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RUM





elixíry
Arcane ArRangé Banane Flambée (40%) – banánový elixír z Mauricia 

Arcane představuje svou novinku: Arcane Arrangé Banane Flambéé. Rum se sladkou ovocnou vůní a 
plnou tropickou chutí s dominantními tóny banánů a cukrové třtiny. Rhum arrangé, doslova „naaranžo-
vaný rum“, má své kořeny na ostrovech Réunion, Mauricius, Madagaskar a na ostrovech Francouzských 
Antil. Jedná se o rum, resp. likér na jeho bázi, který je ochucený ovocem, kořením, rostlinami či jejich 
kořeny, které jsou v něm macerovány. Řada Arcane Arrangé představuje lahodné spojení delikátního 
rumu z ostrova Mauricius, který se vyznačuje tóny čerstvé cukrové třtiny, a tropického ovoce, jež je pro 
ostrov Mauricius typické. Tento exotický elixír je ideální vychlazený či
na ledu, jako aperitiv či digestiv.

Capitan Bucanero 7YO (34%) – 7 letý rum z Dominikánské republiky

Dominikánský rumový likér staví na kvalitních základech – jemně destilovaných sedmiletých rumech, 
které odpočívaly v sudech z amerického bílého dubu. Má ale v záloze přísady, které ho posouvají do 
nebeských výšin. V závěrečné fázi se do něj totiž přidává sušené ovoce – kalifornské švestky a rozinky 
sultánky. Výsledkem je elegantní lahůdka s hutnější, hedvábně jemnou konzistencí a sametovou chutí s 
tóny ovoce a karamelu. Pokud patříte k milovníkům sladkých rumů, nebo jen máte chuť na něco dobré-
ho, tenhle kapitán vám spolehlivě osladí život.

Compañero Elixír Orange (40%) 
– pomerančový elixír přímo z pláže karibského Trinidadu

Elixír Compañero Orange je perfektní mix klasického rumu Trinidad a tropických příchutí zralých 
pomerančů a čerstvých kokosových ořechů. Sladký, ovocný a silný, takový je rumový elixír Compañero 
Elixir Orange. Ve sklence vás zalije tropické slunce a vůně léta – zralé pomeranče, čerstvé kokosové 
ořechy a třtinový cukr. Vzhledem k vyššímu obsahu alkoholu se ale můžete těšit i na příjemně hřejivý 
rumový závěr. Pokud patříte k příznivcům sladkých rumů, nebo občas dostanete jen chuť na něco 
dobrého, neměla by tahle dobrota chybět ve vaší sbírce. Vydejte se na karibské pláže. Stačí otevřít.

Conde de Cuba Elixír (32%) 
– aromatický a intenzivně sladký dominikánský rum 

Po přečtení názvu Conde de Cuba Elixír del Caribe Rum je zcela přirozené očekávat karibský rum z 
ostrova Kuba, ovšem v tomto případě bychom se pletli. Tento tajemný rum totiž pochází ze sousedního 
ostrova z Dominikánské republiky, kde jej vyrábí kubánští exulanti, kteří nesouhlasí se současným 
politickým děním ve své zemi. Conde de Cuba Elixir del Caribe Rum zraje 7 let v dubových sudech po 
sherry z odrůdy Pedro Ximenez. Je velmi aromatický a intenzivně sladký, díky čemuž je vhodné jej použít 
taktéž jako aperitiv. Nezklame ani samotný s ledem. 
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 Contadora Elixír Liqueur (34%) - sedmi letý likér z Panamy 

Contadora Elixír Liqueur je vyrobený na bázi 7 letého rumu z Panamy, 
který zrál v dubových sudech po dobu 7 let. Následně se v něm macerují* 
bylinky, koření a rozinky, čímž si získává podmanivé aroma a chuť. Disponuje 
výrazným aroma vanilky, čokolády, rozinek a citrusových plodů. 

Cubaney Elixír (34%) 
- elixír radosti a esence toho nejlepšího z Dominikánské republiky 

Co vznikne, když spojíte ty nejlepší dvanáctileté rumy, které zrají v kvalitních dubových sudech solera* 
metodou, se sladkými hrozny odrůdy Pedro Ximénez. Vznikne tak tmavý, sladký a perfektně vyvážený 
rum Cubaney Elixír, jehož chuť splývá s vůní v jeden celek a příjemně hladí po patře. Cubaney Elixír je 
výrazně aromatický. Vůně je sladká a cítit v ní můžete švestky, fíky, karamel, snad i kapku sherry, ale 
rozhodně dřevitost dubu a mírnou kořeněnost.

Dead Head Dark Chocolate (35%) – rumový elixír z Mexika 

Rum s esencí másla, kávy a tmavé čokolády ve velmi stylové láhvi, která připomíná vyschlou opičí 
lebku. Kombinace mexického rumu a jemně praženého kakaa je odkazem na starou mayskou kulturu, 
která dala světu čokoládu. Ve vůni dominuje káva, karamelky a lehký kakaový nádech. Společnost jí 
dělají tóny sladkých třešní a vanilkové limonády. Připijme starým Mayů!!

Espero Coco Caribe Liqueur (40%) 
– bílý a sladký kokosový likér z Dominikánské republiky

Espero Coco Caribe Liqueur je vynikající směs různých dominikánských rumů, zrající procesem 
stárnutí solera* čtyři až sedm let, která je následně filtrována přes dřevěné uhlí k odstranění tmavé 
barvy dubového dřeva a nakonec domíchána kokosovým mlékem. Tento zajímavý nápoj se vyznačuje 
vůní s jemnými tóny kokosu a krásně sladkou chutí. Jde o ideální likér pro tvorbu prémiových koktejlů. 
Zároveň má ovšem tak plné tělo, že chutná skvěle i čistý na ledu.

Espero Creole Caribean Orange Liqueur (40%) 
– likér z Dominikánské republiky s chutí pomerančů
 
Rum Espero Creole Caribbean Orange Liqueur je výborné, jemné pití. Vzniká macerací přírodní a 
chemicky neošetřované pomerančové kůry v rumu. Jedná se o dokonalou fůzi znamenitých 7 – 12 
letých dominikánských rumů, zrajících systémem solera, ve kterých je macerována pomerančová 
kůra. Kombinace jemné sladkosti, vůni s dotekem pomerančů a výrazné chuti po střeném rumu jej 
předurčuje jako netradiční aperitiv.

Espero Ron Elixír (34%) 
– rozinková slast přímo z Dominikánské republiky

Ron Espero Elixír je vyroben z nejjemnějšího dominikánského rumu Añejo, zrajícího 7 let v amerických 
dubových sudech. Rozinky, které jsou macerovány* po dobu nejméně jednoho měsíce, jsou vylisovány 
a vzniklá lahodná šťáva je poté přidána do rumu. Ron Espero Elixir je na Kubě, odkud také pochází, 
velmi populární jako aperitiv. Je vynikající s ledem nebo jen čistý, podávaný při pokojové teplotě.



Hispanico Elixir (34%) 
– sladký elixír z Andalusie - Španělsko

Sladká dobrota z rumů hispánských zemí, která si odjela na odpočinek a zrání do španělské Andalusie. 
Společnost ji na této dovolené dělalo exotické ovoce, bylinky, rozinky a další tajné suroviny. Díky tomu 
se mohla rozvinout v parádně nasládlý elixír plný různých, zároveň ale krásně vybalancovaných chutí.

Che Guevara Elixiro (34%) 
– prémiový karamelový likér z Karibského rumu 

Likér z karibského rumu a přírodního macerátu* rozinek sultána, které podtrhují chuť a vůni, je 
doslazen pravým karamelem. Pro výrobu se užívá destilát z cukrové třtiny, který se plní do hnědé láhve. 
Elixír se vyznačuje sladkou chutí s jemnou hořkostí karamelu, koňakem a přírodním macerátem 
rozinek.

Kakadu (30%)
– banánový elixír z Dominikánské republiky

Banánový elixír* Kakadu představuje typickou chuť Karibiku. Kakadu se vyrábí z blendu* tří až 
pětiletých rumů, přezrálých banánů z lokálních plantáží a karamelu. Dominikánské rumy jsou díky své 
dlouhé tradici považovány odborníky za nejlepší na světě. Kakadu se díky svému jemnému banánové-
mu aroma hodí k vylepšení již známých rumových drinků. Skvělý je i samotný, na ledu nebo ke kávě.

Legado Elixír (38%) 
– rozinkové dědictví z Panamy

Na základě rodinného receptu, který se dědí z generace na generaci, vznikl tento skvělý elixír s příznač-
ným názvem legado – dědictví. Základem tohoto elixíru je blend* 7 letých až 12 letých rumů, které zrají v 
sudech z amerického bílého dubu. V rumu se macerují* 48 hodin rozinky spolu s bylinkami a díky 
maceraci je dosaženo nezaměnitelné chuti a tmavě hnědé barvy.

Legendario 7YO (34%) 
– 7 letý rozinkový sladký kubánský rum

Legendární rumový likér ze žhavé Kuby je sladký, jemný 
a příjemně hřejivý. Vyrábí se z perfektně vyladěné směsi 
zralých melasových* rumů, která si řádně odpočine 
v sudech z amerického dubu a přichází třešnička na dortu. 
Tedy rozinky, které se v rumu minimálně měsíc macerují. 
Svou sladkostí a hustou konzistencí je trošku odlišný
od klasických rumů z Kuby. Legendario rumy mají 
jantarovou barvu a aroma rozinek a pomerančů. 
Vychutnejte si ho při pokojové teplotě, silně vychlazený, 
nebo v míchaných nápojích. ¡Salud!



Mulata de Cuba (32%) 
– božský kubánský rumový elixír

Mulata je bezpochyby nejlepší rum na Kubě. 
Je jedním z mála uznávaných kubánských 
rumů jak doma, tak ve světě. Je stáčen 
přímo na Kubě, a proto se Vám dostává 
do rukou pravý kubánský originál. 
Velké množství známých rumů které 
jsou k dostání na evropském trhu, je 
dovezeno v cisternách nebo ve stavu 
polotovaru a následně je upravováno na
normy vyhovující předpisům Evropské unie. 
Z pochopitelných důvodů jejich kvalita výrazně klesá.
 Od tradičních kubánských rumů se různí jeho sladkostí 
a chutí rozinek. Mícháním vyzrálých rumů v rámci soler* 
zanechá elixíru velmi ojedinělý buket, intenzivní a autenticky kreolský. Je inspirován legendou o 
Oshun, bohyní lásky plodnosti a soužití, patronkou Kuby, dámou laskavosti.

New Grove Honey (26%) 
– aromatický medový likér z Mauricia

New Grove Honey je velmi aromatický likér na bázi rumu a medu, který svou chutí a vůní zdůrazní 
jemnost a jedinečnost této ojedinělé kombinace. Náznaky především medu s kapkou vanilky a 
rozinek dělají tento likér jedinečným zážitkem. Nižší obsah alkoholu a jemná sladkost osloví přede-
vším dámy.

New Grove VanilLa (26%)
- aromatický vanilkový likér z Mauricia 

New Grove Vanilla je velmi aromatický likér na bázi rumu s luskem pravé bourbon vanilky, který svou 
chutí a vůní zdůrazní jemnost a jedinečnost této kombinace. New Grove je unikátní likér, který stojí 
jistě za ochutnání.

Platonico Elixír(34%) 
- pětileté třtinové rumy, původem z Dominicany a Guatemaly 

Prémiový rumový elixír Platonico tvoří blend pětiletých třtinových rumů, původem z Domincany a 
Guatemaly, pravý karamel a macarát rozinek Sultana, které podtrhují chuť i vůni. Výslednou chuť 
obohacují tóny koňaku a vanilky.



Santero Elixír (34%) – božský elixír z dominikánské republiky

Santero Elixír je dominikánský rum s bohatou jemnou sladkou chutí. Santero Elixír se vyrábí z nejlepší 
vybrané cukrové třtiny, ve které jsou více než měsíc macerované* rozinky, díky kterým rum dostává 
jedinečně jemné aroma a chuť. Má jantarovou barvu, kterou doplňuje aroma rozinek, švestek, koňaku a 
koření. Santero v překladu &quot;uctívá svaté&quot; je opravdu božské.

Santos Dumont Elixír XO (40%) 
- limitovaný luxusní ovocný elixír z Brazílie

Luxusní jemný elixír s vůní a chutí ovoce a koření, kde závěr je dlouhý a sametový. Jedná se o speciální 
limitovanou edici, kde na etiketě je číslo láhve a sudu, ve kterém rum zrál. Sladký, jemný 40% elixír z 
Brazílie je, a teď pozor, vyráběn z čisté panenské šťávy cukrové třtiny, což je u sladkých elixírů to nejlep-
ší. Nejdříve se nechá pěkně uležet v sudech po bourbonu a potom se staří*, jak pravý starý rodinný 
recept, v sudech, ve kterých zrálo sherry Pedro Ximenez.

Sérum Elixir de Ron Carta Oro (35%) 
- elixír namíchaný z pravého panamského rumu 

Sérum je jemný elixír ideální pro každou příležitost. Atraktivní láhev skrývá nevšední nápoj jantarové 
barvy, který nezapře vůni po broskvích, mandlích a skořici. Nejen milovníci pamlsků ocení jeho sameto-
vě sladkou chuť připomínající vanilku a mandlové koláčky.

Siboney34 (34%) 
– pochoutka z Dominikánské republiky

Je unikátní rumový likér s jemnými 34% alkoholu. Svojí chutí je vyvážený, vyrobený z náročné selekce 
rumů, stařených minimálně 1 rok v amerických dubových sudech. V jemné chuti můžete najít jemné 
intence jantarové barvy, karamel, švestka, koření a vůně dřeva. Po vstupu do úst vede lehké tělo na 
patře s velmi sladkým karamelem, čerstvé švestky a lehkým dotekem dubového aroma. Chuť končí 
sladkou ovocnou příchutí a jemným alkoholovým nádechem. Siboney34 si můžete vychutnat samotný, 
na ledu nebo míchaný.

Varadero Elixír de Cuba (34%) 
– svěží elixír z Kuby pro letní večery 

Varadero je klasický zástupce kubánských rumů. Pojmenován po  nejznámější 
tamní dlouhé pláži a vyráběn tradičními metodami  ostrova, tedy 
metodou solera* v sudech z amerického dubu. Varadero Elixír de 
Cuba je jedním z těch rumových likérů, které dala světu  právě 
Kuba. Macerace* rozinek a jiných čerstvých aromatických plodů 
dávají tomuto nápoji neobyčejně svěží vůni a chuť.  Lehce nižší obsah 
alkoholu jej činí velmi příjemným pro přímou konzumaci  - jen tak pro 
osvěžení na ledu či jako aperitiv v každém ročním období.  Dopřejte 
si kousek kubánského léta v každé láhvi tohoto elixíru.

Lorem ipsum
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rumy
Arcane Extra Aroma 12y 40% - Agricole rum z�Mauricia 

Hnědý rum z ostrova Mauritius, který má na štítku mimo
 jiné napsáno „Jemný a aromatický rum“. A vlastně je tím 
řečeno úplně všechno. Vůně rumu Arcane 12y Extra Aroma
je opravdu velmi výrazná a snoubí se v ní především tóny 
sladkého tropického ovoce, čerstvé cukrové třtiny a někde na
periferii ucítíte jemný náznak koření a dřevitosti. Chuť tohoto 
rumu je komplexní a mnohovrstevnatá. Spíše než pro rumového
začátečníka je vhodná pro toho, kdo rumům rozumí a dokáže si vychutnat smyslné přechody mezi 
jednotlivými chuťovými tóny. Od ovocných tónů, které jsou tak typické pro agricole rumy, přes tóny 
vanilky, kokosu až ke sladkosti cukrové třtiny a elegantních tónů dřeva. Hnědý rum Arcane 12y Extra 
Aroma vzniká z čerstvé šťávy, jeho výroba je tedy složitější, než u běžných rumů, chuť je ale nezaměni-
telná. U tohoto rumu navíc podržená tím, že po destilaci míří do dubových sudů, ve kterých stráví dlouhá 
léta a nasaje z nich aroma i barvu. Rum Arcane Extra Aroma zraje v takzvaném solera systému. A jak už 
název napovídá, část rumů zrála v těchto sudech i dvanáct let.  Rum Arcane 12y Extra Aroma si rozhodně 
zaslouží, abyste si ho vychutnali samotný. Do koktejlů nepatří! A nedejte na první dojem – první doušek 
vás možná šokuje, ale věřte nám, že další a další a další… už budou jenom lepší.

Bandita Black (50%)  - panamský tříletý navy rum 

Bandita Black je tříletý navy* rum o síle 50% alkoholu. Rum je dochucený tradičním kořením latinské 
Ameriky, vanilkou a skořicí. Pro dosažení lahodné chuti se v rumu macerovala po dobu 72 hodin čerstvě 
upražená káva, která dává rumu nádherně tmavou barvu. 

Beach House Spiced (40%) 
– špičkový kořeněný rum přímo z�ostrova Mauricius 

Beach House Spiced  je vyráběn na ostrově Mauricius. Základem pro jeho výrobu je tradiční rum z 
melasy* z destilerie Grays, jež je oslazen starým třtinovým sirupem smíchaným s agricole* rumem, 
zrajícím dva roky v dubových sudech. Vůně je zpočátku jemná s tóny pomeranče a medu, než se naplno 
projeví intenzivní vůně perníku, limet a karamelizovaného zázvoru. Barva je slámově žlutá až zlatá. V 
chuti se harmonicky snoubí tropická jemnost a nasládlost cukrové třtiny s  ovocnými tóny květů 
pomeranče a exotickým kořením. Jedná se o skvělý rum typu spiced, který si nejlépe vychutnáte při 
západu slunce.
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BlackwelL (40%) – jamajský tmavě jantarový rum

Originální rum z Jamajky vyráběný podle původní receptury z roku 1625. Barva rumu je jantarová, 
jemná sladká chuť s tóny vanilky a karamelu, následuje chuť pečených marshmallow. Závěr je kořeně-
ný.Za výrobou tohoto rumu stojí Chris Blackwell, který převzal rodinnou tradici výroby rumů, část 
výtěžku z prodeje rumu jde na charitativní organizaci.

Božkov Republica Exclusive (38%) – první český třtinový rum 

S neodolatelným rumem Božkov Republica Exclusive se vracíme do doby Tomáše Garrigue Masaryka, 
tedy do let, jejichž typickými znaky jsou elegance, poctivost, preciznost a důraz na prvorepublikovou 
kvalitu. Po jeho ochutnání každý pocítí decentně nasládlou vanilku, která je doplněna chutí sušeného 
ovoce a oříšků. První třtinový rum z Božkova v sobě spojuje pečlivě vybrané rumy o stáří až 8 let ze čtyř 
zemí Karibiku – Nikaragui, Dominikánské republiky, Barbadosu a Jamajky. 

Bumbu rum (35%) – třtinový rum z�Barbadosu 

Barbados ,ostrov, na kterém prý rum vznikl. Každopádně se tady vyrábí už více než 400 let. A právě 
Bumbu chce být co nejblíže původní receptuře. Podle ní námořníci do rumu přimíchávali několik druhů 
místního koření. Stejně jako dnes do Bumbu rumu. Základem je 8 druhů cukrové třtiny z 8 okolních 
států. Když k nim přidáme čistou a nefiltrovanou vodu, zrání v sudech pro burbonu a ruční blend, 
vznikne parádní kousek.

Diplomático Reserva Exclusiva (40%) 
– venezuelský sladký rum s�ovocnou chutí 

Je nejkvalitnějším venezuelským rumem, na jehož chuť nezapomenou i nejnáročnější z nás. Vyznačuje 
se magickou jantarovou barvou, inspirativní karamelovou vůní, kterou doplňuje aroma pečených 
banánů, vanilky a kokosu. Hned po okoštování prvního panáku jsou hrdla zasažena neskutečně silnou 
chutí medu, zázvoru, skořice, pomeranče a dokonce i čokolády. Asi nikoho nepřekvapí, že  rum 
Diplomático Reserva Exclusiva obsahuje 40% alkoholu a přináší na naše jazýčky i mírný dozvuk v 
podobě chutě tabáku.

Don Papa (40%) – filipínský rum z�cukrové třtiny

Don Papa v překladu „pantáta“ je filipínský rum,
kde šťávy nejlepší cukrové třtiny jsou fermentovány,
destilovány a následně uloženy do sudů z amerického 
bílého dubu. Výjimečně chuť se vyznačuje tóny vanilky,
medu a kandovaného ovoce. 



Matusalem Gran Reserva 15YO (40%) –  unikátní, původně kubánský rum 

Matusalem Gran Reserva 15 Years Old je vyráběn unikátní metodou Solera a je dokonalým blendem 
mladších a dokonale vyzrálých rumů. Barva je zlatavá až jantarová, elegantní vůně s tóny švestek a 
karamelu. Chuť delikátní, komplexní a přesto sametově jemná, s náznakem vanilky a karamelu. Matusa-
lem Gran Reserva 15 je vlajkovou lodí značky Matusalem s řadou prestižních celosvětových ocenění.

MilLonario 15YO Solera Reserva Especial (40%) 
- jemný třtinový peruánský rum 

Rum Millonario je plodem žhavých slunečních paprsků, jejichž pohlazení dává výjimečnou kvalitu cukrové 
třtině. Sladký buket, tělnatost a teplo uvolněné pomalou fermentací třtinové melasy, delikátní destilace a 
trpělivé zrání až po dobu 15 let v dubových sudech metodou solera zaručují chuťovou stálost a hedvábnou 
jemnost tohoto peruánského rumu. Každá lahev je ručně zabalena do obalu z palmového proutí toquilla 
peruánskými ženami se zručností předávanou po generace.

Nativo Autentico OverproOf (54%) – nádherně zlatý a silný rum z�Panamy   

Nativo Autentico ukazuje svou sílu a to přesně 54 % alkoholu. Dokáže skloubit svou sílu a jemnost a ani 
jedna vlastnost není zanedbána. Vůně je velmi příjemná, aromatická a zkušený degustátor identifikuje 
čokoládu, karamel a vanilku. V rumu je velmi silně cítí chuť hořké čokolády. Také můžete cítit kakao, 
melasu, fíky, pálený dub, vanilku, tabák a skořici. 

Presidente 15 (40%) 
– rum z Dominikánské republiky vyrobený ve stylu kubánského rumu   

Presidente 15 zrál metodou solera po dobu 15 let, než byl stočen do lahví. Výrazné plné aroma, vůně 
kokosu, rozinek, koření a kůže. Chuť je příjemně nasládlá, medovo rozinková s tóny koření, exotického 
dřeva, kakaa a kůže. Excelentní rum, který vás zajisté nezklame.

Ryoma 7y�(40%) – specialitka až z�Japonska

je silný a výrazný 7 letý japonský rum, který byl vyroben z fermentované šťávy a následně zrál 7 let v 
dubových sudech. Jeho bohatá, suchá struktura nabídne tóny vanilky a karamelu. Jeho barva je velmi 
světla až transparentní. Jedná se o velmi kvalitní, nedoslazovaný rum, který nejvíce ocení milovníci 
silnějších rumů. Velmi často je také označován jako agricole rum. Lihovar Kikusui se nachází jižně od 
souostroví na ostrově Šikoku v Kuroshio, vesnice na východě Kochi. 
Tento producent je známý jako nejstarší výrobce cukrové třtiny 
v Japonsku. Na počátku 20. století to bylo dokonce největším 
producentem. Díky této důležité místní produkci cukrové třtiny 
se rozhodli pro výrobu vlastního rumu pod značkou Ryoma. 
Jedná se o unikátní japonský rum, jehož výroba je inspirována 
tradičním technikami ze zahraničí.



Sailor JerRy (40%) – kořeněný karibský rum 

Sailor Jerry se vyznačuje svou unikátní vlastní recepturou, jehož vůni a chuť tvoří mohutná infuze 
vanilky, skořice, hřebíčku a limetky. Sailor Jerry je proslavený po celém světě nejen díky svému originál-
nímu příběhu, ale také svou tmavou barvou a pikantní chutí. Tento rum je destilovaný z melasy, protnutý 
silnou dávkou koření. Sailor Jerry je extra suchý rum pro tetované námořníky. Jeho krása spočívá v 
přirozené vyváženosti. V nové, lehce upravené receptuře získal větší jemnost a hladkost.

SkulL Bay Dark Spiced Rum (37,5%) 
– karibský rum s�divokou holandskou náturou  

Vydejte se na divokou pirátskou plavbu po Karibiku s dokonale sladkým a parádně kořeněným rumem, 
který při své nízké ceně opravdu příjemně překvapí. Tahle vyladěná směs tmavých lahůdek z Karibiku 
si v Holandsku poležela se směsí voňavého koření a nabrala mocný vítr do plachet. Skull Bay Dark 
Spiced Rum voní po karamelu a dubovém dřevu a na patře je výrazně vanilkový, s jemně štiplavým 
závěrem.

Zacapa Centenario 23YO (40%) 
– exkluzivní rum z�Guatemaly   

Špičkový solera rum v sobě snoubí pečlivě vybrané guatemalské lahůdky o stáří až 23 let a pyšní se 
zlatem z dlouhé řady soutěží. Mnohými je považovaný za ten vůbec nejlepší rum na světě. Je elegantní, 
plný chuti sušeného ovoce, dřeva a koření a na takhle zralý kousek až nečekaně jemný. Jedinečnou 
chuť má na svědomí kombinace sudů po bourbonu a sherry Pedro Ximenez a taky naprosto nebeské 
zrání ve výšce 2300 metrů nad mořem. Vychutnejte si Guatemalu v nejlepší možné formě. 



A.H.RiIse Reserve X.O. 40%

Ručně vyráběný karibský rum míchaný několika 
různých destilátů zrajících až dvacet let. Barva je 
zlatavě mahagonová, chuť je sytě ovocná s příchutí 
pomeranče, manga a vanilky. Prvotřídní rum, jehož výroba
je přísně limitovaná. Každá láhev je označena vlastním
číslem a datem stáčení.

A.H.RiIse Kong HaAkon Royal 42%

Kong Haakon Royal je jeden z vrcholů řady vznešených rumů od dánské společnosti A.H.Riise v limitova-
né edici. Je směsí velmi vyzrálých a pečlivě vybraných rumů. Je vyráběn dle receptury, kterou si oblíbil 
norský král Haakon VII. Rum je bohatý, příjemný, sofistikovaný a harmonický. Dominuje vanilka, karamel 
a kakao, dále také odhaluje ovocné tóny pomeranče a některé nuance cukrové třtiny.

A.H.RiIse Gold Medal 1888 40%

Exkluzivní směs vyzrálých karibských rumů, vyrobená podle vítězné receptury z kodaňské Velké 
severské výstavy průmyslu, zemědělství a umění v roce 1888. Jemný, sladký a výrazně ovocný rum, jak 
je u A. H. Riiseho zvykem. Na patře se vám rozvine bohatá chuť s tóny rozinek, karamelizovaného 
ananasu, sladkého koření a tmavého cukru. Vydejte se na výlet zpět v čase a ochutnejte kapku historie.

A.H.RiIse 175 AnNiversary 20y 42%

Limitovaná edice luxusní směsi zralých rumů u příležitosti 175 let od založení lékárny A. H. Riise. Právě 
tam se zrodila tahle legendární lahůdka, nejprve jako lék na špatné zažívání. Lepší je ale jen tak, při 
pokojové teplotě a plném zdraví. Tak si užijete její bohatou chuť plnou vlašských ořechů, karamelu, 
vanilky a lesního ovoce. Okuste prvotřídní rum z Panenských ostrovů a připijte na jeho neméně úspěš-
nou budoucnost.

A.H.RiIse Royal Danish Navy Rum 20y  40%

Vychutnejte si tuhle temně hnědou melasovou lahůdku, vyrobenou podle původní receptury A. H. 
Riiseho. Přesně tak, jak ji dodával námořnictvu, které kotvily v přístavu Charlotte Amalie. Vynikající směs 
zralých rumů o stáří až 20 let vás potěší tóny kávy, koření, karamelu a melasy s příjemně svěžím dopro-
vodem pomerančů a bergamotu. Připijte s námi na zdraví dánskému královskému námořnictvu.

 a.h. riise�
0,04l



RUM - je alkoholický nápoj destilovaný ze zkvašené šťávy cukrové třtiny nebo z melasy – suroviny zbylé po výrobě 
třtinového cukru. Drtivá většina rumů zrála v sudu a do lahve se dostala jako směs. Na rozdíl od whisky či koňaku neexistu-
jí u rumu téměř žádná jednotná pravidla či striktní předpisy. Ron, Rhum jsou stejná jména pro totéž, jen v různých jazycích 
(Ron španělsky, Rhum francouzsky). Rumy se dělí základně dle barvy na Světlé/Bílé (bianco/blanco/planas), zlaté (oro), 
normální a tmavé (dark). bílé rumy zrají minimálně půl roku a pak se ještě filtrují.

ELIXÍR - je velmi hutný nápoj, kapky stékají po skle jen pomalu a těžce, právě proto, že to není čistokrevný rum, 
skupenstvím připomíná spíše sirup nebo med. Podle zákonů na Kubě a ve Španělsku nesmí nápoj, co nese označení rum, 
mít větší obsah cukru než 20 gramů na litr. Cokoliv, co má více, musí být označen jako elixír, což v našich končinách 
můžeme označit jako likér nebo lidověji punč. 

SOLERA -  (aneb řízené staření rumu) - pak představuje poměrně komplexní systém míchání. Systém je tvořen 
libovolným počtem vrstev sudů nad sebou (do pyramidy) Naplníte sudy várkou a necháte nějakou dobu zrát (většinou rok). 
Potom část destilátu ze spodní řady odčerpáte do lahví, dolijete novou várkou ze sudů z vyšší řady a zase necháte zrát. 
Nejvyšší řada je plněna rovnou z destilačního zařízení.  Takhle postupujete mnoho let, než vám vznikne finální blend. I 
produkty ze solery se někdy ještě staří.

SINGLE CASK/BARrEL - rumy, se většinou nemíchají, jen staří (zrají v dubových sudech) a rovnou ze sudu se stáčejí 
do láhví. Rumy jsou stáčeny z destilačního zařízení přímo do sudu ze kterého je přímo lahvován. Není již dále míchán nebo 
ředěn vodou.

MELASA - Odpadní produkt vznikající při výrobě cukru zahříváním z cukrové třtiny. Cukr se ze šťávy z cukrové třtiny 
vyrábí vařením a chlazením – na povrchu vykrystalizuje a co zbyde pod ním, je melasa.

AGRICOLE (ZEMĚDĚLSKÝ) RUM -  je termín z frankofonní částí ostrovů (kolonií), kde se destiluje rum.  Termín 
Agricole rum by se dal přeložit jako „třtinový rum„, ale častěji se používají v češtině termíny jako zemědělský nebo 
plantážnický rum. Většina rumů se vyrábí z melasy (odpadní produkt při výrobě cukrové třtiny) a agricole rumy se vyrábí 
ze šťávy z cukrové třtiny. Cukrová třtina se vylisuje, čerstvá šťáva se nechá zkvasit a následně se kvas předestiluje na rum. 
Čerstvá šťáva z cukrové třtiny se nedá skladovat a proto musí být co nejdříve vydestilována. Melasa je vyráběna vysokou 
teplotou tak ať se z cukrové třtiny dostane, co nejvíce cukru. Agricole rum je vyráběn fermentací přímo cukrové třtiny a 
mají menší obsah alkoholu. Vzniká pak destilát, který má čirou barvu.

RESERVA - Nápis Reserva/Reserva exclusiva by měl označovat to nejlepší z ročníku.

NAVY – silnější, plné rumy ve stylu dávných námořníků britské admirality, kteří rum fasovali na příděl, aby bez úhony 
přečkali dlouhé cesty po moři.

SPICED – rumy obohacené směsí koření

X.O.  Extra Old - Jedná se o velice kvalitní rumy, které bývají směsí velice kvalitních 20 - 35 letých rumů. Většinou jde 
o vlajkové lodě jednotlivých značek, což je poznat nejen z ceny, ale také velice vyvážené a hutnější chuti.

MACERÁT - výluh z usušených nebo jinak konzervovaných rostlin, živočichů, jejich částí nebo produkty jejich metabolis-
mu. za studena. Droga se přelije vodou o teplotě 15 až 20 °C a nechá se stát předepsanou dobu (např. 6 hodin) za občasné-
ho zamíchání; potom se výluh scedí. Výhodou macerátu je oproti nálevu či odvaru zachování látek, jež by se horkou či vřící 
vodou zničily.

BLEND - neboli míchání. Možná vás to překvapí, ale mnohdy se míchají různé druhy rumů s odlišným stářím, které mohou 
pocházet i z různých druhů sudů. Cílem je získat bohatý komplex chutí, vůní nebo konkrétní procento alkoholu.

CO JE TO RUM?
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RUM

Penzion 21, 405 02 Růžová 121 

E-mail: info@penzion21.cz

Mobil: +420 721 641 737

Telefon: +420 412 520 759

Otevřeno 

pondělí až neděle

11:30 - 22:00


