ZACAPA CENTENARIO 23Y

110,-

Je destilován z fermentovaného čistého

panenského sirupu cukrové třtiny. Zraje systémem Solera v nadmořské výšce 2 333 metrů v sudech z bílých dubů, ve kterých zrál dříve
Bourbon a Sherry. Je vyráběn z těch nejpečlivěji vybíraných rumů o průměrném stáří 23 let, které jsou následně blendovány po dobu
minimálně jednoho roku.

DIPLOMÁTICO RESERVA EXCLUSIVA 12y

110,-Diplomatico Reserva exclusiva má ve svém obsahu vyšší podíl

rumů vyrobených na kotlíkových destilačních zařízeních, zrajících v průměru 12 let. Výsledkem je znatelně bohatší a sladší rum než reserva
8y, výjimečně vyvážený, lahodně jemný na patře.

DIPLOMÁTICO RESERVA 8y

95,- Diplomatico Reserva má ve svém obsahu vyšší podíl rumů

vyrobených na kotlíkových destilačních zařízeních, zrajících v průměru 8 let. Výsledkem je znatelně bohatší a sladší rum než añejo, výjimečně
vyvážený, lahodně jemný na patře. Držitel bronzové medaile – International Rum Festival 2008

DON PAPA 7y

110,-

Rum Don Papa je 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.
Jantarová barva, aroma lehké a ovocné, které pokračuje jemnou a lahodnou chutí.

RON BOTRAN RESERVA

95,-

Rum je destilovaný z fermentovaného čistého

panenského sirupu cukrové třtiny. Zraje systémem solera v nadmořské výšce 2333 metrů v sudech
dříve bourbony (70 %) a sherry (30 %).

ABUELO AŇEJO

z bílého dubu, ve kterých zrály

60,- Ron Abuelo Añejo je 5-letý znamenitý rum zrající v sudech z

bílého dubu. Je vyroben fermentací melasy. Pro jeho zrání a výrobu byly použity nejnovější technologické postupy a zkušenosti z dlouhé
tradice výroby rumu. Jeho nesrovnatelná kvalita je docílena dlouhou dobou zrání ve tmavém, tichém prostředí.

ABUELO 7y AŇEJO

90,- Sedmiletý Ron Abuelo Añejo 7 años je výsledkem vášně vyrábět

ten nejlepší rum añejo. Vyráběn je fermentací melasy a po dobu 7 let se nechává zrát v malých sudech z bílého dubu, s odbornou péčí právě
pro tento produkt. Tropické podnebí a přesná kontrola mistra rumu, během let rozvíjí jemné, vytříbené aroma a znamenitou chuť.

MALTECCO RON AŇEJO SUAVE 10y
sudech

85,- 10-letý rum Malteco Reserva Suave je rum stařený v dubových

s výraznou chutí vanilky a čokolády

SAILOR JERRY SPICED

75,-

Sailor Jerry je opravdový old-school rum. Jemný karibský

kořeněný rum obsahuje podle původní receptury námořníka Jerryho vanilku, hřebíček, zázvor, limetku a skořici

VOO DOO SPICED

75,-

VooDoo je tradiční karibský spiced rum. Madagaskarská

75,-

Rum destilovaný z karibské cukrové třtiny infuzovaný

vanilka, hřebíček a skořice vynikají v lahodné chuti tohoto rumu

RED RUM
přírodním mangem, ananasem, kokosem a višněmi

WHISKEY SINGLE MALT
OLD

LAPHROAIG 10 YEAR
120,-

10-ti letá whisky má plnou, zlatou barvu. Její aroma lze označit jako medicinské, fenolové s náznaky

mořských řas a se závanem sladkosti. Tělo je střední, olejové.
rašelinovým dokončením.

Chuť je po mořských řasách, soli a oleji s plným a velmi suchým intenzivním

TULLAMORE DEW 10 YEARS OLD SINGLE MALT 110,-

vzniká naprosto unikátním způsobem, když jako jediná z irských

whiskey zraje ve čtyřech odlišných druzích sudů. Svůj charakter postupně tříbí v sudech po bourbonu, Oloroso sherry, madeirském a portském víně. Prvních
nejméně deset až jedenáct let zraje v sudech po bourbonu, následuje ležení v sudech po portském a Madeiře. Každá z těchto procedur trvá tři až šest měsíců.
Ve finále pak single malt
Tullamore Dew stráví 12 až 18 měsíců v sudech po suchém sherry.

WHISKEY

JAMESON 18 YEAR OLD LIMITED RESERVE

260,-

Jameson 18 Year Old Limited Reserve je výjimečně vyvážený blend,

vyzrálý, komplexní, s dlouhotrvajícím tónem dřeva, výrazného koření a karamelek. Tyto tři nádherně sladěné druhy whiskey zrají po dobu minimálně 18 let ve
zvlášť vybraných sudech po americkém bourbonu a sudech z evropského dubu, kde dokončí své zasvěcení; poté se doladí v sudech prvně plněných po bourbonu,
díky čemuž zanechávají na patře nepatrné stopy vanilky.
Od počátku byla zásoba tohoto produktu omezená.

JAMESON SELECT RESERVE

120,-

Jameson Select Reserve 0,7 l. Obsahuje velký podíl Pot Whiskey, která

dodává na extra jemnosti. Obsahuje také malý poměr unikátní obilné whiskey, která přináší adekvátně sladký tón a je vyrobena speciální destilací. zrání probíhá
v silně vypálených sudech po bourbonu.

WILD TURKEY 81 8y

65,-

Destilát osm let dozrává v nových sudech z bílého dubu.

Charakteristický svou nezaměnitelnou, intenzivní , mírně nasládlou a vyváženou chutí s vanilkovými

JACK DANIELS HONEY, FIRE

70,-

a karamelovými tóny.

Jack Daniels s medem, nebo skořicí. Jack Daniels Tennessee Honey

spojuje dvě vzájemně se doplňující chutě novým způsobem.

TEQUILA
75,-

CABRITO BLANCO 100% AGAVE

CABRITO REPOSADO 100% AGAVE

75,-

Cabrito jsou prémiové tequily vyrobené ze 100% agáve. Vyrábí se v

Arandas, stát Mexiko. V Mexiku je zařazena jako sedmá značka mezi výrobci tequil. V tomto kvalitním nápoji je přítomna známá nasládlá chuť, ve které lze
odhalit přítomnost heřmánku a karamelu.

VODKA
RUSSIAN STANDARD VODKA
55,- byla poprvé uvedena na trh v roce 1998 ruským magnátem Roustamem
Tarikem a díky své neobyčejné kvalitě se zanedlouho stala ve
své vlasti
základním měřítkem pro všechny ruské vodky. V roce 2006 uvedl tento úspěšný podnikatel do provozu nejmodernější destilerii na světě v
ruském Petrohradu.

GIN
75,-

TANQUERAY LONDON DRY GIN
čtyřikrát destilovaný gin obohacený o tóny čtyř různých bylin a koření,

Vyvážená a jemná

chuť vzniká pečlivou výrobou v měděném destilačním zařízení

mezi které patří jalovec, koriandr, andělika a lékořice.

