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.

130,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!

100,Pyrat XO Reserve pochází z ostrova Anquily, míchaný z velmi dobře vyzrálých rumů,
starších 15 let s hutným a sladkým aroma. Velmi oblíbený ke konzumaci samostatně.
Každá láhev je certifikována číslem a vlastnoručním podpisem zodpovědným pracovníkem destilérky, který dozíral na ruční plnění lahví. Rum Pyrat XO Reserve chutná po vanilce, marcipánu, sladkém koření a vyzrálém ovoci, výrazné citrusové aroma. Dezertní
rum s dlouhým koncem.

130,Diplomático Reserva Exclusiva. Venezuelský tmavě zlatý rum vynikající kvality. Je
destilovaný z melasy v měděných kotlíkových zařízeních a zraje v průměru dvanáct
let v sudech po bourbonu. Perfektně vyvážený, lahodný a neskutečně jemný nápoj. Je sladký, s ovocnou chutí, což je charakteristické pro všechny rumy Diplomático, avšak obsahuje ještě vyšší koncentraci a intenzivnější chuť. Jedná se
o výjimečný rum určený k pomalému upíjení, který se stal lahůdkou pro
všechny milovníky rumů.

140-

Špičkový kolumbijský rum, nově oceněný Double Gold San Francisko 2012, zrající 20 let v systému solera. Vůně po karamelu a vanilce, chuť po vanilce, kakau a
dřevu. Jemná sladkost, která přechází v dřevitou suchost, příjemný konec opět s
vystupující lehkou sladkostí.

130,130,Ron Zacapa Centenario je jediný rum, který se nachází v Síni slávy karibských rumů.
Jeho historie sahá až do roku 1976, kdy byla založena destilerie ve městě Zacapa, která
se nachází na východě Guatemaly. 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 Pedro Ximenez. Je
vyráběn z těch nejpečlivěji vybíraných rumů o průměrném stáří 23 let, které jsou následně blendovány po dobu minimálně jednoho roku. Chuť se vyznačuje sladkou medovou viskozitou, tóny muškátu, kůže, tabáku a kávy. V závěru se projevují skořice a zázvor. Voní po karamelizovaném banánu v kombinaci se sušeným ananasem.

