
Rum a jeho historie
Rum (angl. rum, špan. ron, fr. rhum) je alko-

holický nápoj destilovaný z  melasy nebo 
z   cukerné   šťávy   získané   z   cukrové třtiny.

Předchůdci rumu byli známi již v původ-
ní domovině cukrové  třtiny – jihovýchodní 
Asii. V 8. století n. l. se cukrová třtina dosta-
la spolu s  arabskou invazí do Španělska 
a  Španělé ji pak dovezli do Nového světa. 
Pravděpodobně to byli otroci na plantážích, 
kdo začal z  melasy, odpadního produktu 
po výrobě cukru, zkvašením vyrábět alkoho-
lický nápoj. Ten byl později destilací zbavo-
ván nečistot a koncentrován – a pravý rum 
byl na světě.

Za rodiště rumu je považován Barbados, 
ale jeho výroba se záhy rozšířila po celé karib-
ské  oblasti  i  mimo  ni.

Konzumenti většinou rozlišují bílé rumy, 
které jsou považovány za lehké a tmavé těžší 
a  chuťově výraznější. Tato teorie vychází 
z toho, že všechny čerstvě destilované rumy 
jsou průzračné a barvu získávají během zrání 
v sudech spolu s rozvojem chuti. Ale kvalit-
ní bílé rumy bývají někdy filtrovány kvůli 
odstranění barevného odstínu a  naopak 
levné, krátce zrající, tmavé rumy jsou často 
přibarvovány karamelem.

V Karibiku má každá produkční oblast či 
ostrov svůj unikátní styl. Tyto styly mohou 
být zjednodušeně rozděleny podle jazyků, 
jimiž se na ostrovech hovoří.

Španělsky hovořící ostrovy a  oblasti tra-
dičně produkují světlé rumy s čistou chutí. 
Typickým příkladem tohoto typu jsou ku-
bánské, portorické  a panamské rumy.

Anglicky hovořící ostrovy jsou známé 

pro  své tmavé rumy s plnější chutí, které si 
zachovávají více z chuti melasy. Takové jsou 
rumy z  Jamajky  a  Guayany.

Pro francouzsky mluvící oblasti jsou typic-
ké takzvané zemědělské rumy. Ty jsou 
vyráběny výhradně ze šťávy cukrové třti-
ny (třtinového džusu) a na rozdíl od rumů 
z  melasy mají tedy více z  původních třtin 
např. rumy z Martiniku a Reunionu.

Karibik

Rumový lístek



Seale & Company založené již roku 1636. Rum 
zraje pět let v  sudech po bourbonu a  whisky. 
Lehký a příjemný rum.

Doorly’s X.O. …..................................... 99,–
Směs 5-12letých barbadoských rumů, která pak 
ješte dozrává v sudu po sherry. Voní po mangu 
a akátovém medu. Po napití rozpoznáte pečené 
banány, rozinky a vlašské ořechy, jeho chuť vám 
ještě dlouho zůstane na patře.

Mount Gay Eclipse …............................. 79,–
Rum pocházející z Barbadosu. Mnohokrát mezi-
národně oceněn. Vonící po meruňkách, praže-
ných mandlích a dřevě. Velmi výrazná, kořeněná 
chuť.

Mount Gay Extra Old …..............…....... 149,–
Opulentní blend 17 let starých rumů, poma-
lu zrajících v  dubových sudech z  Kentucky. 
Vyvážený charakter s  tóny vanilky, banánů, 
opáleného dřeva a  hřejivou kořeněnou chutí. 
Perfektní příklad kvality, kterou může přinést 
jenom čas.

Mount gay 1703 Black Barrel …............109,–
Vzniká smícháním stařeného destilátu z dvojná-
sobné „pot still“ (kotlíkové) destilace a stařeného 
destilátu vyrobeného kontinuálně. Po smíchá-
ní obou složek zraje podruhé, tentokrát v silně 
vypáleném sudu po bourbonu. Tento unikátní 
proces dvojitého zrání dává rumu plnou chuť.

Cockspur 5 Y.O …..............…................. 85,–
5letý rum, lehká chuť po vanilce a koření.

Foursquare Spiced …..............…............ 89,–
Jeden z  nejlepších spiced rumů na svě-
tě. Zrající rum s  příchutí skořice, vanilky 
a muškátového oříšku vyráběný v  jedné z nej-
starších palíren rumu na Barbadosu. Obsah 
alkoholu je pouze 35 %.

Plantation 20th Anniversary .......... 149,-
Stárne v dubových sudech po koňaku Pierre 
Ferrand  XO Grande Champagne. Neuvěřitelně 
plná, zároveň však jemná chuť se stopou vanilky, 
kokosu a čokolády.

Jamajka
Black Jamaica 12 years …................... 119,–
Velmi tmavý, sladší, dvanáctiletý jamajský 
rum s vůní kávy a tabáku. Jde o velmi zajímavý 
a specifický rum.

Blackwell …...................…..................... 89,–
Typický představitel Jamajky - zlatý rum vyrá-
běný z jamajské cukrové třtiny, plný tónů kávy, 
hřebíčku a  koření. Rum je dobře vyvážený, 
v chuti měkký a v ústech zanechá dlouhý závěr.

Myers Rum Planters Punch …............... 79,–
Rum smíchaný z  devíti vybraných jamajských 
rumů vyráběných kotlíkovou destilací a  zrají-
cích 2 až 4 roky v sudech z bílého dubu. Tmavý 
rum s jemným aroma cedru, tabáku, citrusových 
plodů, čokolády. Pro zajímavost: tento rum je 
nejprodávanějším importovaným rumem v USA.

Appleton Estate Signature Blend .........  79,–
Rum destilovaný v tradičních kotlíkových desti-
lačních přístrojích a následně namíchaný z rumů 
starých v rozmezí  5 - 10  let. 

Appleton Estate 12 Y.O …......................109,–
Barva: zářivě bronzová. Vůně: vlašských oříšků, 
muškátového oříšku, pomerančové kůry a vanil-
ky. Chuť: máslového bonbónu, tmavého cukru. 
Hořko-sladké zakončení.

Portoriko
Captain Morgan Spiced Gold .............. 55,–
Zlatý rum ochucený exotickým kořením, hebký 
a středně plný, vhodný k míchání s Coca-Colou 
nebo s jablečným džusem, pomerančem a skoři-
cí. Obsahuje pouze 35 % alkoholu.

Barbados
Doorly’s 5 Y …..............…..............…...... 85,–
Pětiletý rum vyráběný jednou z  nejstarších 
rodinných palíren na ostrově Barbados RL 
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Plantation Grande Reserve… …............ 89,–
Dostal do vínku zlatou barvu, jedinečné sladké 
aroma a vytříbenou chuť, která upoutá začá-
tečníka, ale i znalci si přijdou na své a budou 
spokojeně pokyvovat hlavou.

Kuba
Legendario Elixír …..............….............. 89,–
Kubánský rumový likér s bohatou jemnou slad-
kou chutí. Na Kubě se vyrábí již od roku 1945 
a to z nejlepší vybrané cukrové třtiny. V tomto 
rumovém likéru jsou macerované rozinky, díky 
kterým likér dostává jedinečně jemné aroma 
a chuť. Zraje 7 let v sudech z amerického dubu.
Barva: jantarová. Aroma: rozinek, pomerančů. 
Chuť: bohatá, delikátní, jemná a sladká.

Legendario Añejo …..............….............. 99,–
Kubánský rum, který zraje 9 let v  dubových 
sudech po bourbonu. Destilát má pak jedineč-
nou chuť po rozinkách. Tento rum byl 2x za sebou 
v letech 2005 a 2006 vyznamenán jako nejlepší 
kubánský rum. Barva: tmavě jantarová. Aroma: 
rozinek, čokolády, pečených banánů. Chuť: 
jemná, sladká čokoládová s  dlouhotrvajícím 
koncem.

Santiago de Cuba Añejo ….................... 85,–
Má jemnou dřevitou chuť, jemné aroma, vyvá-
žený závěr. Vyrábí se ze směsi archivních rumů, 
z nichž hlavní a nejmladší složkou je sedmiletý 
rum. Typickou vlastností všech archivních rumů 
Santiago de Cuba je, že se jejich chuť posunuje 
mezi koňaky nebo whisky.

Santiago de Cuba Extra 12 y.o. ............129,-
Má jemnou dřevitou chuť, jemné aroma, vyváže-
ný závěr. Vyrábí se ze směsi archivních rumů, z 
nichž hlavní a nejmladší složkou je dvanáctile-
tý rum. 

Martinik
Dillon Dark Cigar Reserve ….............. 109,–
Tento rum je tmavý, velmi komplexní a kořeně-
ný. Lehký s jemnou sladkostí citrusových plodů 
a hrušek. Celkově je tento typ rumu spíše svě-
ží a řízný, suchý s pevnou dochutí. Výborně se 
hodí k doutníkům. Pokud dáváte přednost  svě-
žejšímu typu destilátů, mohl by být Dillon tím  
pravým pro Vás.

St. James Rum Blanc Agricole…............ 79,–
Světoznámý bílý rum agricole. Důstojný základ 
rodiny  St.James.

Saint James Royal Ambre …................. 89,–
Rum Saint James se na Martiniku vyrábí již 
od roku 1765, kdy král Ludvík  XIV. zaká-
zal výrobu rumu ve Francii. Rum Saint James 
nacházel odbyt zejména v  Nové Anglii, kde 
byl vůbec nejpopulárnějším západoindickým 
rumem. Rum Saint James se vyrábí z čisté třti-
nové šťávy jednoduchou destilací podobně 
jako Armagnac a  pak zraje v  sudech z  limu-
zínského dubu a  sudech po bourbonu. Saint 
James Royal Ambre (zrající 2 roky), nejmladší 
z  rodiny rumů Saint James, je držitelem zlaté 
medaile z  World Spirit Championships 1995. 
Nejlepší je podávaný neředěný, kdy umož-
ní vychutnat svoji komplexní chuť podobnou 
koňaku. Jako míchaný je součástí známého 
koktejlu Punch Martinique.

Dominikánská
                republika
Matusalem Clásico 10 years …............. 89,–
Proces staření a míšení je založen na tzv. solera 
metodě, která byla původně vyvinuta pro  výro-
bu sherry, brandy a  koňaku. Matusalem sole-
ra metoda (unikátní míšení rumů s  odlišným 
stářím) byla adaptována na výrobu rumu, 
a  díky ní je získán rum výjimečně jemný. 
Největší podíl ve směsi destilátů tvoří rum 



stařený solera metodou přibližně 10 let. 
Konzumace: čistý nebo v míchaných nápojích. 
Je perfektní volbou pro ty, kteří hledají víc než 
plnou chuť klasického rumu. Clásico je rum výji-
mečné kvality.

Matusalem Grand Reserva ….............. 109,–
15letý rum vyráběný metodou solera. Rumy 
Matusalem se na Kubě vyráběly od r. 1872, ale 
po kubánské revoluci museli majitelé uprchnout 
do zahraničí. Přestože se dnes Matusalem vyrá-
bí v  Dominikánské republice, nadále se svým 
stylem hlásí ke kubánským rumům.

Barcelo Imperial …...............................  99,–
V  letech 1999 a  2000 byl mezi 137 soupeřící-
mi značkami rumů oceněn Chicagským insti-
tutem zkoumání nápojů (Beverage Tastings 
Institute of Chicago) nejvyšším hodnocením 
(97 bodů ze 100). Porota označila Ron Barcelo 
Imperial jako „prvotřídní alkoholický nápoj 
světové úrovně“. Své mimořádné vlastnosti zís-
kává díky osmiletému zrání v sudech z americ-
kého dubu.

Brugal Añejo …...................................... 69,–
Směs zrající v dubových sudech po dobu téměř 
pěti let. Aroma vykazuje svěží ovocné tóny po 
tropickém ovoci s dominancí citrusů a příměsí 
čokolády a dubu. 

Brugal Extra Viejo 8 Y.O. ….................. 89,–
Tmavší rum namíchaný z  rumů, které zrají 
v dubových sudech okolo 7 let. Palírnu založil 
v roce 1888 Andrés Brugal Montané. 
Barva: světle zlatá. Vůně: kokos, máslo, kara-
mel. Chuť: hladká a  vyzrálá, pražený kokos, 
tropické ovoce, karamel a náznak dubu.

Brugal 1888 ......................................... 119,-
Byl dvakrát d estilovaný a zrál v sudu z americ-
kého dubu a poté v sudech ze španělského 
dubu po sherry.

Ron Capitan Bucanero Elixir 7 Años … 85,–
Barva: jasná, tmavě jantarová, čistá a průzrač-
ná. Vůně: plná, díky 7letému zrání v  sudech 
z  amerického bílého dubu. Chuť: elegantní, 

medově sametová, dlouhá dochuť se snoubí 
s hedvábnou konzistencí.

Cubaney Reserva 8 Años …................... 89,–
Rum zrající více než 8 let v malých dubových 
soudcích. Vyznačuje se příjemným aroma, kte-
ré má nádech opáleného dubu, vanilky a pome-
rančové kůry. 

Cubaney Gran Reserva 12 Años …....... 109,–
Přítomnost dubu vystupuje do popředí jak v 
jeho vynikajícím buketu, tak v jeho mimořádné 
chuti na patře. Výsledkem je tmavý, sladký, 
vyvážený a plný rum, se skvělou chutí, je silný 
a velmi aromatický.

Puntacana Club Viejo …........................ 85,–
Jedná se o kombinaci víceletých stařených rumů 
zrající v dubových sudech. Rum má výrazně 
zlatavou barvu s mahagonovými odlesky. Vůně 
je lehce kouřová s ovocnými podtóny a dotekem 
starého dubového dřeva.

Atlantico reserva …............................ 119,–
Je prémiový rum z  Dominikánské republiky. 
Jedná se o směs špičkových rumů o průměrném 
stáří 12 let z  kategorie zlatých rumů. K  jeho 
výrobě se používají dvě složky destilované 
z cukrové šťávy a jedna složka z melasy, které 
následně zrají v dubových sudech po bourbonu 
a  sherry v  systému solera. Vůně toastovaného 
dubu, vanilky a  hnědého cukru je doplněna 
o jemně kořenité tóny.

Presidente Marti 19 Y.O. .................... 139,-
Rum zraje v sudech po bourbonu po dobu 19 
let. Má vynikající sladké, ovocné a dřevité tóny.

Presidente Marti 23 Y.O. ….................. 169,–
Historie firmy Oliver & Oliver sahá do poloviny 
devatenáctého století, kdy Juanillo Oliver 
přišel na Kubu. Začal zde pěstovat cukrovou 
třtinu, tabák a vyrábět rum. Před revolucionáři 
Fidela Castra byla rodina nucena opustit Kubu 
a  usídlila se v  Dominikánské republice, kde 
pokračovala s výrobou rumů. Vůně a chuť rumu 
Presidente 23 je velkým gurmánským zážitkem. 
Spojuje v sobě silné s jemnými tóny. Extrémně 



dlouhé stárnutí více, než dvě desetiletí. 
Výsledek je oslňující, Rum Presidente 23 y. je 
symfonie pro všechny smysly. Nabízí od všeho 
něco v dokonalé vyváženosti : sladkost, koření, 
ovoce, nádech dřeva, v  pravém slova smyslu 
dlouhotrvající závěr a v neposlední řadě zážitek 
na který jistě dlouho nezapomenete.

Ophyum 12 ….................….................. 139,–
Zraje jak v sudech z amerického, tak z fran-
couzského dubu pro harmonické sladění síly a 
jemnosti. Ve vůni jsou znatelné tóny tropické-
ho ovoce, čerstvého kokosu a třtinového sirupu 
s lehkým náznakem medu, které přecházejí do 
sladce kořeněné, ale celkově svěží chuti.

Ophyum 17 ........…........................….... 189,-
Jedinečná kombinace vyzrálých rumů barvy 
javorového sirupu s paletou vonných esen-
cí v podobě tropických květů, sušené meruňky, 
dubu a máslového karamelu, které harmonicky 
přecházejí do výrazné chuti.

Ophyum 23 ........…........................….... 249,-
Vrchol umění „maestros roneros“ tmavě rubíno-
vé barvy s omamnou vůní kandovaného ovoce, 
čerstvě vylisované šťávy cukrové třtiny a peče-
ných fíků, která přechází do lehce ostřejší plné 
chuti se suchým závěrem dubového dřeva.

Antigua
English Harbour 5 y.o …....................... 95,–
Středně tělnatý rum s  dlouhým, kouřovým 
koncem, vůní pomerančové kůry a  karamelu. 
Tmavý rum vyráběný tradičními metodami 
v  měděných kotlích a  za použití kvasnic, 
oceněný několika medailemi na mezinárodních 
soutěžích.

Anguilla
Pyrat Rum XO Reserve …................... 129,–
Pyrat XO Reserve je směs patnáctiletých 
karibských rumů, jež byly vybrány pro své 

mimořádné aromatické a  chuťové bohat-
ství. Pochází z  karibského ostrova Anquilla. 
Cukrová třtina zde kvůli písčité půdě a  nedo-
statku srážek nebyla nikdy brána jako význam-
ná plodina. Vzhledem k  odlehlosti místa 
a  potížím s  navigací zde ale vládli pašeráci. 
Možná proto tady není žádná palírna a rum se 
zde pouze míchá a  lahvuje. Pyrat XO Reserve 
nabízí vůni citrusů a  koření a  jemně peprná 
chuť s  podtóny pomerančů z  vás udělá oběť, 
která se rumu z  Anquilly nedokáže jednoduše 
ubránit.

 

Svatý Kryštof a Navis 
Sister Isles Dark Moscatel Rhum …..... 179,-
Nejprve zraje po dobu přesahující 6 let na 
ostrovech Svatý Kryštof a Nevis. Následně je 
přemístěn do Duero Valley ve Španělsku, kde 
pomalu zraje 2 až 4 roky po červených vínech.

Sister Isles Dark PX Rhum …............... 199,-
Tento rum je charakteristický svým trojitým 
zráním. Nejprve zraje po dobu přesahující 6 let 
na ostrovech Svatý Kryštof a Nevis. Následně je 
přemístěn do Duero Valley ve Španělsku, kde 
pomalu zraje 2 až 4 roky po červených vínech v 
nadmořské výšce více jak 800 metrů v Hacienda 
Zorita. Finální dozrávání pokračuje v Montille 
v sudech po sladkém víně Pedro Ximenéz 
maximálně 6 měsíců.

Trininad a Tobago
Angostura 7 Y ….................................... 89,–
Rum pocházející z ostrova Trinidad a Tobago. 
Zraje v  dubových sudech po dobu sedmi let. 
Chuť: bohatá, intenzivní, silná hebká s názna-
kem praženého koření.

Angostura 1919 8 Y….......................... 109,–
Nádherně voňavý po limetách, citronu, banánu 
a koření. Přichuť čokolády a ovoce.



Zaya Gran Reserva …........................... 179,–
Směs jemných rumů zrající 12 let v  sudech 
po bourbonu. Má mahagonovou barvu, v chuti 
rozeznáme vanilku, banán a lehké tóny kakaa.

Haiti
Barbancourt 8 ans  ............................... 109,-                                                            
Tato Agricol Reserva z Haiti je dvojnásobně desti-
lovaná v polních nádobách z mědi a 8 let stařená 
v bílých dubových sudech. Aroma je plné melasy 
a karamelu, později ustupují broskvím a meruň-
ce. Chuť je mírně sladká se suchými dřevitými 
tóny. 

Guadeloupe
Montebello Vieux 6 ans ….................... 179,–
Šestiletý poctivý zemědělský rum, velmi silná 
chuť po cukrové třtině. Palírna založena a vlast-
něna rodinou Marsolle od roku 1930 až doposud. 
Rum určen pro objevovatele netradičních chutí, 
čeká vás zážitek.

Papillon X.O. ....................................... 179,-
Vynikající „agricola“ zrající v sudech po koňaku.

Svatá Lucie
Chairman’s Reserve ….......................... 89,–
Rum pocházející z  ostrova Santa Lucia. Chuť 
je jemná s  nádechem karamelu, vanilky 
a  koření. Dokončení je trpčí. Vychutnávejte 
karamelky a oříšky s lehkým dotekem dřevitosti 
a dýmu.

Svatý Vincenc
             a Grenadiny
Captain Bligh XO …............................. 149,–
Aroma rumu je příjemné s nádechem hnědého 

cukru a alkoholu. Na jazyku poznáte vanilku a 
karamel, které doplní příjemný dubový finiš.

Bermudy
Gosling’s Black Seal ….......................... 99,–
Tmavý rum z fermentované melasy. Je míchán 
z několika druhů a ročníků různých rumů. 
Má bohatou chuť. Zrál v sudech po whisky a 
bourbonu. 

Americké 
        Panenské ostrovy
A.H Riise X.O. ..................................... 149,-
Vyrábí se ručním mícháním několika různých 
druhů rumů, které zrají až 20 let. Destilace probí-
há v destilérce  Cruzan Rum Distillery.
Výroba tohoto prvotřídního rumu je přísně limi-
tovaná. Každá láhev je také označena svým vlast-
ním číslem láhve a sudu a také datem stáčení.

A.H Riise Navy ..................................... 149,-
Alkohol destiluje v tradičních „Pot Still“ na rum o 
síle 85% alkoholu. Touto metodou se vyrábí rum 
extrémně tmavé barvy s náznaky kávy, anýzu, 
lékořice, karamelu, melasy, koření a cedru. 
Zakončení je  dlouhé, plné se silným a sladkým 
závěrem.

Karibské ostrovy
Virgin Gorda ........................................ 149,-

Virgin Gorda 1493 ............................... 149,-
Dokonale vyvážená směs rumů z Trinidadu, 
Barbadosu a Jamajky s charakteristickou chutí 
a zcela bez barviv, příchutí nebo aromatických 
přísad.

Pusser’s Navy Rum …............................ 95,–
Pravý námořnický rum, tmavý a těžký s obsahem
alkoholu 40 %. Pusser’s  rum  je míchán 



Saison reserve ...................................... 149,-
Zraje po dobu až 8 let. Obsah alkoholu je 
43,5%.

Guatemala
Malteco 10 años ….................................. 99,–
Malteco 10 let je rum, který pochází 
z  Guatemaly. Je stařený po dobu deseti let 
v dubových sudech. Disponuje velmi výraznou 
chutí vanilky a čokolády.

Malteco 15 años …............................... 119,–
Komplexní 15letý rum jantarové barvy 
z Guatemaly. Voní po tabáku a tropickém ovoci. 
Lehké tóny skořice, čokolády a karamelek.

Zacapa Centenario 23 años ….............. 139,–
Rum z panenského medu cukrové třtiny, který 
je destilován v destilační koloně a zraje systé-
mem solera v nadmořské výšce 2300 metrů 
pod dohledem nejslavnější Master Blenderky, 
paní Loreny Vasquez. Během zrání je Zacapa 
postupně uložena do nevypálených i vypále-
ných sudů po bourbonu, do sudů po Oloroso 
sherry a po sherry Pedro Ximénez. V průběhu 
zrání je blendována se staršími rumy a výsled-
kem je rum neobyčejných kvalit o průměrném 
stáří 6–23 let.

Botran 8 Y.O …...................................... 89,–
Jde o vynikající guatemalský rum vyrobený 
fermentací čisté panenské šťávy cukrové třtiny. 
V dubových sudech po bourbonu a sherry meto-
dou Solera zraje minimálně osm let. 

Botran 12 Y.O ….................................. 109,–
Tento rum ležel dvanáct let v sudech z bílého 
amerického dubu, ve kterých dříve zrály bour-
bon a sherry, poté byly smíchány a odstaveny 
k dalšímu nejméně devítiměsíčnímu dozrání.

z  pěti výtečných karibských rumů (pocházejí-
cích zejména z  Trinidadu, Guyany a  Tortoly). 
Námořníci z  britského námořnictva dostáva-
li tradičně až do r. 1970 denní příděl rumu. 
Tuto dávku vždy vydával purser (zkomoleno 
na pusser) neboli lodní hospodář. V r. 1979 zís-
kal Charles Tobias svolení od Britské admira-
lity vyrábět rum podle tradičního receptu z  r. 
1810, a tak je dnes tento výjimečný nápoj, dří-
ve určený jen pro námořnictvo, dostupný širo-
ké veřejnosti. Chuť je zaoblená a později rázná.

Pusser’s British Navy Rum Gunpowder ......
............................................................. 109,–
Pravý námořník se zvýšeným obsahem alkoho-
lu 54,5 %. Rázný rum z britských Panenských 
ostrovů.

Pusser’s Original Spiced ….................... 89,–
Tento rum je vyroben kombinací karibské-
ho koření a svařeného rumu Pusser’s zrajícího 
v Karibiku. Tímto svazkem nám vznikl neopa-
kovatelný, přirozený chuťový profil a  jedineč-
ný zážitek. Pije se ideálně čistý nebo s ledem.

Lamb’s Navy Rum ….............................. 89,–
Jedná se o  tradiční, těžký a  sladší rum. Je 
unikátní tím, že ačkoliv je míchán z 18 jemných 
rumů pocházejících z  Barbadosu, Guyany, 
Jamajky a  Trinidadu, zraje (4 roky) v  srdci 
Londýna, ve sklepeních pod řekou Temží.

Kraken Black Spiced ….......................... 89,–
Je kávově hnědý, chuť připomíná melasu, 
exotické koření, karamel, čokoládu s trochu 
vanilky, na závěr přichází náznak skořice a 
zázvoru zvolna do popředí.

Saison .................................................... 99,-
Je míchán ze 3 vybraných šarží ze 3 míst 
různého původu: Trinidad, Jamaica, Barbados. 
V těchto karibských zemích rumy zrají 5 
let, následně se převezou do Francie, kde 
rumy míchají a smíchané dozrávají v sudech 
po francouzském koňaku dalších 5 měsíců. 
Posledním krokem po smíchání a zrání je 
snížení alkoholu na 42% a opět 4 měsíce 
ponechání v sudech.

Střední         Amerika



Nicaragua
Flor de Caña 5 Añejo Clásico ............... 69,–
Zraje 5 let v dubových sudech. Aroma je 
máslové, s ořechy a karamelem. Chuť je jemná, 
s dominující chutí po pomerančích, skořici, s 
hnědým cukrem a stopami pepře.

Flor de Caña Añejo 7 años ….................. 89,–
Flor de Caña Gran Reserva zraje 7 let v dubových 
sudech, výsledný produkt má pomerančové 
a vanilkové aroma, plné tělo a sladkou, hebkou 
chuť s podtóny kouře, dubu, melounu a hrušek.

Flor de Caña 12 Centenario …................ 99,–
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. 

Flor de Caña  18 años …....................... 129,-
Výrazná vůně karamelu, pražených oříšků, 
chuť je suchá s dubovými tóny, která se mísí s 
chutí vanilky, oříšků a hořké čokolády.

Panama
Ron Abuelo 5 Añejo …........................... 69,–
Panamský rum zrající pět let v sudech po bour-
bonu a whisky. Chutná po karamelkách s doty-
kem dřeva, kouřová vůně.

Ron Abuelo Añejo 7 años ….................. 89,–
Je vyráběn fermentací melasy a  je nechá-
ván zrát po dobu 7 let v malých sudech z bílé-
ho dubu, s  péčí vybraných právě pro tento 
produkt. Tropické podnebí a  přesná kontrola 
mistra rumu během let rozvíjí jemné, vytříbené 
aroma a znamenitou chuť. Barva je jantarová, 
temně načervenalá, struktura hedvábná, vůně 
je podobná vůni rumu Abuelo añejo, ale inten-
zivnější. Komplexní aroma, dřevitá vůně, suše-
né ovoce jako datle a rozinky. Chuť je opravdu 
velmi jemná, rovnováha mezi dřevitou, kouřo-
vou a ovocnou chutí.

Ron Abuelo Añejo 12 años …............... 129,–
Ron Abuelo Añejo 12 años je rum destilovaný 
z  ušlechtilé panenské třtiny zrající ve výběru 
nejlepších sudů z bílého dubu. Pod tropickým 
sluncem ve speciálních barelech zraje až 
ke konečné dokonalosti. Tento produkt je 
vyráběn za pomoci nejlepší tradice a  zkuše-
ností rodiny Varela. Jeho charakter, jemnost 
a  komplexnost dávají zadostiučinění i  nároč-
ným znalcům s  vytříbenou chutí. Barva je 
hluboká jantarová, vůně je nejintenzivnější 
z  rodiny Abuelo - komplexní, se stopou kara-
melu a sladkého dřeva. Chuť je na patře jemná, 
maximální rovnováha mezi stopou ovocnou, 
sladkou a vyzrálou.

Cortez Spiced …..................................... 75,–
Směs stařených rumů a exotického koření. Voní
po vanilce, skořici a muškátovém oříšku. Patří 
mezi nejjemnější spiced rumy v naší nabídce.

Contadora 10 ......................................... 89,-

Contadora 12 ....................................... 109,-

Contadora 15 ....................................... 129,-

Contadora 18 ....................................... 149,-

Contadora 20  ...................................... 199,-
Všechny tyto rumy jsou takzvané „genuinely 
aged“ to znamená, údaj na etiketě o stáří, udává 
nejmladší složku směsi destilátu.  Jedná se o 
rumy středně sladké, s kouřovým nádechem, 
typově velmi příjemné, jemné a aromatické. 
Destilace probíhá na ostrově Contadora.

Kostarika
Centenario Añejo Especial …................ 89,–
Oblíbený rum na Kostarice zrající déle než 7 let 
v dubových sudech.

Centenario Conmemorativo 9 años …... 99,–
Zraje v sudech po whisky a brandy. Dlouholetým 
zráním v těchto sudech rum získává intenzivní 
jantarovou barvu s nádechem kouře a příchutí 
vanilky.



blendování prvotřídních rumů, zrajících 
v barelech a sudech po dobu dvou až pěti let. 
Následně zrály v průměru 7 let.

Santa Teresa Selecto …......................... 119,–
Je hnědý rum jantarového zbarvení zrají-
cí v  sudech po whiskey a bourbonu až 10 let. 
Vybrané reservy vynikají svým vanilkovým 
charakterem, zastoupeným vyváženě v  chuti 
i vůni. Jde o výrobek legendární likérky, takže 
konečná kompozice je samozřejmě bohat-
ší - v  aromatech kromě vanilky můžeme cítit 
i stopy karamelizovaného cukru a lehce dřevi-
tých podtónů.

Diplomático Reserva Exclusiva (12 Y)..129,–
Diplomatico Reserva Exclusiva je blendem rumů 
vyrobených výhradně na kotlíkových destilač-
ních zařízeních a zrajících v průměru 12 let. Je 
sladký, s  ovocnou chutí, což je charakteristic-
ké pro všechny rumy Diplomatico, avšak chuť 
je koncentrovanější a  intenzivnější. Jedná se 
o  výjimečný rum určený k pomalému upíjení, 
který se stal hitem pro všechny milovníky rumů 
od svého uvedení na trh. Držitel ocenění „Best 
of Category“ v  kategorii rumů zrajících 9–15 
let – International Rum Festival 2008, Ybor City, 
Tampa, Florida.

Pampero Aniversario …......................... 99,–
Pampero Aniversario je premium rum 
z Venezuely té nejvyšší kvality. Oplývá tmavou 
mahagonovou barvou a vůní tabáku, pečených 
jablek, karamelu a  ořechů. Chuť po karamelu 
s kávovým dokončením.

Guyana
El Dorado 5 y.o …................................... 69,–
El Dorado rum 5letý je prémiový rum s výraz-
nou delikátní chutí. Jedná se o mnohostranný 
stařený rum. Tento vynikající rum je namí-
chán z  unikátních rumů Guyany zrajících 
minimálně 5 let v  dubových sudech. Ve vůni 

Centenario 12 Grand Legado …........... 129,–
Je směs jemných rumů zrajících v  menších 
sudech z  bílého dubu po dobu minimálně 12 
let, během kterých rum získá svou jedinečnou 
a nezaměnitelnou chuť. Jeho ušlechtilost a kvali-
ta daná tradiční výrobou dělá z  tohoto rumu 
jeden z nejoblíbenějších v dané kategorii.

Brazílie
Birds ….................................................. 79,–
V  Brazílii se nevyrábí pouze cachaca. 
Vyzkoušejte tento rum, má jemné aroma medu 
a vanilky.

Francouzská Guyana 
Toucan No 4  ........................................  149,-
Prémiový „agricole“ rum, který je vytvořen 
z čerstvé šťávy cukrové třtiny. Tento rum po 
destilaci odpočívá po dobu 6 měsíců a získává 
tak celkově jedinečný charakter. Tato limitova-
ná edice dozrává ve velmi ušlechtilých sudech 
po armagnacu.

Venezuela
Na úrodných plantážích se pěstuje také cukrová 
třtina a kromě běžných rumů se zde produkuje 
několik velice kvalitních značek tmavých 
a zlatých vyzrálých rumů. Zákon zde stanovuje, 
že rum nesmí mít méně než 40 % alkoholu 
a musí zrát minimálně dva roky.

Santa Teresa Añejo Gran Reserva …...... 89,–
Santa Teresa Añejo Gran Reserva je výsledkem 

Jižní       Amerika



XM 12 Y Millennium …....................... 149,–
XM Millenium 12 let má krásnou chuť hnědého 
cukru a pečených banánů, zakončenou překva-
pivě silnou chutí kávy a  hořké čokolády. XM 
Millenium je přehlídkou toho nejlepšího, co 
Guyana nabízí, a  je klasickým příkladem toho 
nejlepšího rumu Demerara.

Kolumbie
Dictador 12 Y.O. …............................... 109,–
Kolumbijský rum zrající 12 let v systému solera 
s chutí a vůní po vanilce a karamelu s  lehkou 
sladkostí.

Dictador 20 Y.O. …...............................  149,-
Zraje v sudech po sherry a následně systémem 
solera. Chuť je extrémně jemná a kulatá s tóny 
vanilky, karamelu a kolumbijské kávy.

Peru
Cartavio 7 años …................................. 89,–
Rum zraje 7 let v dubových sudech, destilován 
společností Destilerias Unidas S.A.C. Stříbrná 
medaile z  roku 2007 na International Review 
of Spirits Award (Chicago). Barva: intenzivní 
tmavě zlatá. Vůně: vanilky, máslového bonbó-
nu, karamelu. Chuť: lehce sladká, tropického 
ovoce, vanilky a bílého pepře. Rum kubánské-
ho stylu vhodný k  doutníkům. Tento rum se 
v Peru začal vyrábět od r. 1929.

Cartavio 12 años …............................... 109,–
Barvu má jantarovou. Vůni po karamelu a peče-
ném banánu. Velice jemný rum.

Millonario 10 Reserva ......................... 139,-
Přibližně dvě třetiny blendu tvoří rumy, které 
zrály 6 let v prvně plněných sudech, ve kterých 
byl předtím uložen bourbon z destilerie Heaven 
Hill v Kentucky. Zbývající třetina 10 let v sudech 
po sherry.

dominuje tropické ovoce, chuť je na začátku 
jiskřivá a postupně se rozvíjí k ovocné s náde-
chem praženého kokosu, amerického dubu, 
s dotykem vanilky a  jemně hřejivým závěrem. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně mladý 
rum, je El Dorado 5leté pozoruhodně vyspělý 
a komplexní destilát.

El Dorado 8 y.o ….................................. 85,–
El Dorado rum 8 letý je velmi jemný rum, který 
jedinečně charakterizuje značku El Dorado. 
Je výborný jak k samotnému popíjení, tak i pro 
namíchání mnoha premiových drinků. Tento 
vynikající rum je namíchán z unikátních rumů 
Guyany zrajících minimálně 8 let v  dubových 
sudech. V  chuti je jemný, s  lehce nasládlým 
vjemem, jemným dotykem dubu a  mléčného 
karamelu. Je to rum s lehkým až středně plným 
tělem, s tóny tabáku, které se příjemně prolínají 
s nesmělým aroma peckovitého ovoce a flambo-
vaných banánů.

El Dorado 12 y.o ….............................. 109,–
Tento výrazný rum zrál v  dubových sudech 
12 let a  mícháním dosáhl jemné síly a  boha-
tosti s  nádhernou barvou a  plnou kořeněnou 
vůní s náznaky svěžího jižního ovoce a opeče-
ných toastů, s kulatým, měkkým, plným tělem 
opět se sílou ovoce, tabáku a pomerančové kůry 
s příchutí dubu.

EL Dorado 15 y.o …............................. 149,–
El Dorado 15 y.o. je jedním z  nejlepších na 
trhu. Zraje v dubových sudech 15 let. Je tmavý, 
s vůní kořeněného medu a dubu, plný a komplex-
ní. Chuť tmavé čokolády, kombinace citrusů 
a dubu.

XM 5 D’aguiar’s Rum …........................  79,–
Tento pětiletý rum pochází z Guyany. Tento veli-
ce voňavý a kořeněný rum doporučujeme přede-
vším těm labužníkům, kteří mají raději sladší, 
lehce pitelné rumy. Chuť po pražených mandlích 
a citrusech, voní po pomerančové kůře, hřebíčku 
a sušeném zázvoru.

XM VXO Rum 7 Y.O …........................... 89,–
7letý rum s lehkým aroma po čokoládě a tropic-
kém ovoci. Barmani v Dýni doporučují!



Millonario Solera Reserva …............... 159,–
Tento 15letý rum je plodem žhavých sluneč-
ních paprsků, jejichž pohlazení dává výji-
mečnou kvalitu cukrové třtině. Sladký buket, 
tělnatost a  teplo uvolněné pomalou fermenta-
cí třtinové melasy, delikátní destilace a trpěli-
vé zrání až po dobu 15 let v dubových sudech 
metodou solera zaručují chuťovou stálost 
a  hedvábnou jemnost tohoto peruánského 
rumu. Každá láhev je ručně zabalena do obalu 
z palmového proutí toquilla peruánskými žena-
mi se zručností předávanou po generace.

Japonsko 
Ryoma ….............................................. 179,-
Japonsko je známé především produkcí saké. 
Málokdo ale ví, že je také domovem vynika-
jících rumů – a to rozhodně není vtip. Jižní 
tropická oblast na ostrově Okinawa je již dlou-
ho proslulá pěstováním kvalitní cukrové třtiny, 
což světu dokazuje, že rum není jen karibskou 
záležitostí.

Filipíny
Don Papa ….......................................... 119,–
Rum Don Papa je kvalitní filipínský rum 
z  cukrové třtiny, která rostla na vulkanic-
ké půdě v  nejúrodnější oblasti Filipín, oblas-
ti Negros Occidental. Zraje 7 let v  dubových 
sudech v  předhůří hor Kanlaon. Jantarová 
barva, aroma lehké a ovocné, které pokračuje 
jemnou a lahodnou chutí.

Madagaskar
Dzama Vieux Vanilla …........................ 95,–
Delikátní madagaskarský rum. Jak již název 
napovídá, bude chutnat všem, co milují vanil-
ku. Voní nádherně po pomerančích a  tropic-
kém ovoci.

Reunion
Rivière du Mât - Traditional Vieux Grande 

Réserve …............................................ 149,–
Tento rum zraje po dobu 8 let v  dubových 
sudech. Má jantarovou barvu, chuť sušeného 
exotického ovoce, meruněk, vanilky s  názna-
kem černého pepře. Dlouhé a intenzivní zakon-
čení. Velmi výrazná chuť po čerstvé šťávě 
z cukrové třtiny.

Mauricius
Arcane Delicatissime …........................ 89,–
Voňavý rum s  ovocným nádechem po vanilce 
a banánech.

Lazy Dodo  …........................................ 119,-
Dodo, je vymřelý druh ptáka, který neměl fyzi-
kální možnost prchat před novými osadníky 
ostrova, co vedlo jednak k jeho vyhubení, ale 
také k přezdívce Lazy – líný Dodo.

Česká republika
Republica  ….......................................... 69,-
Rum z České republiky tu prostě nesmí chybět.

Asie

Evropa

Afrika



Rumové degustační menu
 rumy á 2cl

1.Cena – výkon 1… 169,–
Puntacana Club Viejo
Jedná se o kombinaci víceletých stařených rumů 
zrající v dubových sudech. Rum má výrazně 
zlatavou barvu s mahagonovými odlesky. Vůně 
je lehce kouřová s ovocnými podtóny a dotekem 
starého dubového dřeva.

Flor de Caña 5 Añejo Clásico
Zraje 5 let v dubových sudech. Aroma je 
máslové, s ořechy a karamelem. Chuť je jemná, 
s dominující chutí po pomerančích, skořici, s 
hnědým cukrem a stopami pepře.

Birds
V  Brazílii se nevyrábí pouze cachaca. 
Vyzkoušejte tento rum, má jemné aroma medu 
a vanilky.

Appleton Estate Signature Blend 
Rum destilovaný v tradičních kotlíkových desti-
lačních přístrojích a následně namíchaný z rumů 
starých v rozmezí  5 - 10  let. 

2.Cena – výkon 2 … 169,–
Doorly’s 5 Y
Pětiletý rum vyráběný jednou z  nejstarších 
rodinných palíren na ostrově Barbados RL 
Seale & Company založené již roku 1636. Rum 
zraje pět let v  sudech po bourbonu a  whisky. 
Lehký a příjemný rum.

Myers Rum Planters Punch
Rum smíchaný z  devíti vybraných jamaj-
ských rumů vyráběných kotlíkovou destilací 
a zrajících 2 až 4 roky v sudech z bílého dubu. 
Tmavý rum s  jemným aroma cedru, tabáku, 
citrusových plodů, čokolády. Pro zajímavost: 
tento rum je nejprodávanějším importovaným 
rumem v USA.

Ron Abuelo 5 Añejo 
Panamský rum zrající pět let v  sudech po 
bourbonu a  whisky. Chutná po karamelkách 
s dotykem dřeva, kouřová vůně.

Brugal Añejo 
Směs zrající v dubových sudech po dobu téměř 
pěti let. Aroma vykazuje svěží ovocné tóny po 
tropickém ovoci s dominancí citrusů a příměsí 
čokolády a dubu. 

3.Pro námořníky .. 199,–
Lamb’s Navy rum
Tradiční těžší a silný rum. Je smíchán z 18 rumů 
z  Barbadosu, Guyany, Jamajky a  Trininadu 
a  Tobaga. Zraje 4 roky pod řekou Temží 
v Londýně.

Pusser’s Navy rum
Tradiční tmavý a těžký rum s obsahem alkoho-
lu 42 %. Chuť je zaoblená a později rázná.

Pusser’s British Navy Rum Overproof
Pravý námořník se zvýšeným obsahem alko-
holu 55 %. Rázný rum z britských Panenských 
ostrovů.

Pusser’s Original Spiced
Tento rum je vyroben kombinací karibské-
ho koření a  stařeného rumu Pusser’s  zrajícího 
v Karibiku. Tímto svazkem nám vznikl neopa-
kovatelný, přirozený chuťový profil a  jedineč-
ný zážitek. Pije se ideálně čistý nebo s ledem.

4.Zemědělci … 319,–
Saint James Royal Ambre
Rum Saint James se na Martiniku vyrábí již 
od roku 1765, kdy král Ludvík  XIV. zakázal 
výrobu rumu ve Francii. Rum Saint James 
nacházel odbyt zejména v  Nové Anglii, kde 
byl vůbec nejpopulárnějším západoindickým 
rumem.

Montebello Vieux 6 ans
Šestiletý poctivý zemědělský rum, velmi 
silná chuť po cukrové třtině. Palírna založena 
a vlastněna rodinou Marsolle od roku 1930 až 
doposud. Rum určen pro objevovatele netra-
dičních chutí, čeká vás zážitek.

Rivière du Mât - Traditional Vieux Grande 
Réserve
Tento rum zraje po dobu 8 let v  dubových 
sudech. Má jantarovou barvu, chuť sušeného 
exotického ovoce, meruněk, vanilky s  názna-
kem černého pepře. Dlouhé a intenzivní zakon-
čení. Velmi výrazná chuť po čerstvé šťávě 
z cukrové třtiny. Limitované plnění.

Papillon X.O.
Vynikající „agricola“ zrající v sudech po 
koňaku.



7.Pro slečinky … 169,–
Foursquare Spiced
Jeden z  nejlepších spiced rumů na svě-
tě. Zrající rum s  příchutí skořice, vanilky 
a muškátového oříšku, vyráběný v jedné z nej-
starších palíren rumu na Barbadosu. Obsah al-
koholu je pouze 35 %.

Legendario Elixír
Kubánský rumový likér s bohatou jemnou slad-
kou chutí. Na Kubě se vyrábí již od roku 1945 
a to z nejlepší vybrané cukrové třtiny. V tomto 
rumovém likéru jsou macerované rozinky, díky 
kterým likér dostává jedinečně jemné aroma 
a chuť. Zraje 7 let v sudech z amerického dubu.
Barva: jantarová. Aroma: rozinek, pomerančů. 
Chuť: bohatá, delikátní, jemná a sladká.

Ron Capitan Bucanero Elixir 7 aňos
Barva: jasná, tmavě jantarová, čistá a průzrač-
ná. Vůně: plná, díky 7letému zrání v  sudech 
z  amerického bílého dubu. Chuť: elegantní, 
medově sametová, dlouhá dochuť se snoubí 
s hedvábnou konzistencí.

Cortez Spiced
Směs stařených rumů a exotického koření. Voní 
po vanilce, skořici a muškátovém oříšku. Patří 
mezi nejjemnější spiced rumy v naší nabídce.

8.Pro dámy … 185,–
Ron Abuelo Añejo 7 años
Je vyráběn fermentací melasy a  je nechá-
ván zrát po dobu 7 let v malých sudech z bílé-
ho dubu, s  péčí vybraných právě pro tento 
produkt. Tropické podnebí a  přesná kontrola 
mistra rumu během let rozvíjí jemné, vytříbené 
aroma a znamenitou chuť. Barva je jantarová, 
temně načervenalá, struktura hedvábná, vůně 
je podobná vůni rumu Abuelo Añejo, ale inten-
zivnější. Komplexní aroma, dřevitá vůně, suše-
né ovoce jako datle a rozinky. Chuť je opravdu 
velmi jemná, rovnováha mezi dřevitou, kouřo-
vou a ovocnou chutí.

XM 5 D’aguiar’s Rum
Tento pětiletý rum pochází z  Guyany. Tento 
velice voňavý a  kořeněný rum doporučujeme 
především těm labužníkům, kteří mají raději 
sladší, lehce pitelné rumy. Chuť po pražených 
mandlích a  citrusech, voní po pomerančové 
kůře, hřebíčku a sušeném zázvoru.

5.Pro objevitele … 189,–
Saison
Je míchán ze 3 vybraných šarží ze 3 míst 
různého původu: Trinidad, Jamaica, Barbados. 
V těchto karibských zemích rumy zrají 5 
let, následně se převezou do Francie, kde 
rumy míchají a smíchané dozrávají v sudech 
po francouzském koňaku dalších 5 měsíců. 
Posledním krokem po smíchání a zrání je 
snížení alkoholu na 42% a opět 4 měsíce 
ponechání v sudech.

Cubaney Reserva 8 Años 
Rum zrající více než 8 let v malých dubových 
soudcích. Vyznačuje se příjemným aroma, 
které má nádech opáleného dubu, vanilky a 
pomerančové kůry. 

Mount Gay Eclipse
Rum pocházející z  Barbadosu. Mnohokrát 
mezinárodně oceněn. Vonící po meruňkách, 
pražených mandlích a  dřevě. Velmi výrazná, 
kořeněná chuť.

Arcane Delicatissime
Velmi voňavý a dobře pitelný zemědělský rum.
Zraje po dobu sedmi let v dubových sudech.

6.Pro objevitele 2… 319,–
Ophyum 17 
Jedinečná kombinace vyzrálých rumů barvy 
javorového sirupu s paletou vonných esen-
cí v podobě tropických květů, sušené meruňky, 
dubu a máslového karamelu, které harmonicky 
přecházejí do výrazné chuti.

Presidente Marti 19 Y.O. 
Rum zraje v sudech po bourbonu po dobu 19 
let. Má vynikající sladké, ovocné a dřevité tóny.

Toucan No 4  
Prémiový „agricole“ rum, který je vytvořen 
z čerstvé šťávy cukrové třtiny. Tento rum 
po destilaci odpočívá po dobu 6 měsíců a 
získává tak celkově jedinečný charakter. Tato 
limitovaná edice dozrává ve velmi ušlechtilých 
sudech po armagnacu.

Santiago de Cuba Extra 12 y.o. 
Má jemnou dřevitou chuť, jemné aroma, vyváže-
ný závěr. Vyrábí se ze směsi archivních rumů, z 
nichž hlavní a nejmladší složkou je dvanáctile-
tý rum. 



Malteco 10 años
Malteco 10 let je rum, který pochází 
z  Guatemaly. Je stařený po dobu deseti let 
v dubových sudech. Disponuje velmi výraznou 
chutí vanilky a čokolády.

Angostura 7 Y
Rum pocházející z ostrova Trinidad a Tobago. 
Zraje v  dubových sudech po dobu sedmi let. 
Chuť: bohatá, intenzivní, silná hebká, s názna-
kem praženého koření.

9.Eldorádo … 209,–
El Dorado 5 y.o
El Dorado rum 5letý je prémiový rum s výraz-
nou delikátní chutí. Jedná se o mnohostranný 
stařený rum. Tento vynikající rum je namí-
chán z  unikátních rumů Guyany zrajících 
minimálně 5 let v  dubových sudech. Ve vůni 
dominuje tropické ovoce, chuť je na začátku 
jiskřivá a postupně se rozvíjí k ovocné s náde-
chem praženého kokosu, amerického dubu, 
s dotykem vanilky a  jemně hřejivým závěrem. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně mladý 
rum, je El Dorado 5leté pozoruhodně vyspělý 
a komplexní destilát.

El Dorado 8 y.o
El Dorado rum 8 letý je velmi jemný rum, který 
jedinečně charakterizuje značku El Dorado. Je 
výborný jak k  samotnému popíjení, tak i  pro 
namíchání mnoha premiových drinků. Tento 
vynikající rum je namíchán z unikátních rumů 
Guyany zrajících minimálně 8 let v  dubových 
sudech. V  chuti je jemné, s  lehce nasládlým 
vjemem, jemným dotykem dubu a  mléčného 
karamelu, s  lehkým až středně plným tělem, 
s  tóny tabáku, které se příjemně prolínají 
s  nesmělým aroma peckovitého ovoce a  flam-
bovaných banánů.

El Dorado 12 y.o
Tento výrazný rum zrál v  dubových sudech 
12 let a  mícháním dosáhl jemné síly a  boha-
tosti, s  nádhernou barvou a  plnou kořeněnou 
vůní s náznaky svěžího jižního ovoce a opeče-
ných toastů, s kulatým, měkkým, plným tělem 
opět se sílou ovoce, tabáku a pomerančové kůry, 
s příchutí dubu.

EL Dorado 15 y.o
El Dorado 15 y.o. je jedním z nejlepších na trhu. 
Zraje v  dubových sudech 15 let. Je tmavý, 
s vůní kořeněného medu a dubu, plný a kom-
plexní. Chuť tmavé čokolády, kombinace citru-
sů a dubu.

10. Imperial 1 … 329,–
Zacapa Centenario 23 Y
Ron Zacapa Centenario 23 Ańos je vyráběn 
z těch nejpečlivěji vybíraných rumů o průměr-
ném stáří 23 let, které jsou následně blendová-
ny po dobu minimálně jednoho roku. Chuť je 
jemná a zaoblená, aroma má po kávě, čokolá-
dě a karamelu.

Zaya Gran Reserva
Směs jemných rumů zrající 12 let v  sudech 
po bourbonu. Má mahagonovou barvu, v chuti 
rozeznáme vanilku, banán a lehké tóny kakaa.

Centenario 12 Grand Legado
Je směs jemných rumů zrajících v  menších 
sudech z bílého dubu po dobu minimálně 12 let, 
během které rum získá svou jedinečnou a neza-
měnitelnou chuť. Jeho ušlechtilost a  kvalita 
daná tradiční výrobou dělá z tohoto rumu jeden 
z nejoblíbenějších v dané kategorii.

Presidente Marti 23 Y.O.
Historie firmy Oliver & Oliver sahá do polovi-
ny devatenáctého století, kdy Juanillo Oliver 
přišel na Kubu. Začal zde pěstovat cukrovou 
třtinu, tabák a  vyrábět rum. Před revolucio-
náři Fidela Castra byla rodina nucena opustit 
Kubu a  usídlila se v  Dominikánské republice, 
kde pokračovala s výrobou rumů. Vůně a chuť 
rumu Presidente 23 je velkým gurmánským 
zážitkem. Spojuje v sobě silné s jemnými tóny. 
Extrémně dlouhé stárnutí více, než dvě dese-
tiletí. Výsledek je oslňující, Rum Presidente 
23 y. je symfonie pro všechny smysly. Nabízí 
od všeho něco v  dokonalé vyváženosti : slad-
kost, koření, ovoce, nádech dřeva, v  pravém 
slova smyslu dlouhotrvající závěr a  v  nepo-
slední řadě zážitek na který jistě dlouho 
nezapomenete.

11. Imperial 2 … 279,–
Rum Millonario Solera Reserva
Sladký buket, tělnatost a  teplo uvolněné 
pomalou fermentací třtinové melasy, delikát-
ní destilace a  trpělivé zrání až po dobu 15 let 
v  dubových sudech metodou solera zaručují 
chuťovou stálost a  hedvábnou jemnost tohoto 
peruánského rumu.

Don Papa
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.



Diplomatico Reserva Exclusiva (12 Y)
Diplomatico Reserva exclusiva je blen-
dem rumů vyrobených výhradně na kotlí-
kových destilačních zařízeních a  zrajících 
v  průměru 12 let. Je sladký, s  ovocnou chutí, 
což je charakteristické pro všechny rumy 
Diplomatico.

Malteco 15 años
Komplexní 15letý rum jantarové barvy 
z Guatemaly. Voní po tabáku a tropickém ovoci.
Lehké tóny skořice, čokolády a karamelek.

12.Imperial 3 … 259,–
Ophyum 12
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 
kořené, ale celkově svěží chuti.

Flor de Caña 12 Centenario
Nikaragujská řada rumu Flor de Cana se vyrábí 
podle starodávného receptu, který je tajemstvím 
jeho jedinečné chuti. Základem je velice pomalý 
proces zrání. Svůj styl značka budovala od roku 
1890, kdy začala skromnou výrobu v cukrovaru 
v San Antoniu v Chichigalpa. Dnes již pátá gene-
race rodiny Pellasů zodpovědně řídí společnost 
Flor de Cana. Vybírají nejkvalitnější přírodní 
ingredience a nechávají je získat tu nejcenněj-
ší ze všech ingrediencí – čas. Dnes je rum řazen 
k nejprestižnějším a získává mnoho ocenění.

Cubaney Gran Reserva 12 Años
Tento velkolepý rum se pyšní přívlastky solera 
Reserva, avšak je ještě jemnější a  příjemnější, 
třebaže sušší. Přítomnost dubu vystupuje 
do popředí jak v  jeho vynikajícím buketu, tak 
v jeho mimořádné chuti na patře. Výsledkem je 
tmavý, sladký, vyvážený a plný rum, se skvělou 
chutí, je silný a velmi aromatický.

Pyrat Rum XO Reserve
Pyrat XO Reserve je směs patnáctiletých 
karibských rumů, jež byly vybrány pro své 
mimořádné aromatické a  chuťové bohatství. 
Pochází z karibského ostrova Anquilla. Cukrová 
třtina zde kvůli písčité půdě a  nedostatku 
srážek nebyla nikdy brána jako významná 
plodina. Vzhledem k odlehlosti místa a potížím 
s navigací zde ale vládli pašeráci. Možná proto 

tady není žádná palírna a  rum se zde pouze 
míchá a  lahvuje. Pyrat XO Reserve nabízí 
vůni citrusů a  koření a  jemně peprná chuť
s podtóny pomerančů z vás udělá oběť, která se 
rumu z Anquilly nedokáže jednoduše ubránit.

13. První třída ... 419,-
Ryoma
Japonsko je známé především produkcí saké. 
Málokdo ale ví, že je také domovem vynika-
jících rumů – a to rozhodně není vtip. Jižní 
tropická oblast na ostrově Okinawa je již dlou-
ho proslulá pěstováním kvalitní cukrové třtiny, 
což světu dokazuje, že rum není jen karibskou 
záležitostí.

Contadora 20  
Tento rum je takzvaný „genuinely aged“ 
to znamená, údaj na etiketě o stáří, udává 
nejmladší složku směsi destilátu.  Jedná se o 
rumy středně sladké, s kouřovým nádechem, 
typově velmi příjemné, jemné a aromatické. 
Destilace probíhá na ostrově Contadora.

Sister Isles Dark PX Rhum 
Tento rum je charakteristický svým trojitým 
zráním. Nejprve zraje po dobu přesahující 6 let 
na ostrovech Svatý Kryštof a Nevis. Následně je 
přemístěn do Duero Valley ve Španělsku, kde 
pomalu zraje 2 až 4 roky po červených vínech v 
nadmořské výšce více jak 800 metrů v Hacienda 
Zorita. Finální dozrávání pokračuje v Montille 
v sudech po sladkém víně Pedro Ximenéz 
maximálně 6 měsíců. 

Ophyum 23 ........…........................….... 249,-
Vrchol umění „maestros roneros“ tmavě rubíno-
vé barvy s omamnou vůní kandovaného ovoce, 
čerstvě vylisované šťávy cukrové třtiny a peče-
ných fíků, která přechází do lehce ostřejší plné 
chuti se suchým závěrem dubového dřeva.

14. První třída 2...309,-
Plantation 20th Anniversary 
Stárne v dubových sudech po koňaku Pierre 
Ferrand  XO Grande Champagne. Neuvěřitelně 
plná, zároveň však jemná chuť se stopou vanilky, 
kokosu a čokolády.

Sister Isles Dark Moscatel Rhum 
Nejprve zraje po dobu přesahující 6 let na 
ostrovech Svatý Kryštof a Nevis. Následně je 
přemístěn do Duero Valley ve Španělsku, kde 
pomalu zraje 2 až 4 roky po červených vínech.



Flor de Caña  18 años 
Výrazná vůně karamelu, pražených oříšků, chuť 
je suchá s dubovými tóny, která se mísí s chutí 
vanilky, oříšků a hořké čokolády. 

A.H Riise X.O. 
Vyrábí se ručním mícháním několika různých 
druhů rumů, které zrají až 20 let. Destilace probí-
há v destilérce  Cruzan Rum Distillery.
Výroba tohoto prvotřídního rumu je přísně limi-
tovaná. Každá láhev je také označena svým vlast-
ním číslem láhve a sudu a také datem stáčení.

15.Zdemba doporučuje
                      … 239,–
Captain Bligh XO
Po generace vylepšovaný Sunset Captain Bligh 
XO je pravidelným sběratelem Gold Award oceně-
ní z  různých celosvětových rumových soutěží. 
Aroma rumu je příjemné s nádechem hnědého 
cukru a  alkoholu. Na jazyku poznáte vanilku 
a karamel, které doplní příjemný dubový finiš.

Botran 8 Y.O.
Jde o  vynikající guatemalský rum vyrobený 
fermentací čisté panenské šťávy cukrové třtiny. 
Zraje v dubových sudech po bourbonu a sherry 
metodou Solera. Zraje minimálně osm let.

XM VXO Rum 7 Year Old
7letý rum s lehkým aroma po čokoládě a tropic-
kém ovoci.

Santa Teresa Selecto
Je hnědý rum jantarového zbarvení zrají-
cí v  sudech po whiskey a  bourbonu až 10 let. 
Vybrané reservy vynikají svým vanilkovým 
charakterem, zastoupeným vyváženě v  chuti 
i vůni. Jde o výrobek legendární likérky, takže 
konečná kompozice je samozřejmě bohat-
ší - v  aromatech kromě vanilky můžeme cítit 
i  stopy karamelizovaného cukru a  lehce dřevi-
tých podtónů.

16.Pítr doporučuje 
                     … 219,–
Ron Abuelo Añejo 7 años
Je vyráběn fermentací melasy a  je nechá-
ván zrát po dobu 7 let v malých sudech z bílé-
ho dubu, s  péčí vybraných právě pro tento 
produkt. Tropické podnebí a  přesná kontrola 
mistra rumu během let rozvíjí jemné, vytříbené 
aroma a  znamenitou chuť. Barva je jantarová, 
temně načervenalá, struktura hedvábná, vůně 

je podobná vůni rumu Abuelo añejo, ale inten-
zivnější. Komplexní aroma, dřevitá vůně, suše-
né ovoce jako datle a rozinky. Chuť je opravdu 
velmi jemná, rovnováha mezi dřevitou, kouřo-
vou a ovocnou chutí.

Angostura 1919 8 Y
Nádherně voňavý po limetách, citronu, banánu 
a koření. Přichuť čokolády a ovoce.

Legendario Añejo
Kubánský rum, který zraje 9 let v  dubových 
sudech po bourbonu. Destilát má jedinečnou 
chuť po rozinkách. Barva je tmavě jantarová. 
Aroma má po rozinkách, čokoládě a pečených 
banánech. Chuť je jemná, sladká čokoládová 
s dlouhotrvajícím koncem.

Saison
Je míchán ze 3 vybraných šarží ze 3 míst 
různého původu: Trinidad, Jamaica, Barbados. 
V těchto karibských zemích rumy zrají 5 
let, následně se převezou do Francie, kde 
rumy míchají a smíchané dozrávají v sudech 
po francouzském koňaku dalších 5 měsíců. 
Posledním krokem po smíchání a zrání je 
snížení alkoholu na 42% a opět 4 měsíce 
ponechání v sudech.

17.Kolektiv Dýně  
      doporučuje … 289,–
Millonario 10 Reserva 
Přibližně dvě třetiny blendu tvoří rumy, které 
zrály 6 let v prvně plněných sudech, ve kterých 
byl předtím uložen bourbon z destilerie Heaven 
Hill v Kentucky. Zbývající třetina 10 let v sudech 
po sherry. 

Dictador 20 Y.O. 
Zraje v sudech po sherry a následně systémem 
solera. Chuť je extrémně jemná a kulatá s tóny 
vanilky, karamelu a kolumbijské kávy.

 A.H Riise Navy 
Alkohol destiluje v tradičních „Pot Still“ na rum 
o síle 85% alkoholu. Touto metodou se vyrábí 
rum extrémně tmavé barvy s náznaky kávy, 
anýzu, lékořice, karamelu, melasy, koření a 
cedru. Zakončení je  dlouhé, plné se silným a 
sladkým závěrem.

Brugal 1888 
Byl dvakrát d estilovaný a zrál v sudu z americ-
kého dubu a poté v sudech ze španělského 
dubu po sherry.


