
Pamepero Anniversario 
Reserva Exclusiva
Když v roce 1938 ve Venezuele vznikla značka 
Pampero, přišli její zakladatelé s neobvyklým 
nápadem. Rozhodli se, že nechají rum zrát 
v sudech při různé teplotě a vlhkosti skladu. 
A výsledek? Jemný a vyvážený rum! Rum 
Pampero Aniversario Reserva Exclusiva je 3× 
destilovaná výroční směs kvalitních
venezuelských rumů. Čtyři roky zrání 
v dubových sudech po whisky a sherry 
zanechaly v rumu nádech vanilky, rozinek, 
sherry a sušeného ovoce. V nasládlé kombinaci 
převládají tóny karamelu, kávy a tabáku. 
Vychutnejte si ho samotný, ale i v rumové verzi 
koktejlu „Old Fashioned“.

Cena samostatně: 

El Comandante Reserva 
Exclusiva Rum
vyrábí se v San Isidro Haciendě v provincii 
Herrera v centrální části Panamy. A právě tato 
lokalita je unikátní pro své klimatické 
podmínky, které určují výslednou chuť 
pálenek.
Destilerie funguje již od roku 1936 a stále 
disponuje zásobou panamských rumových 
rezerv datovaných k roku 1978, které využívá 
pro výrobu limitovaných edicí. 

Cena samostatně:

Božkov Republica Reserva
vyniká chutí, vůní i barvou, a to díky výběru 
kvalitních třtinových destilátů z Nikaraguy, 
Barbadosu, Dominikánské republiky, 
Trinidadu, Guyany a Jamajky, z nichž některé 
zrají v dubových sudech až 12 let. V jeho chuti 
objevíte cukrovou třtinu, fíky a pomeranče 
s mírným dubovým závěrem. V aromatu se 
mísí tóny sušených švestek, exotického ovoce, 
kávy a karamelu. Díky dlouhému zrání 
v sudech má Božkov Republica Reserva tmavě 
jantarovou barvu.

Cena samostatně:

Ron Abuelo Añejo 12 Años
elegantní směs panamských nových rezerv 
starých 12 let, které zrály v sudech 
z amerického bílého dubu po bourbonu. 
Delikátní rum vhodný do prémiových koktejlů 
i k samotnému vychutnání.

Cena samostatně:

Ron Zacapa 23 Centenario
je blend 6–23letých rumů dozrávající ve výšce 
2 333 m n. m.. Vyrábí se z panenského medu 
na kolonovém zařízení. Rum dozrává ve 4 
různých typech sudů – po bourbonu, 
ve vypálených sudech po bourbonu, po sherry 
Oloroso a po sherry Pedro Ximénez. 
Na soutěži Rum Festival International vyhrál 
několikrát po sobě a byl uveden do síně slávy. 
Je ideální na samotné popíjení, v long drinku 
ve spojení s prémiovým tonikem nebo jako 
varianta pro koktejly typu Old Fashioned nebo 
do jiných klasických rumových koktejlů.

Cena samostatně: 

Cena celého menu:
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