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Pan Franz Thamm byl úplně prvním majitelem našeho hotelu. Historie praví, že 
se jednalo o nadšeného milovníka kvalitního jídla a pití. Obchodoval s rakouskými 
víny a jeho syn Eduard byl zase lihovarníkem oblíbené obilné pálenky.

Během rekonstrukce našeho hotelu jsme objevili zajímavé poklady. Po zbourání 
jedné ze stěn jsme spatřili něco nečekaného – tajné dveře. Netušili jsme, kam 
vedou, neboť podle plánů hotelu tam už žádná další místnost být neměla. 
Po jejich otevření se nám naskytl pohled na rozsáhlou sbírku starých 
zaprášených rumových sudů. Tehdy jsme usoudili, že i tento destilát měl pan 
Thamm zřejmě v oblibě, neboť kvalitní produkty uměl ocenit. Přemýšleli jsme,
jak s nimi naložit a nakonec jsme se rozhodli podělit se o ně s vámi.

V našem nově otevřeném Thamm baru můžete ochutnat přes 50 druhů rumů, 
z nichž každý si s sebou nese vlastní jedinečný příběh. Posaďte se a nechte své 
hrdlo zahřát některým tuzemským či zahraničním rumem z naší nabídky.



Vůně po vanilce, karamelu, kandovaném ovoci a bohatá, nasládlá chuť, ve které si 
můžete všimnout kromě vanilky také stop ananasu a meruňky – to jsou hlavní 
důvody, proč si Božkov Republica Exclusive White vychutnáte nejen samotný, ale
i ve vašich oblíbených drincích.

BOŽKOV Republica Exclusive White 38 % ..................  50/30 Kč

Země: Česko

Božkov Republica Reserva vyniká chutí, vůní i barvou a to díky výběru kvalitních 
třtinových rumů z Nicaraguy, Barbadosu, Dominikánské republiky, Trinidadu, 
Guyany a Jamajky, z nichž některé zrají v dubových sudech až 12 let. V chuti objevíte 
cukrovou třtinu, fíky a pomeranče s mírným dubovým závěrem. V aroma se mísí 
tóny sušených švestek, exotického ovoce, kávy a karamelu. Dlouhé zrání v sudech 
otisklo rumu tmavě jantarovou barvou.

BOŽKOV Republica Reserva 40 % ................................  60/30 Kč

Země: Česko, Styl: Dark

První republika je obdobím noblesy a elegance, poctivosti a hrdosti na řemeslný 
fortel a um, kterými jsme proslulí. Třtinový rum Božkov Republica Exclusive je 
oslavou těchto prvorepublikových hodnot. Tento blend až 8 letých rumů z Nikaraguy, 
Dominikánské republiky, Barbadosu a Jamajky jemně doladěný třtinovým cukrem 
má jemnou nasládlou chuť s tóny vanilky, sušeného ovoce a oříšků.

BOŽKOV Republica Exclusive 38 % ..............................  50/30 Kč

Země: Česko, Styl: Dark

Božkov Černý získal svoji tmavou barvu a plnou chuť díky vyvážené kombinaci 
koření a karamelu. Zůstává však věrný tradici z Božkova. Vychutnejte si Božkov 
Černý samotný nebo v míchaných nápojích, s nimiž můžete být sami sebou.

BOŽKOV Černý 33 %   ............................................................  40/20 Kč
Země: Česko

Božkov Originál je vlajková loď značky a ikona kategorie tuzemáků. Na trh vyplul už 
v roce 1948 a právě desetiletími prověřená kvalita je důvod, proč je Božkov Originál 
vůbec nejprodávanější lihovinou u nás.

BOŽKOV Originál 37,5 %  ....................................................  40/20 Kč
Země: Česko

Rumotéka Menu



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 prol a v jeho chuti převažují tóny pome-
ranče, hnědého cukru a tabáku. Finiš je příjemně kořeněný a sametově hebký. Ulovte 
ho pro svou rumovou sbírku a nebudete litovat.

A.H.RIISE Family Reserve 42 % ...................................  240/130 Kč

Země: Panenské ostrovy, Typ: Melasa, Styl: Golden

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.

CAPTAIN MORGAN Private Stock Rum 40 % ..........  80/50 Kč

Země: Portoriko, Typ: Melasa, Styl: Golden

Představuje silnější a temnější kořeněnou tekutinu. Je vyrobena z výběrového koření 
a nejlepšího karibského rumu 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.

CAPTAIN MORGAN Black Spiced 40 % .......................  60/40 Kč

Země: Jamajka/Portoriko, Typ: Melasa, Styl: Dark

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.

CAPTAIN MORGAN Dark Rum 40 %   ............................  50/30 Kč
Země: Jamajka, Typ: Melasa, Styl: Dark

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.

CAPTAIN MORGAN Orig. Spiced Gold 35 % .............  50/30 Kč

Země: Jamajka, Typ: Melasa, Styl: Spiced
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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.

BACARDI Carta Negra 40 % ...........................................  60/30 Kč

Země: Portoriko, Styl: Dark

Tři typy rumů – agricole, melasový a malta rum, 15 až 25 let zrání metodou Solera, 
ruční míchání zručnými 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
nišem. Ne náhodou se o Atlantico Gran Reserva říká, že patří k tomu nejlepšímu, 
co se dá na trhu sehnat.

ATLANTICO Gran Reserva 25y 40 % .........................  170/90 Kč

Země: Dominikánská republika, Styl: Golden

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.

APPLETON ESTATE 12y Old Rare Blend 43 %  ......   100/60 Kč
Země: Jamajka, Styl: Golden

APPLETON ESTATE Signature Blend 40 %   ...............  70/40 Kč
Země: Jamajka, Styl: Blended
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 s colou 
a plátkem pomeranče.

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.

ANGOSTURA 5y 40 % ........................................................  80/50 Kč

Země: Trinidad a Tobago, Typ: Melasa, Styl: Golden
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Jedinečný stařený rum z Peru. Mahagonová barva. Zraje v dubových sudech ze
Slovinska, Francie a Ameriky. Vůně horkého javoru spolu se zázvorem a vanilkou
spojené s ovocem (sušené brusinky, banán). Rum pro opravdové znalce.

CARTAVIO XO 18y 40 % .................................................  300/170 Kč

Země: Peru, Styl: Golden

Čistá, tmavě jantarová barva. Velmi elegantní chuť hedvábné konzistence, s tóny 
medu a poměrně dlouhou dochutí. Milovníci rumu oceňují na značce Capitan 
Bucanero jeho hedvábnou lehkost. Té je docíleno obzvláště jemným destilačním 
procesem a následným sedmiletým zráním v sudech z amerického bílého dubu.

CAPITAN BUCANERO Elixir Dominicano 7y 34 % ...  70/40 Kč
Země: Dominikánská republika, Styl: Dark

Elegantní matná láhev se stříbrným reliéfem ukrývá zralejšího kolegu legendárního 
Bumbu rumu. Bumbu XO je panamský rum, který zrál 18 let v sudech po bourbonu 
a pak si ještě náležitě odpočinul ve španělských sudech po sherry. Výsledkem je skvěle 
vyvážená a nebezpečně pitelná záležitost. Potěší tóny karamelek, opáleného dubu
a vanilky, ke kterým se postupně přidává pomerančová kůra, pikantní koření
a lehounký náznak kávy.

BUMBU Rum XO 43 % .....................................................  190/100 Kč

Země: Panama, Styl: Golden

BUMBU Rum The Original 35 %   ..................................  140/80 Kč
Země: Barbados, Styl: Golden
Bumbu rum překvapí vůní měkkého karamelu, banánů a medu. Chuť je středně plná 
s tóny skořice, pražených oříšků, citrusů a broskví. Závěr suchý a lehce nasládlý. 
Komplexní, jemný rum v ručně vyráběné láhvi se znakem ležatého kříže z cínu 
v přísně limitované produkci. Jeho receptura pochází ze 17. století od námořníků, 
kteří se plavili Karibikem. Vyrábí se pouze z přírodních produktů a je destilován ručně.

Jedinečný blend karibských rumů, které zrály minimálně 10 let v dubových sudech. 
V chuti jsou zřetelné stopy peckovitého ovoce, banánu a hrušky, které doplňují tóny 
karamelizované vanilky a dubu.

BACARDI 10y Old Gran Reserva Diez 40 % ...........  160/90 Kč

Země: Portoriko, Styl: Golden
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Don Papa patří k nejoblíbenějším melasovým rumům vůbec. Za jeho ovocnou vůní 
a příjemně nasládlou chutí s tóny vanilky, medu a kandovaného ovoce stojí špičková 
třtina, tropické klima při zrání a pečlivě vybrané dubové sudy, ve kterých odpočíval 
až 7 let. Seznamte se s tímhle lipínským pantátou. Bude příjemným společníkem 
jen tak, při pokojové teplotě, nebo ho zkuste s velkou kostkou ledu.

DON PAPA 7yo 40 % .........................................................  140/80 Kč

Země: Filipíny, Styl: Dark

Buclatá kráska z Venezuely. Klasika všech klasik. Skvělý rum s vůní karamelu, pečených 
banánů, sušeného zázvoru, vanilky, kokosu nebo pomerančové kůry. Sladká chuť 
medu, zázvoru, skořice, pomeranče, čokolády a dubu. A ocas? Karamel, čokoláda
a snad i trocha tabáku. Jednoduše řečeno, venezuelský poklad plný výrazně sladké 
vůně a chuti. Dobrota.

DIPLOMATICO Reserva Exclusiva 40 % ....................  150/80 Kč

Země: Venezuela, Styl: Dark

Skvělý dvacetiletý rum od kolumbijské legendy Dictador má všechno. Destiloval
se ve dvou typech kotlů pro maximum chuti a vůně a aby to nebylo málo, zrál
v dubových sudech po sherry systémem solera. Výsledkem je fantasticky temná
mahagonová barva a vůně medu, vanilky, karamelek a pražené kávy s dotekem 
dubového dřeva. V chuti hraje prim karamel, vanilka, kakao a pečený med. A ten 
závěr? Dřevitý, sladký, nekonečně dlouhý. Vítejte mezi Dictador acionados.

DICTADOR 20 Years Old 40 %  ...................................  180/100 Kč
Země: Kolumbie, Styl: Dark

CUBANEY Elixir 12 Aňos 34 %   .........................................  80/50 Kč
Země: Dominikánská republika, Styl: Golden
Lahodný, ušlechtilý a přetrvávající rum, jeho charakter je utvářený léty zrání postupem 
solera. Je perfektně vyvážený, plný harmonie, která dává rovnováhu jeho složkám. 
Velmi výrazné je splývání jeho vůní a chutí v celek skvělého vyzrálého rumu
a v hebkost, kterou mu dávají vína Pedro Ximénez. Je lahodný a výtečný na patře.

Je směs opravdu jemných, velmi dlouho zrajících rumů destilovaných z melasy 
cukrové třtiny z vlastních plantáží metodou „pot still“ (několikanásobná pomalá 
destilace v měděných kotlích). Vyznačuje se svěží vůní ovoce s náznaky medu
a jemnou, lehce pikantní chuťí exotického koření, čokolády a vanilky. Staré sudy po
bourbonu z Kentucky ‐ USA dělají z tohoto rumu gurmánský zážitek.

CHAIRMAN'S Reserve Rum 40 % .................................  120/70 Kč

Země: Santa Lucia, Styl: Golden
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Je směs 6letých až 15letých guatemalských "XO" rumů. Rumy se z Guatemaly převáží 
do francouzského regionu Charente, kde probíhá nální míchání a následné 6měsíční 
staření v sudech po koňaku. Na aroma skořice, muškátového oříšku, kakaa, exotického 
ovoce a rozinek navazuje chuť pomerančové marmelády, karamelek, vanilky, skořice, 
tabáku a čokolády. Výjimečně komplexní rum s bohatým aroma a jemnou chutí bez 
nadměrné sladkosti.

EL PASADOR DE ORO XO 40 % ...................................  170/90 Kč

Země: Guatemala, Styl: Golden

Je rum původem z Guyany a zraje po dobu patnácti let v dubových sudech. Základ 
tvoří směs dokonale vyzrálých rumů starých až 25 let. Nádherná barva mědi, 
komplexní aroma banánu, třtinového cukru, karamelu a cedru na kterou navazuje 
hebká, lehká chuť s překvapující vyvážeností.

EL DORADO 15y 43 %  ........................................................  160/90 Kč
Země: Guyana, Styl: Dark

EL COMANDANTE Reserva Exclusiva 18y 40 % ....  130/70 Kč

Země: Panama, Styl: Golden
Je dokonale vyvážená směs zralých panamských rumů, vyrobená na míru českým 
barům. Spojuje unikátní podnebí Panamy pro nejlepší cukrovou třtinu, několikastup-
ňovou destilaci pro absolutní jemnost a 7 až 18 let v sudech z bílého amerického dubu 
pro bohatou chuť. Tahle kombinace zkrátka musí fungovat. Počáteční bukové dřevo
po chvíli ustupuje karamelu a vanilce s lehkými tóny rozinek. Finiš je kořeněný
a příjemně dlouhý.

Špičkový karibský rum, který již snese srovnání s vrcholnými řadami koňaků nebo 
whisky. Své vynikající chuti dosahuje díky 10 letému zrání v sudech v karibské oblasti. 
Poté rum zraje u Williams & Humbert ve městě Jerez de la Frontera. Zde zraje 
minimálně dalších pět let v sudech z amerického bílého dubu, ve kterých původně 
zrálo dvacetileté Sherry Don Guido. Výsledkem je sametová a poměrně viskózní
tekutina s plnou a hladkou chuťí a velmi dlouhým závěrem s tóny koření, ořechů
a medu. Jeden z nejlepších rumů na trhu.

DOS MADERAS Luxus 40 % ....................................   450/250 Kč
Země: Karibský Blend, Typ: Anejo, Limitovaná Edice

Dos Maderas 5 + 5 je karibský rum zrající 5 let v karibiku na ostrově Barbados
a Guayana a následně zraje již ve Španělsku ve sklepech Williams & Humbert opět
v dubových sudech 5 let ve kterých 20 let zrálo sladké Sherry z odrůdy Pedro Ximenes. 
Tento rum má harmonickou vůni s náznakem hrozinek, fíků, vanilky a čokolády. 
Chuť je velice jemná, komplexní a hřejivá. Skvělý digestiv a alternativa koňaků nebo 
brandy. Vhodný ke kvalitnímu doutníku.

DOS MADERAS P.X. 5+5 40 % ....................................   130/70 Kč

Země: Barbados/Špaňelsko, Styl: Dark
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Ne vždy bylo rumu přáno tak, jak je mu přáno dnes. V takové době americké prohibice 
na růžích úplně ustláno neměl. I přesto se ale sudy do Ameriky dostávaly. I díky 
lodi Kirk & Sweeney, která dobrotu z karibských ostrovů přivážela. Tenhle rum
je její poctou. Poctou, která chutná po cukru, lesním medu, vanilce, sladkých 
mandlích. Dobrota!

KIRK AND SWEENEY 18y 40 % .................................   220/120 Kč

Země: Dominikánská republika, Styl: Golden

Tmavý kubánský rum Havana Club 7y je směs skvělých kousků, z nichž ty nejstarší 
odpočívaly v sudech několik desetiletí a nejmladší 7 let. Je určen k dlouhému pomalému 
popíjení, kdy ukáže všechny své chutě a vůně. Přičichněte poprvé a ucítíte tabák, 
tropické ovoce a pražené oříšky a mírně nahořklé tóny. V ústech je sladký
i kořeněný, vanilkový i dřevitý, až v závěru denitivně převládnou noty dubového 
dřeva, které rumu dělalo společnost při zrání.

HAVANA CLUB 7y 40 % ...................................................  100/60 Kč

Země: Kuba, Styl: Golden

FLOR DE CAŇA Centenario 12 Aňos 40 % ............   120/70 Kč

Země: Nikaragua, Styl: Golden
Flor de Caňa Centenario 12 Aňos je perlou mezi rumy. Pochází z Nicaragui
a pozvolný proces zrání mu dává velice jemnou komplexnost. Hladká, vyvážená chuť 
s dubovými podtóny a náznaky karamelu, exotického ovoce, nugátu, sladkých 
příchutí tropického ovoce a medu mu dává prvotřídní vyrovnanost a unikátní závěr.

Co je lepší, než kvalitní zralý rum? Dokonale vyladěná směs několika kvalitních
zralých rumů. Emperor Sherry Finished kombinuje agricole rum francouzského 
typu a tradiční britský melasový rum. V sudech po sherry se střetla dvě impéria 
a výsledek stojí za to. Čeká vás voňavá lahůdka s plnou chutí cukrové třtiny a tropického 
ovoce s lehkými tóny vanilky.

EMPEROR Rum Sherry Cask Finish 40 % ..............   120/70 Kč

Země: Mauritius, Styl: Golden

Mexiko možná není tím úplně neznámějším exportérem rumu, tradice tady ale sahá 
už do počátků objevování Jižní Ameriky, kdy se použité sudy španělského vína vracely 
zpět s exotickým třtinovým nápojem chinguirito. O ciálně ale byla tato dobrota
v Evropě i Mexiku až do roku 1796 zakázaná, Prohibido. Právě na původní chuť té 
doby teď navazuje Ron Prohibido 15y. Patnáctiletá solera staví na chuti sladkých
rozinek postupně doplňovaných o švestky, sušené ovoce, ořechy a dřevo.

EL RON PROHIBIDO HABANERO 15yo 40 % ...........  120/70 Kč

Země: Mexico, Styl: Dark
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Dokonale vyzrálá dobrota ze země, která dala světu rum už před více než 300 lety. 
Ve vyladěném blendu se snoubí 8‐15leté rumy, které odpočívaly v bourbonových 
sudech z amerického dubu. Výsledek má bohaté aroma exotického ovoce, zejména 
banánů, k tomu sladké noty vanilky a oříšků, koření a lehce kouřový nádech dubového 
dřeva. Na patře je plný, dřevitý a řízný s parádně kulatým tělem a hebkým závěrem.

MOUNT GAY XO 43 %  .....................................................   140/80 Kč
Země: Barbados, Styl: Plain

Mount Gay Black Barrel je rum vyráběný ručně a v malých sériích na ostrově
Barbados. Vyrábí se smícháním stařeného destilátu z dvojnásobné destilace a destilátu 
vznikajícího kontinuelně. Po smíchání těchto dvou složek pak zraje ještě v silně 
vypálených sudech po bourbonu. Tento jedinečný proces oddělené destilace
a dodatečného zrání propůjčuje rumu plnou vyváženou chuť s kořeněným aroma.

MOUNT GAY Black Barrel 43 %  ..................................   120/70 Kč
Země: Barbados, Styl: Golden

MATUSALEM Gran Reserva 15y 40 % ......................   100/60 Kč

Země: Dominikánská republika, Styl: Golden
15letý dominikánský solera rum v sobě nese staletí kubánské historie. Právě tam se 
totiž Matusalem zrodil. I dnes zůstává rumem v tradičním kubánském stylu. A ne 
ledajakým. Téhle lahůdce se přezdívá koňak mezi rumy. Je právě tak komplexní
a sametově hebká. V elegantní vůni se potkávají karamel a švestky. Na patře je rum 
dokonale suchý, s jemným nádechem koření a příjemně sladkým závěrem. 
Nadčasová klasika.

Krásně vyvážený blendovaný rum z karibské Panamy zrající dlouhých 10 let v dubových 
sudech. Příjemně nasládlý kousek plný vůní i chutí kandovaného ovoce, vanilky, 
hořké čokolády, karamelu, medu a jemného koření. Skvělý samostatně, ideální do 
míchaných drinků a koktejlů.

MALTECO 10y 40 % ...........................................................  100/60 Kč

Země: Panama, Styl: Golden

Aňejo 9 zraje v malých sudech po bourbon whisky. Třísloviny z těchto sudů jsou více 
elegantní, jemné a lehké, dokonale se tak integrují do citlivé struktury nápoje a dodávají 
mu zvláštnost a osobitost. Aroma nabízí sladkost po zralém ovoci, vanilce a tabáku. 
Chuť dominuje jemností, lehkostí, čokoládovou přítomností a hladkostí. Legendario 
Aňejo 9 je perfektní směs vysoce kvalitních destilátů, kterou poprvé v roce 1945 
zkomponovali skuteční mistři rumu.

LEGENDARIO Aňejo 9y 40 % ........................................   90/50 Kč

Země: Kuba, Styl: Dark
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Plantation XO je opravdový rumový klenot. Mísí se v něm nejkvalitnější rumy
z Barbadosu. Nejprve zrály 8‐15 let intenzivně v tropickém klimatu, pak hezky pomalu 
2‐10 let v evropských podmínkách. Kombinace dubových sudů s různým stupněm 
opálení od nově plněných přes bourbonové sudy až po soudky po bezchybném koňaku 
Pierre Ferrand XO Grande Champagne dává vzniknout neuvěřitelně plné, zároveň 
však jemné chuti se stopou manga, vanilky a kokosu.

PLANTATION Barbados XO 40 % ...............................  160/90 Kč

Země: Barbados, Styl: Golden

Pitú je nejznámější značkou cachaca na světě. Je vyroben z čerstvé cukrové třtiny, 
která je známá svojí výjimečnou kvalitou. Výborně se hodí do míchaných drinků, 
Pitú je základem pro Caipirinhu, brazilský národní koktejl.

PITÚ Cachaca 40 %  .............................................................  50/30 Kč
Země: Brazílie, Styl: Cachaca

PAMPERO Aniversario 40 % ..........................................   90/50 Kč

Země: Venezuela, Styl: Plain
Parádní směs nejlepších rumů ze zásob venezuelské palírny Pampero vznikla k oslavě 
jejího 25. výročí. Trojnásobná destilace a čtyři roky kvalitního odpočinku v dubových 
sudech po whisky a sherry se postaraly o delikátní aroma vanilky, rozinek, sherry, 
skořice, sušeného ovoce, čokolády, tabáku a kůže s lehkým dotykem třtinového 
cukru a sirupu. Vskutku dezertní záležitost pro výjimečné příležitosti. Oslavte 
milník venezuelského rumu. ¡Salud!

OPHYUM 12 Aňos 40 % .................................................  190/100 Kč

Země: Dominikánská republika, Styl: Dark
Skvostná kombinace ušlechtilých rumů barvy černého čaje vytvořená kubánskými 
„maestros roneros“ do moderního střihu. Zraje jak v sudech z amerického, tak
z francouzského dubu pro harmonické sladění síly a jemnosti. Ve vůni jsou znatelné 
tóny tropického ovoce, čerstvého kokosu a třtinového sirupu s lehkým náznakem 
medu, které přecházejí do sladce kořeněné ale celkově svěží chuti.

Rum Old Pascas Jamaica 73% je vyráběn tradiční kotlíkovou metodou „pot still“ 
(několikanásobná pomalá destilace v měděných kotlích). Výsledkem je silně kořeněná, 
výrazná a plná chuť, tak typická pro těžké aromatické rumy.

OLD PASCAS 73 % .............................................................   70/40 Kč

Země: Jamajka, Styl: Dark
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Rum Botrán Solera 18 yo je rum z guatemaly, je mahagonové barvy a příjemné vůně 
po dřevě, vanilce a čokoládě, má intenzívní vyváženou chuť a dlouhý závěr. Je směs 
rumů o průměrné době zrání 18 let, které jsou následně po dobu minimálně
12 měsíců uskladněny v dubových sudech po sherry.

Ron BOTRAN Solera 1893 18y 40 % .....................   180/100 Kč

Země: Guatemala, Styl: Golden

Zlatá barva s jantarovými odlesky. Nádherné aroma s tóny citrusů, broskví a dřeva. 
Jemná, lehce ovocná a vyvážená chuť této vynikající směsi dominikánských rumů 
zrajících šest až osm let v dubových sudech. Měkký, smetanový závěr.

Ron BARCELÓ Gran Añejo 37,5 % .................................  80/50 Kč

Země: Dominikánská republika, Styl: Golden

PYRAT XO Reserve 40 % .................................................  120/70 Kč

Země: Guyana, Styl: Dark
Pyrat XO je blend rumů a přírodních ingrediencí z různých oblastí po celém světě. 
Finální míchání, staření a lahvování probíhá v Guyaně. Korkovaná láhev svým 
tvarem připomíná dekantér z 19 století, ze kterého pili rum námořníci a piráti 
potulující se tehdy Karibikem. Vůně pomeranče a dubového sudu. Chuť je sladká
s výraznými tóny pomeranče, vanilky a třtinového cukru. Dlouhý závěr, sladce 
pomerančový s exotickým kořením.

Poctivý rum v britském námořním stylu svým jménem odkazuje na doby, kdy 
nánámořníci dostávali denní příděly rumu od takzvaného Pursera (nebo Pussera). Jako 
důkaz, že je příděl poctivý a neředěný, se používal takzvaný gunpowder test. Špetka 
střelného prachu se polila rumem a zapálila. Vychutnejte si jeho mohutnou sílu 54,5 % 
alkoholu a překvapivě jemnou chuť. Temně mahagonová lahůdka má bohatou chuť 
melasy, karamelu, medu a vanilky v doprovodu dubových tónů a kořeněných not 
skořice a zázvoru. Ahoy!

PUSSER'S British Navy Rum 54,5 % ..........................  160/90 Kč

Země: Barbados, Styl: Golden

Rum na úrovni z Dominikánské republiky, který byl vyrobený ve stylu kubánského 
rumu. Rum 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.

PRESIDENTE Marti 15y 40 % ........................................  160/90 Kč

Země: Dominikánská republika, Styl: Golden
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Tripulante je rumový elixír, vyrobený z těch nejlepších karibských rumů. Jeho
sladká chuť je krásně zaoblená a velmi dobře vyvážená s jemnými rumovými tóny.
V sametovém závěru lze na patře rozpoznat chuť medu a fíků. Tripulante servírujte 
čistý na ledu, nebo jej můžete použít jako přísadu do koktejlů.

TRIPULANTE Caribbean Elixir 34 % ...........................   50/30 Kč
Země: Více oblastí, Styl: Dark

Rum Santa Teresa 1796 je extra prémiový třtinový rum původem z Venezuely
obsahující rumy staré 4 ‐ 35 let. Rumy jsou stařeny v dubových sudech metodou 
solera. Tato metoda ‐ kaskádování přes 4 řady sudů ‐ harmonizuje různá stáří rumů 
a vytváří tak mimořádnou rovnováhu a hebkost. Rum je velmi jemný, s aroma 
karamelu, vanilky, kakaa i mírné sladkosti. Dlouhý, suchý a velmi příjemný závěr, 
vynikající samotný nebo na ledu.

SANTA TERESA Solera Antiqua 1796 40 % .........  180/100 Kč
Země: Venezuela, Styl: Dark

SAINT JAMES Cuvee 1765 42 % ................................   160/90 Kč
Země: Martinik, Styl: Golden
Směs nejlepších a vybraných druhů rumů, které zrají v malých dubových sudech. 
Chuť rumu je kořeněná, s tóny vanilky a skořice, dotek pražené kávy a tóny ovoce. 
Rum je vyráběn pouze z čisté a 100% šťávy z cukrové třtiny, proto obsahuje tolik 
ovocných tónů. Jemná chuť s dlouhým závěrem, jemné tóny koření s přetrvávajícími 
tóny dřeva.

Rum Millonario 15YO Solera Reserva Especial je jemný třtinový peruánský rum, 
jehož každá lahev je ručně zabalena do obalu z palmového proutí toquilla. Jeho 
sladký buket a tělnatý projev je dán pomalou fermentací třtinové melasy, delikátní 
destilací a zráním až po dobu 15 let v dubových sudech metodou solera. Jemný
a chuťově vyvážený zážitek.

Ron MILLONARIO Solera Reserva Espec. 15y 40 %  180/100 Kč
Země: Peru, Styl: Dark

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.

Ron ZACAPA Centenario 23y 40 % ..........................  190/100 Kč

Země: Guatemala, Styl: Dark
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Rum Zafra uvedli relativně nedávno na trh stejní lidé, kteří stáli u zrodu a vývoje 
značky Zacapa. Zafra Master Reserve 21 Y.O. má vše, co očekáváme od rumu této 
kategorie. Má barvu leštěného jantaru, aroma plné, bohaté a mírně vanilkové. Chuť 
je lehce karamelová, ovocná, s dotekem exotického koření. Zakončení je dlouhé, 
mírně tabákové, kakaové, ořechové, s lehkým nádechem cedru.

ZAFRA Master Reserve 21y 40 % ............................   320/180 Kč

Země: Panama, Styl: Dark
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