
DZAMA AMBRE DE NOSYBE PRESTIGE 52% 5,70 €

Najslávnejšie a vôbec prvé rumy plnené do � iaš na Madagaskare od spoločnosti DZAMA. 
Rum s dobre vyvinutým charakterom, ktorý dáva aj tomu najjednoduchšiemu kokteilu 
nezabudnuteľné chute. Symfónia vôní, ktorá sa pri každej ochutnávke tajomne a ra� novane 
odhaľuje. 

0,04 l

RON ESPERO COCONUT & RUM 40% 4,90 €

Ron Espero Coconut & Rum z Dominikánskej republiky je ideálny pre každého, kto sa chce 
liečiť populárnym rumovým likérom s kokosovou príchuťou. Tento tmavý rumový likér 
kombinuje to najlepšie z mladého melasového dominikánskeho rumu s výdatnými
prírodnými tónmi zrelých kokosových orechov.

0,04 l

RUM HELL HIGH WATER XO 40% 5,70 €

Príjemne sladký blend prémiových rumov z Barbadosu, Jamajky, Guyany a Trinidadu, ktoré 
zrejú až 15 rokov v dubových sudoch po bourbone. Jeho sýta tmavá farba sa skvele doplňuje 
s tónmi karamelizovaných orechov a korenia. Dlhé a hladké zakončenie pohladí zmysly. 

0,04 l

RUM DEMON’S SHARE 40% 5,90 €

Prémiový rum z exotickej Panamy - The Demon’s Share. La Reserva del Diablo. Názov vznikol 
z pojmu Anjelská daň, je to alkohol ktorý sa vyparí pri zrení nápoja. Takže ak anjeli si berú 
svoj podiel z rumu, tak si vezmú aj démoni. Zreje po dobu 6 rokov, čo mu dodáva jemnú 
jantárovú farbu.

0,04 l

RON ESPERO COFFE & RUM 40% 4,90 €

Vynikajúca studená káva a 7 ročný dominikánsky rum v každej kvapke ručne vyrábaného 
likéru Ron Espero. Tento kávovo rumový likér je tak prírodné sladký, že mu k dokonalosti 
stačilo pridať iba dotyk čistého cukru z trstiny.

0,04 l

RON ESPERO CREOLE ORANGE 40% 4,90 €

Najslávnejšie a vôbec prvé rumy plnené do � iaš na Madagaskare od spoločnosti DZAMA. 
Rum s dobre vyvinutým charakterom, ktorý dáva aj tomu najjednoduchšiemu kokteilu 
nezabudnuteľné chute. Symfónia vôní, ktorá sa pri každej ochutnávke tajomne a ra� novane 
odhaľuje. 

0,04 l

RUMOVÁ KARTA



MATUSALEM CLÁSICO 10Y. 40% 4,00 €

Rum Matusalem Clássico má obzvlášť silnú a exotickú chuť. Jeho proces stárnutia a 
miešania je založený na tzv. Solera metóde, ktorá sa pôvodne používala len pre výrobu 
sherry, brandy a koňaku. Táto metóda, vďaka ktorej je získaný výnimočne jemný rum, je pre 
výrobu rumu unikátna. 

0,04 l

CAPTAIN MORGAN SPICE 35%  3,90 €

Captain Morgan Spiced Gold je unikátna liehovina s neopakovateľnou chuťou. Zreje celý rok 
v dubových sudoch, kde je obohacovaný unikátnou tajnou zmesou bylín a korenia.

0,04 l

DICTADOR 20 ROČ. 40% 8,99 €

Dozrieva systémom Solera 14 až 24 rokov. Tento lahodný kolumbijský rum bol vyrobený 
spoločnosťou Dictador. Rum je hydratovaný demineralizovanou vodou na silu fľaše pomaly 
po kvapkách po dobu 28 dní.

0,04 l

DON PAPA RYE, 45% 45 €

Don Papa Rye je jedinečná limitovaná edícia rumu značky Don Papa pochádzajúca z Filipín, 
ktorá dozrieva v sudoch po ražnej whisky.

0,04 l

MATUSALEM GR.RESERVA 15Y. 40% 4,99 €

P15yo Matusalem Gran Reserva je super prémiový kubánsky rum, ktorý má jednu z na-
jlepších kvalít. Tento rum má veľmi starú históriu, vyrába sa už od roku 1872 a to metódou 
Solera.

0,04 l

DON PAPA 40% 7,90 €

Tento rum uzrel svetlo sveta prvýkrat v roku 2012. Alkohol z cukrovej trstiny, ktorá rastie na 
najúrodnejšej časti Filipín. V dubových sudoch zotrvá 7 rokov. Má jantárovú farbu, ovocnú a 
ľahkú vôňu. Cítiť môžete vanilku, med, korenie a ovocie. Má dlhý záver.

0,04 l

CAPTAIN MORGAN BLACK SPICED 40% 3,90 €

Captain Morgan je  vyrobený z horkejšieho karibského rumu. Zreje v dvakrát opálených 
dubových súdkoch. Výborne chutí s kolou alebo zázvorovým pivom a plátkom limetky. 

0,04 l

PAMPERO ANIVERSARIO 40% 5,30 €

Tmavo jantárové Aniversario bolo vytvorené v roku 1963, na oslavu 25 rokov Pampero ™. Je 
to zmes najlepších rumov z ich produkcie. Je považovaný za jeden z najcennejších rumov na 
svete a skutočný symbol Venezuely. Blend rumov vo veku do 4 rokov, zrejúcich v dubových 
sudoch po sherry.

0,04 l

DIPLOMATICO AMBASSADOR 47% 39 €

Diplomático Ambassador je exkvizitný trstinový tmavo-zlatistý rum, ktorý zreje v sudoch 
z amerického bieleho dubu, kde predtým zrel bourbon, minimálne dvanásť rokov. Ďalšie 
dva roky potom leží v sudoch po španielskom sherry Pedro Ximénez, odkiaľ sa na rozdiel od 
väčšiny iných rumov dostáva priamo z veľkých sudov do � iaš. Diplomático Ambassador si 
najlepšie vychutnáte samostatne, bez ľadu.

0,04 l

DIPLOMATICO RUM RESERVA EXCLUSIVA
12Y 40% 

6,99€

Reserva Exclusiva pomaly zreje v dubových sudoch na úpätí Ánd až 12 rokov. Diplomático 
v sebe spája tie najvyberanejšie rezervy venezuelských rumov, ktoré vedia oceniť skutoční 
odborníci, ako aj tí, ktorí s rumom iba začínajú. Jeho unikátne zloženie poukazuje na 
jedinečnú komplexnosť extrahovanú z destilačného procesu medu z cukrovej trstiny.

0,04 l

BACARDI CARTA BLANCA 37,5% 3,70 €

Najpredávanejšia značka liehovín po celom svete sa teší svojej popularite vo viac ako 170 
krajinách sveta. Bacardi Carta Blanca bola založená v roku 1862 a je stále pozoruhodnou 
rodinnou značkou.

0,04 l

AUSTRIAN EMPIRE NAVY 18Y. 40% 6,90 €

Rum pochádza z Dominikánskej republiky a Barbadosu. Vyrába sa v malých sériach zo 4 
druhov ušľachtilých rumov, ktoré dozrievali po dobu 18 rokov v sudoch po sherry, portskom, 
single malt škótskej whisky a bourbone. Pri výrobe sa používa metóda solera. 

0,04 l

ZAFRA MASTER RESERVA 21Y 40% 12,90 €

Zafra je prémiová značka panamského rumu, ktorá nemá doposiaľ na trhu dlhú históriu. 
Zafra Master Reserve 21 Y.O. má nádherne jantárovú farbu s nádychom medi a aróma je 
poznačená exotickým korením a jemnej vanilky. Na tento prémiový rum sa oplatilo čakať 
dvadsaťjeden rokov.

0,04 l

DIPLOMATICO PLANAS  47% 6,99€

Diplomático Planas predstavuje nezameniteľnú zmes rumov destilovaných kontinuálnou, 
ako aj kotlíkovou metódou, ktoré zreli v sudoch z bieleho amerického dubu po dobu až 6 
rokov. Planas má intenzívnu, elegantnú chuť a svoju čistú farbu získava vďaka � ltrácii cez 
čierne uhlie, ktorá sa robí tesne pred fľaškovaním rumu.

0,04 l

RON ZACAPA CENTENARIO 23Y. 40% 7,90 €

Úžasný rum - víťaz platinovej medaily a držiteľ prvého miesta podľa Inštitútu testovania 
nápojov v Chicagu s neuveriteľnými 97 bodmi. Zaujímavé je, že použité rumy zrejú 6 až 23 
rokov a miešajú sa spolu v systéme solera.

0,04 l

RON ZACAPA CENTENARIO XO 25Y 40% 16,90€

Ron Zacapa Centenario XO 25 Anos je destilovaný z fermentovaného čistého panenského 
sirupu cukrovej trstiny. Ron Zacapa Centenario X.O. je vyrábaný z tých najstarostlivejšie 
vyberaných rumov o priemernom veku 25 rokov, ktoré sú následne viac ako rok miešané, 
aby bolo dosiahnutá perfektná rovnováha v zložení vône a chuti.

0,04 l

PYRAT XO RESERVE 40% 5,80 €

Mimoriadny rum - Pyrat X.O.Reserve je starostlivo vybraná zmes 15-ročných karibských 
rumov. Má jantárovú, tmavú farbu. Prenikavú citrusovú vôňu. Je to rum špičkovej kvality s 
hlbokým charakterom. Má korenistú chuť s pomarančovými tónmi, príjemne nasladlý. 

0,04 l

PRESIDENTE MARTI 19Y 40% 7,90 €

Vynikajúci Presidente Marti, 19 ročný rum z Dominikánskej republiky, vyrábaný solera 
metódou z melasy. Rum zreje v sudoch po bourbone po dobu 19 rokov. Má vynikajúce 
sladké, ovocné a drevité tóny dominikánskych rumov. Čerstvá šťava z cukrovej trstiny v 
kombinácii s poctivou prácou a vášňou vytvorili dokonalý alkohol s menom Presidente 
Marti. 

0,04 l

BOŽKOV REPUBLICA RESERVA 40% 3,90 €

NRepublica Reserva je s 40% objemu alkoholu mierne silnejšia a suchšia ako Republica 
Exclusiva. Je to dané odlišným blendom, ktorý spája šesť karibských rumov, z ktorých 
tie najstaršie zreli až 12 rokov v dubových sudoch. To, že Reserva je starená dlhšiu dobu 
napovedá vizuálne tmavojantárová farba a chuťovo výraznejší drevitý charakter.

0,04 l


