
Captain Morgan Dark Rum 40% – 50 Kč 
Země: Jamajka, Typ: Melasa, Styl: Dark 

Captain Morgan Original Spiced Gold 35% – 50 Kč 
Země: Jamajka, Typ: Melasa, Styl: Spiced 

Captain Morgan Black Spiced 40% – 60 Kč 
Země: Jamajka/Portoriko, Typ: Melasa, Styl: Dark 

Captain Morgan Private Stock Rum 40% – 80 Kč 
Země: Portoriko, Typ: Melasa, Styl: Golden 

A.H.Riise Family Reserve 42% – 240 Kč 
Země: Panenské ostrovy, Typ: Melasa, Styl: Golden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby se vyrobil dokonalý tmavý rum, který doprovází kapitánovy muže na všech světových 
oceánech, zraje Captain Morgan Dark Rum ve vypálených dubových sudech, které mu dodávají 
úžasné dubové aroma. Je bohatý stejně jako kapitán, když po měsících na moři hledal zakopaný 
poklad. Je to hladké jako kapitán, když přistane na břehu a hledá dobrý čas. A jako vždy s 
kapitánovou špičkou, je vždy dokonale vyvážená kouřovým povrchem. 

Představuje silnější a temnější kořeněnou tekutinu. Je vyrobena z výběrového koření a nejlepšího 
karibského destilovaného z nejkvalitnější BlackStrap melasy. Zraje ve dvakrát pálených dubových 
sudech. Má výraznou chuť s překvapivě jemným závěrem. Chuťové tóny: skořice, hřebíček a 
zázvor, následovaný kouřovými tóny vanilky, kokosového ořechu a dubu. 

Unikátní směs koření a tajných ingrediencí je mistrně smíchána s tím nejlepším karibským rumem. 
Následuje proces zrání ve vypálených dubových sudech, které nápoji propůjčují barvu a chuť 
bohatou jako truhla plná zlaťáků. Bohaté tóny pravé vanilky, hnědého cukru, sušeného ovoce a 
hřejivého koření s lehkým náznakem dubového dřeva – vše spojené do delikátní směsi, která 
zanechá v ústech příjemný pocit bez pálení. 

Premiová varianta oblíbeného rumu Captain Morgan Spiced. Proti standardní verzi je vyroben z 
nejlepších rezerv a nabízí nejméně 24 měsíců zrání v dubových sudech. Tmavší jantarově-zlatá 
barva, bohatá vůně vanilky, skořice, karamelu, tropického ovoce a ostrovního koření. V chuti je 
velmi jemný, vyzrálý s tóny sladkého koření, medu, pomerančové kůry a s příjemnými náznaky 
dubovosti. 

Směs vyzrálých rumů skladovaných metodou Solera, s průměrným stářím 25 let. Původně byla 
tahle lahůdka určena jen pro rodinu. Teď jí jde každoročně na trh pouhých 3000 lahví a vždycky je 
to očekávaná událost. Těžko se tomu divit. Jemný, vyvážený rum má výrazně sladký ovocný profil 
a v jeho chuti převažují tóny pomeranče, hnědého cukru a tabáku. Finiš je příjemně kořeněný a 
sametově hebký. Ulovte ho pro svou rumovou sbírku a nebudete litovat. 



Angostura 5y 40% – 80 Kč 
Země: Trinidad a Tobago, Typ: Melasa, Styl: Golden 

Appleton Estate Signature Blend 40% – 70 Kč 
Země: Jamajka, Styl: Blended 

Appleton Estate 12 Years Old Rare Blend 43% – 100 Kč 
Země: Jamajka, Styl: Golden 

Atlantico Gran Reserva 25y 40% – 170 Kč 
Země: Dominikánská republika, Styl: Golden 

Bacardi Carta Negra 40% – 170 Kč 
Země: Portoriko, Styl: Dark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rum zraje v sudech z amerického dubu po bourbonu od pěti do osmi let. Barva je světle jantarová. 
Tento rum je výjimečně jemný, plný chutí a energie. To hraje velkou roli u barmanů, kteří ho rádi 
používají do koktejlů. Je lehce sladký a aromatický s chutí ovocného koláče. Ucítíme karamel, 
koření, vanilku a jablko. 

15 vybraných rumů zrálo průměrně 4 roky. Rum má zlatě jantarovou barvu s nevídanou čistotou 
a jasností. Dokonale vyvážený komplex citrusových, ovocných a sladkých tónů, s jemnou 
pomerančovou kůrou, sušené meruňky, broskve, s nádechem melasy a dřevitými tóny. Je ideální i 
do koktejlů, vynikající spolu s colou a plátkem pomeranče. 

Jamajský rum, který je destilovaný z melasy a smíchán z rumů starších 12ti let. Je bronzové barvy, 
s aroma vlašských ořechů, pomerančové kůry a vanilky. V hladké a jemné chuti překvapí spojením 
karamelu, oříšků, sušených meruněk a máslových sušenek. Zraje v sudech po Jack Daniels whisky. 

Tři typy rumu, agricole, melasový a malta rum, 15 až 25 let zrání metodou Solera, ruční míchání 
zrušenými mistry. Takový je recept na vítězný kousek Golden Rum Barrel Awards v kategorii Solera 
rumů. Vychutnejte si ultra jemný blend s bohatou chutí karamelek, dubového dřeva, kávy a 
rozinek s hřejivým a lehce kouřovým finišem. Ne náhodou se o Atlantico Gran Reserva říká, že 
patří k tomu nejlepšímu, co se dá na trhu sehnat. 

Zlatorudé Bacardi s dobou zrání do 4 let. Má nejvýraznější aroma z celé řady Bacardi, s chutí 
sušených švestek a tropického ovoce s tóny vanilky a meruněk. 


