
karamelizované banány a sušený ananas. Chuť: úžasně komplexní, tělnatá, sladce
viskózní - sušené ovoce, dub, muškátový oříšek, kůže, tabák, tóny kávy a sladké
vanilky vyvážené s kořeněným dotykem skořice a zázvoru.

Zacapa Centenario 23yo
Guatemala - 40%

0,04l - 240,- Kč
0,02l - 130,- Kč

Prvotřídní rum destilovaný přímo ze třtinové šťávy, zrající přibližně 25 let v dubových
sudech. Opakovaně vyhrál první místo v soutěži Caribbean Week's Rum Fest,
v kategorii Premium (Super-Premium) Rums. Aroma: otevřené, bohaté, zralý dub,
spálený karamel, pražené ořechy, marcipán, pomerančová kůra s jemnými květinovými
tóny v pozadí. Chuť: úžasně komplexní, rovnováha mezi sladkostí ovoce, kořením
a alkoholem - tmavá čokoláda s třešněmi, sultánky, datle, švestky, sladký dub, koření
(hřebíček, vanilka, skořice), lehké tóny sušeného manga a malin s jemným náznakem
zázvoru na konci.

Pampero Aniversario 5-7y
Venezuela - 37,5 %

0,04l - 60,- Kč
0,02l - 35,- Kč

RUM PAMPERO Aniversario 40% Reserva Exclusiva je venezuelský skvost
destilovaný z melasy, zraje v sudech po bourbonu. Nabízí středně plné tělo,
karamel, tabák a kávu ve vůni a skvělou, lehce pikantní, mírně nasládlou chuť.
Poprvé byl vyrobený v r. 1963 na oslavu 25. výročí založení společnosti (1938).

Diplomático Reserva Exclusiva
Venezuela 12y - 40 %

0,04l - 100,- Kč
0,02l - 60,- Kč

Diplomático Reserva Exclusiva je venezuelský tmavě zlatý rum vynikající kvality.
Je destilovaný z melasy v měděných kotlíkových zařízeních a zraje v průměru
dvanáct let v sudech po bourbonu.

Diplomático Reserva Exclusiva
Venezuela 12y - 40 %

0,04l - 60,- Kč
0,02l - 35,- Kč

Diplomatico Anejo je fantastický, k pomalému upíjení určený středně těžký zlatý
rum. Tento rum je smíchán z rumů vyrobených na kontinuálních a kotlíkových
destilačních zařízeních, které následně zrály v průměru 7 let.

Ostatní vysoce kvalitní destiláty
Koňak (francouzsky cognac) je nejznámějším typem brandy. Základní surovinou pro výrobu jsou hrozny
vinné révy. Proto, aby se mohla pálenka nazývat koňak, musí splňovat přísná kritéria, které ustanovilo
BNIC (Bureau National Interprofessionel du cognac):
- musí pocházet z okolí města Cognac v západní Francii (což stanovil již francouzský zákon roku 1909)
- musí být vyrobena jen z bílých odrůd Ugni Blanc, Folle Blanche nebo Colombard.
- musí zrát v dubových sudech nejméně 2 roky od konce destilační sezónyi
VS (very special) – nejméně 2 roky
VSOP (very superior old pale) nebo Réserve – nejméně 4 roky
XO (extra old) – nejméně 10 let
Každý rok se odpaří přibližně 3 % alkoholu, nazývané la part des anges (andělský podíl).

Godet XO Fine Champagne 35 YO
Francie - 40 %

0,04l - 190,- Kč
0,02l - 100,- Kč

Vysoce kvalitní a jemný koňak Godet XO Fine Champagne z oblastí Grande
Champagne, Fins Bois, Borderies, Bons Bois a Petite Champagne, který nabízí
mimořádně komplexní zážitek. Pyšní se několika oceněními. Např. Zlatá medaile
“International Wine and Spirit” Londýn a 1997 “Monde Sélection” Brusel.
Vůně: jasmín, řůže a fialky, Chuť: lehká ovocná broskví a jahod, Stáří: 35 let.

Brandy (angl. p?lenka) je vinn? p?lenka či v?novice, destil?t z v?na s obsahem alkoholu 35-60 %.
Nejzn?m?jđ? brandy poch?zej? z Francie (oblasti Cognac aArmagnac v jihoz?padn? Francii), ale brandy
se vyr?b? i v jin?ch vina?sk?ch oblastech, zejména ve Đpan?lsku, v It?lii, v ?ecku nebo v Gruzii. Kvalitn?
brandy se vyr?b? z vybran?ch odr?d révy, nejmén? t?den kvas?, pak se postupn? destiluje a nech?v?
dozr?t i n?kolik let v dubov?ch sudech po sherry, kde teprve dost?v? typickou barvu. Naopak do
portského v?na, do sherry a "đaleru" se brandy p?id?v?.

Brandy Torres 10y
Španelsko - 38 %

0,04l - 40,- Kč
0,02l - 25,- Kč

Tmavá topasová barva s odstínem starého zlata. Silné aroma předznamenává
intenzivní buket s teplými tóny po vanilce a skořici. V ústech je kulaté a bohaté
v tříslovinách. Vytváří bujný a sametový závěr.

Quiet Man 8yo
Severní Irsko - 40 %

0,04l - 110,- Kč
0,02l - 60,- Kč

Osmiletá single malt whisky, stářena v dubových sudech po bourbonu,
lahvováno v Derry - Severní Irsko. Ve vůni jsou citrusové plody, ovocná sladkost,
koření, hořké mandle a broskev. Dokončení je dlouhé a kořeněné.

Gin Tranquebar Colonial Dry
Dánsko - 45 %

0,04l - 55,- Kč
0,02l - 30,- Kč

Tranquebar Colonial Gin je založen na originální receptuře z rodiného archivu.
Klasický koloniální gin s nádechem pikantnosti z exotického koření.

