
objavte s nami svet RUMu z celého sveta 
 

Dzama Rhum Cuveé Noire Prestige 40%, krajina pôvodu Madagaskar 0,04l   5,80€ 
 

luxusných, tmavých melasových rumov, zreje v sudoch z amerického dubu po dobu troch 
 rokov, vôňa je silná a prenikavá s prevahou vanilky, prekvapí vás hladká chuť, spoznáte 
kandizované pomaranče, kandizovaný zázvor, vanilku, s jemnými až skrytými podtónmi 

čerstvých citrusov a banánu 
 
 
 

Gosling´s Old Family Reserva Bermuda rum 40%, krajina pôvodu Karibik  
 0,04l 12,20€ 

 
starý rum, vytvorený z neporovnateľných Bermudských zmesi, starne  

          v temných sudoch, kde sa získava sladkastá chuť ako u vzácnych škótskych alebo koňaku 
 
 

Malecon Rare Proof Small Batch 1996 20YO 48,4%, krajina pôvodu Panama
 0,04l 13,80€ 

 
20 ročný rum vyrábaný tradičnou kubánskou metódou, zreje v malých dubových 

sudoch od bourbonu, chutí hebko, jemne korenisto s tónmi kávy, marhule a vanilky 
 
 
 

Blue Mauritius Gold 40%, krajina pôvodu Mauricius    
     0,04l   9,90€ 

 
         výnimočný rum,ak necháme naplno rozvinúť vôňu, cítime drevo a sušené ovocie, v pozadí  
nájdeme veľké množstvo exotických vôní, arómu škorice a kokosu, chuť je veľmi jemná a krémová,  

vystupuje hrozno, vanilka, exotické ovocie a sladkosť podobná karamelu 
 
 

Zacapa Centenario 40%  system solera 23  0,04l   13,90€ 
 

                    Rumy Zacapa Centenario zrejú systémom solera v nadmorskej výške 2333 metrov 
 v sudoch z bieleho dubu, 

 v ktorých zrel predtým bourbon, Sherry, ale tiež portské, koňak alebo tokajské víno 
 
 

                   Pyrat rum XO 40%, krajina pôvodu Britské Panenské ostrovy  
                      0,04l   8,90€ 

 
        osobitý rum blendovaný z veľmi kvalitných a vyzretých 10 ročných karibských rumov  
s ťažkou a sladkou arómou, chutí veľmi jemne a hladko po vanilke, marcipáne, sladkom 

korení a vyzretom citrusovom ovocí 
 

Havana Anejo Blanco 37,5%, krajina pôvodu Kuba     0,04l   3,80€ 
Havana 3YO 40%         0,04l   4,20€ 

 
svetoznámy kubánsky rum značky Havana Club je to vyzretý biely rum, čerstvý s tónmi čerešní a čokolády, 

je skvelý do miešaných nápojov, zreje v sudoch z bieleho duba 
 

     Božkov Republica Exclusive 38%   0,04l   2,10€ 

Božkov rum Republica je vyrobený z 8 ročných rumov pochádzajúcich z Karibiku. Dosladený je 
karamelom. Má nádhernú jantárovú farbu. 


