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PANAMA

Autentico Nátivo 225

Zafra Master Reserve 21 Y.O. 295

Zafra Master Series  30 Y.O. 795

Rum Nation Panama 21 Y.O 295

Cartavio 18 Y.O. 295

MAURIC IUS

Arcane 12 Y.O. Extraroma 225

Gold of Mauritius 195

Chamarel V.S.O.P. 265

BARBADOS

Mount Gay XO 395

Mount Gay 1703 485

PERU

Millonario X.O. 395

Rum Nation Peruano 8 Y.O. 195

JAMAJKA

Appleton 12 Y.O. Rare Blend 195

Appleton 21 Y.O. 425

TRIN IDAD A  TOBAGO

Angostura 1919 195

Angostura 1824 275

VENEZUELA

Diplomático Reserva Exclusiva 225
Diplomático Distillery 
Collection No. 1 Batch Kettle
Diplomático Distillery  
Collection No. 2  
Barbet Column

Diplomático Ambassador 765

275

275

GUATEMALA

Zacapa Centenario 23 335
Zacapa Centenario X.O. 465
Zacapa Edición Negra 395
Zacapa Reserva Limitada 2015 395
Botran Solera 18 225
Botran Cobre 265



GUYANA

Rum Nation Demerara  
Solera No. 14 

225

GRENADA

Six Saints 195

F IL IP ÍNY

Don Papa 235

MARTIN IK

Trois Rivieres V.S.O.P. 225

Zacapa Edición Negra / Guatemala
Na závěr je rum uložen do znovu silně vypálených dubových sudů po bourbonu. Díky tomu  

v něm zesílí dřevité, kořeněné a kouřové tóny, které Edición Negra odlišují od ostatních rumů Zacapa. 

Zacapa Reserva Limitada 2015 / Guatemala
Inspirací pro rum Reserva Limitada 2015 se stala orchidej, guatemalská národní květina.  

V poslední fázi zrání byl rum přemístěn do sudů, které byly ručně vypáleny do různých stupňů, aby  
v destilátu probudily aroma a chutě vanilky.  

Botran Solera 18 / Guatemala 
Ron Botran Solera 18 zraje pět až osmnáct let systémem solera v sudech z amerického dubu,  
v nichž byla předtím uložena americká whiskey, vypálené sudy a sudy po sherry. Výsledkem  

je komplexní rum s hloubkou, bohatostí a přirozeně sladkými tóny.

Botran Cobre / Guatemala
Unikátní chuť této limitované edice vzniká destilací v měděných kotlích, uvnitř kterých je umístěn košík 

s kardamomem, skořicí, zázvorem a hřebíčkem. Jde o blend rumů až 20 let starých. Komplexní chuť 
odkrývá skvělý poměr sladkosti a kořeněnosti, zůstává dlouho na patře a umožňuje tak vychutnat si tóny 

použitého koření.

Autentico Nátivo / Panama 
Za chuťovým profilem rumu stojí ikona mezi blendery moderních rumů, Francisco „Don Pancho“ 

Fernández. Velmi vyvážená chuť se vyznačuje medovými tóny melasy, spolu s tóny dubu, kakaa a citrusů. 
Výborně chutná jak v pokojové teplotě, tak i ledově vychlazený, a pokaždé postupně odhaluje jiné tóny 

a polohy chuti.  
 

Zafra Master Reserve 21 Y.O. / Panama
Stáří tohoto rumu dosahuje výjimečných 21 let. Je to mimořádně hladký rum, ve kterém  

se snoubí dřevité, ovocné a lehce kořeněné tóny. 

Zafra Master Series  30 Y.O. / Panama
Zafra Master Series 30 Y.O. představuje ve světě rumů unikát – jde totiž o rum, který strávil dlouhých 

30 let v sudech po bourbonu. Vyznačuje se vyzrálým aroma vanilky a sušeného ovoce a bohatým 
dřevitým buketem.

Rum Nation Panama 21 Y.O. / Panama
Panama 21 y.o. má svěží, nasládlé aroma s tóny sušených fíků a datlí, tabáku a vína. Na patře je sametově 

jemný s tóny čokolády, pomeranče, sušeného ovoce a náznakem pepře. Na to, že jde  
o velmi starý rum, je překvapivě svěží a čerstvý, bez přílišné dřevitosti.

Cartavio 18 Y.O. / Panama
Tento vyzrálý rum obsahuje směs rumů o průměrném stáří 18 let, které byly uloženy v sudech  

z amerických, francouzských i vzácných slovinských dubů, ve kterých bylo dříve uloženo sherry  
a americká bourbon whiskey. 

Arcane 12 Y.O. Extraroma / Mauricius
Unikátní agricole rum z ostrova Mauricius, který zraje systémem solera. Tři až šest měsíců před 

lahvováním se do něj přidává sirup z tmavého třtinového cukru smíchaného s 35 % rumem.

Gold of Mauritius / Mauricius
Gold of Mauricius je rum bez uvedení stáří. Vybrané rumy jsou blendovány a následně uloženy ke zrání 

do použitých sudů, ve kterých bylo předtím uloženo vysoce kvalitní jihoafrické portské víno.  
Má vyváženou, jemnou, hedvábnou a lehkou chuť s tóny dubu, sladu a pražených oříšků.

Diplomático Reserva Exclusiva / Venezuela
Diplomático Reserva Exclusiva je směsí až dvanáct let starých rumů. Jde o nejoblíbenější  

a celosvětově oceňovaný venezuelský rum, který se pyšní více než dvaceti medailemi  
z prestižních mezinárodních soutěží. 

Diplomático Distillery Collection No. 1 Batch Kettle / Venezuela
Řada Diplomático Distillery Collection představuje rumy vyrobené na různých destilačních zařízeních, 

kterými palírna disponuje. Destilační zařízení „Batch Kettle“ bylo přivezeno  
do palírny Diplomático v La Miel v roce 1959 z Kanady, kde se používalo pro výrobu whisky. 

Tento šestiletý rum má vytříbenou chuť, ve které se delikátní dřevité taniny doplňují  
s tóny páleného karamelu a příchutí zralého červeného ovoce, končící v měkké, sladké dochuti.

Diplomático Distillery Collection No. 2 Barbet Column / Venezuela
Barbetův kontinuální destilační systém zkonstruoval Emile Barbet v roce 1927 ve Francii, kde 

se původně používal k výrobě koňaku. Do palírny Diplomático bylo přivezeno v roce 1959.  
Na patře je tento čtyřletý rum lehce suchý s jemnými tóny dřeva a čerstvostí citrusových plodů, které 

se snoubí v příjemném a dlouhotrvajícím závěru.

Diplomático Ambassador / Venezuela
Ambassador je nejvýše postavená verze rumu Diplomático, vyrobený výhradně z kotlíkových těžkých 

rumů, které dvanáct let zrály v sudech po bourbonu a poté byly na další dva roky uloženy do sudů 
po prémiovém sherry.

Zacapa Centenario 23 / Guatemala 
Vlajková loď mezi rumy, guatemalský rum vyráběný z panenského medu cukrové třtiny.  

V nadmořské výšce 2300 metrů zraje systémem solera 6 - 23 let a postupně prochází několika typy sudů.  

Zacapa Centenario X.O. / Guatemala
Zacapa X.O. se na další dva roky ukládá do 250litrových sudů z francouzského dubu,  

v nichž předtím zrály koňaky. 



 
Chamarel V.S.O.P. / Mauricius

Produkty palírny Chamarel se dokázaly odlišit díky poloze – oblasti 300 metrů nad mořem  
s vlastním mikroklimatem – a jedinečných odrůdách cukrové třtiny. Chamarel VSOP je směsí rumu  

z destilační kolony (75 %) a rumu z pot stillu (25 %), které zrály minimálně čtyři roky  
v sudech z francouzských dubů. 

 
Millonario X.O. / Peru

Millonario XO je směsí až dvacet let starých rumů, jež zrály jednak v sudech z amerického bílého dubu, 
které dříve obsahovaly bourbon, jednak systémem solera v sudech po sherry Pedro Ximénez. Výsledkem 

je elegantní, sametově hladký rum nasládlé chuti s dotekem hořké čokolády.

Rum Nation Peruano 8 Y.O. / Peru 
Tento sladký peruánský rum s tóny fíků a datlí si zároveň díky svému mládí zachovává  

svěžest a ostrý, živý, avšak lehký charakter.

Appleton 12 Y.O. Rare Blend / Jamajka
Appleton Estate je nejstarší nepřetržitě fungující třtinovou plantáží a palírnou na Jamajce.  

Rare Blend je směsí rumů, z nichž nejmladší zrál 12 let. Má komplexní aroma a robustní suchou huť  
s tóny dřeva, ovoce, kakaa, pomerančové kůry a mandlí. 

Appleton 21 Y.O. / Jamajka
Appleton Estate 21 Y.O. sestává z pečlivě vybraných rumů minimálního stáří 21 let, které dohromady 

vytvářejí vskutku mimořádný rum. Je robustní, a přesto neuvěřitelně jemný, vyznačuje se tóny citrusů, 
koření a dřeva, stopami pomerančové kůry, muškátového oříšku, mandlí, kávy a kakaa.

Angostura 1919 / Trinidad a Tobago
Angostura 1919 je jedním z nejúspěšnějších rumů Angostura. Je to lehký blend rumů, jež zrály ve znovu 

vypálených sudech po bourbonu až osm let. Na patře je suchý s náznaky karamelu,  
pražených ořechů, vanilky a pepře. 

Angostura 1824 / Trinidad a Tobago
Angostura 1824 je blendem rumů, z nichž nejmladší zrál dlouhých dvanáct let. Na patře je harmonický  

a plný, v chuti se projevují stopy medu, čokolády, ovoce, koření a bylin.
 

Rum Nation Demerara Solera No. 14 / Guyana
Jedná se o blend různých ročníků z kotlíkového destilačního zařízení, které dodává plnou chuť, a lehčích 

rumů z destilační kolony. Hlavní staření probíhá v sudech po bourbonu, následné dvanáctiměsíční 
uložení do sudů po sherry Oloroso a Pedro Ximenez zvýrazní kořeněný charakter rumu. Nakonec  

je do blendu kvůli větší komplexitě a „tmavému“ charakteru přidán  
malý podíl velmi starého rumu Enmore.

Six Saints / Grenada
Ačkoli chuťový profil připomíná rumy typu spiced, do Six Saints se žádné koření nepřidává.  

Jde o lehký, a přesto komplexní rum s aroma tropického ovoce, sušených višní a kokosu.

Don Papa / Filipíny
Rum inspirovaný revolucionářem Dionisem Magbuelasem, známým rovněž pod přezdívkou Don Papa, 

který na Filipínách vedl boj proti španělské nadvládě. Výjimečný chuťový profil  
s tóny vanilky, medu a kandovaného ovoce.

 
Trois Rivieres V.S.O.P. / Martinik 

Ačkoli zůstává věrný stylu značky, dokonalá jemnost a delikátní plnost činí z agricole rumu Trois 
Rivières VSOP vskutku mimořádný rum, který osloví jak rumové nadšence, tak skutečné znalce tohoto 

destilátu. Má dokonale jemnou, opulentní a výraznou chuť s náznakem  
sušeného ovoce, medu a koření a robustní závěr.

Pro skupiny osmi a více osob bude k finálnímu účtu připočítáno 12,5 %  
service charge. Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH. 


