Pampero Aniversario
Tento specifický prémiový rum byl
uvedený na trh při příležitosti 25. výročí
společnosti, a to již v roce 1963. Od té doby
získal mnoho příznivců i ocenění v
mezinárodních soutěžích. Jeho typická,
silná chuť, příjemná a těžká vůně i tmavě
mahagonová barva jsou výsledkem
několika let zrání v dubových sudech.
Trojnásobná destilace a preciznost při
výrobě slibuje úžasný degustační zážitek.
Originální balení v krásné lahvi s koženým
pytlíkem z něj dělá ideální dárek pro vaše
blízké i obchodní partnery. Vůně a chuť, co
vás uhrane Typicky těžká, intenzivní vůně
tabáku a kůže se zde skloubí s výraznou,
silnou a dokonale vyváženou, chutí
hnědého
cukru, vanilky, skořice, višní a
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rumu bohatou a intenzivní vůni, charakteristickou chuť a krásnou tmavě mahagonovou barvu.
Mistrovská výroba Naprostý perfekcionismus při výrobě se zde rozhodně vyplácí. Trojnásobná
destilace dělá tento prémiový rum tím, čím je.
Mnoho ocenění
Také ocenění na mnoha prestižních soutěžích dokazuje jeho kvalitu. Jeho sbírka čítá deset zlatých a
jednu stříbrnou medaili, a také ocenění nejlepší rum přehlídky. Naposledy získal zlatou medaili v roce
2017 v rámci akce San Francisco World Spirits Competition.

Ron de Jeremy XO 0,7l
Rum Ron de Jeremy XO byl vyroben k poctě
legendárního Ron de Jeremyho. Na tomto krásném
rumu určen pouze k usŕkávání a do oka přitahujícím
balení se podepsal Ron de Jeremy hladkostí chutí,
čímž tento rum povýšil na vyšší úroveň. Směs rumů
obsahuje ručně vybrané rumy destilované v kotlíkové
i kolonové aparatury původem z Barbadosu,
Trinidadu, Jamajky a Guyany. Tyto super špičkové
rumy jsou staré až 15 let a zrály v amerických
dubových sudech, dříve používaných pro výrobu
burbonů.Barva: jasné zlatá jantarová barva s
červenavými měděnými odstíny.
Vůně: je bohatá, s vůní dubu, ovoce a koření s
náznaky karamelizovaných oříšků a medu.
Chuť: tento rum má sametovou a svůdnou chuť.
Závěr: dlouhý a lohodný se sladkými dubovými
tóny, které se nechávají prosit o další skleničku.
Ron de Jeremy XO je komplexní a sofistikovaný
rum, který dokazuje, že trpělivost při výběru rumů
může být opravdu odměněna. Vychutnejte si jej čistý
nebo to the rock a nezapomeňte, co Ron vždy říkal:
"Užívejte si zodpovědně!"

DON PAPA 0,7L 43% L.E.
Rum Don Papa je kvalitní filipínský rum z cukrové třtiny, která rostla na vulkanické půdě v
nejúrodnější oblasti Filipín, oblasti Negros Occidental. Zraje v dubových sudech v předhůří hor
Kanlaon. Vyznačuje se jantarovou barvou, lehkým a ovocným aroma, které pokračuje jemnou a
lahodnou chutí. Rum Don Papa má dlouhý závěr a nabízí bohatou paletu chutí, jako je vanilka, med
a kandované ovoce.

DON PAPA 0,7L 40%
Rum Don Papa v českém překladu znamená pantáta. Jedná se o kvalitní filipínský rum z cukrové
třtiny, která rostla na vulkanické půdě v nejúrodnější oblasti Filipín, Negros Occidental. Tento rum
Vás zaujme krásně až legračně vypadající lahví, ve které ovšem naleznete velice kvalitní rum.

DON PAPA TUBA 0,7L 40%
Rum Don Papa v českém překladu znamená pantáta. Jedná se o kvalitní Filipínský rum z cukrové
třtiny, která rostla na vulganické půdě v nejúrodnější oblasti Filipín, Negros Occidental. Tento rum
Vás zaujme krásně až legračně vypadající lahví, ve které ovšem naleznete velice kvalitní rum.

DON PAPA rumy- kvalitní filipínský rum z cukrové třtiny, která rostla na vulkanické půdě v
nejúrodnější oblasti Filipín, oblasti Negros Occidental. Zraje 7 let v dubových sudech v předhůří
hor Kanlaon. Vyznačuje se jantarovou barvou, lehkým a ovocným aroma, které pokračuje jemnou a
lahodnou chutí. Rum Don Papa má dlouhý závěr a nabízí bohatou paletu chutí, jako je vanilka, med
a kandované ovoce.

