
Cubaney Elix ír 
Cubaney Tesoro 25 años 

Presidente 19 años 

Cubaney Centenario 

To nej lepší z Dominikán ské Republ iky

Cubaney Caramelo

Cubaney Reserva 8 años 

Cubaney Exquisi to 21 años 

jemný rumový likér na bázi 12ti letého ušlechtilého 
rumu, který je vyráběn tradiční kubánskou me-
todou. Sladkou chuť  a výrazné rozinkové aroma 
vytvářejí macerované hrozny Pedro Ximenéz, které 
se používají pro výrobu portského vína. 

výjimečný rum je v rodině Cubaney symbolem 
dokonalosti. Pyšní se atraktivní tmavě třešňovou 
barvou s rubínovými odlesky. Mimořádný rum je 
plný ovocných vůní s přítomností vanilky, ořechů  
a starého dubu. Je to velmi lahodný rum, který 
dosahuje dokonalé kulatosti od počáteční až do 
dlouze přetrvávajících chuti.

sladší rum vznikl kombinací až 19ti letých rumů. 
Nejprve zrál v sudech po bourbonu a poslední 
dva roky v silně vypálených sudech po sherry. Je 
mahagonové až třešňové barvy s příjemně vyváže-
nou vůní vanilky a kvalitní čokolády. Chuť je výrazná 
s nádechem rozinek a kouřovým dozvukem, který 
vytváří jedinečnou komplexnost rumu vytvořeného 
na počest kubánského revolucionáře José Martiho.

ultra prémiový rum třešňové až mahagonové barvy 
je tím nejlepším co řada rumů Cubaney nabí-
zí. Jedná se o skvostný rum lehce ovocné vůně 
s nádechem dubu. Povidlová chuť s dozvukem 
tropického ovoce je skutečným zážitkem nejen pro 
znalce. Rodina Oliverů nazývá své rumy jako velké 
„Grandes Rones“ a Cubaney Centenario je tak 
nazýván zcela po právu. Beverage Tasting Institute 
z Chicaga ohodnotil tento rum 94 body ze 100, čímž 
ho zařadil mezi 10 nejlepších rumů světa a zároveň 
vyhlásil nejlepším rumem pocházejícím z Domini-
kánské republiky.

Oliver & Oliver
rodinná firma, jejíž historie sahá až do poloviny 19. st.  
na Kubě. Dnes výroba na Dominikánské republice 
se zachováním kubánské tradice a výrobou rumů té 
nejvyšší kvality „Grandes Rones“

spojení ušlechtilého rumu a třtinového karame-
lu vytvářejí neodolatelný zážitek nejen pro dámy. 
Charakteristické je příjemné aroma s dozvukem 
kakaových bobů a sladká, táhlá karamelová chuť.

použití těch nejkvalitnějších surovin a tradice, zrání 
8 let v malých dubových soudcích po bourbonu  
a jedinečné klimatické podmínky vytvářejí krásně 
jemný rum zlatavé barvy s příjemnou dubovou vůní 
a vyváženou, lehce nasládlou chutí.

vyzrálý rum zrající tradiční metodou solera je 
oprávněně zařazen mezi top 10 nejlepších rumů 
světa, kam jej zařadil  Beverage Tasting Institute 
z Chicaga. Zaujme především milovníky sušších 
rumů. Jemná vůně sušeného ovoce a dubu je plně  
v harmonii s jeho lehce štiplavou chutí.

34% 4 cl 80 Kč

38% 4 cl 180 Kč

40% 4 cl 140 Kč

41% 4 cl 370 Kč

30% 4 cl 70 Kč

38% 4 cl 80 Kč

38% 4 cl 150 Kč
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Puntacana Esplendido 
Exquisi to 1990 

Bavaro Grand Noir 

Uhniq XO 

Ouorhum 23 I

To nej lepší z Dominikán ské Republ iky

Puntacana c lub Tesoro 

Puntacana c lub XOX 50 Aniversario 

výtečná kombinace až 12ti letých rumů, která má lehce 
kaštanovou barvu s nádechem mahagonu. Vůně je citrusová, 
zakončená pomalu se rozvíjející vůní kávy. Chuť je sušší se 
sladkým tónem třtinového karamelu, který přechází do lehce 
štiplavého kouřového konce. Celkově jemná chuť je umocně-
na zráním v sudech od Francois Freres z Francie, který vyrábí 
sudy z francouzského dubu pro nejznámější vinaře.

v překladu „exquisito“ znamená vynikající a přesně 
takový je i tento více jak 15ti letý rum, který vyniká 
výraznou vůní tropického ovoce, čokolády, sušené 
švestky a muškátového oříšku. V chuti převládá 
dlouho trvající sladkost ovoce, nezralých meruněk, 
čokolády a vanilky s jemnými náznaky dřeva.

více jak 20ti letý rum barvy černého čaje pojmeno-
vaný po slavné pláži na Dominikánské republice má 
příjemnou, lehce ostřejší vůni. Charakterické jsou 
tóny kvalitní čokolády, vanilky, třtinového karame-
lu a nepatrně i  tropického ovoce ve vůni. Chuť je 
nasládlá a harmonická.

jedná se o unikátní sladký rum plné, vyvážené, 
karamelové chuti s nádechem vanilky a medu. Má 
lahodnou vůni s ořechovým až mandlovým buke-
tem. UNHIQ okouzlí každého, kdo ocení jedinečnost 
sladších rumů. Výjimečnost každé lahve potvrzuje 
přiložený certifikát podepsaný samotným „mistrem 
rumu“. Beverage tasting institut z Chicaga ohodno-
til tento rum 89 body ze 100, zařadil ho tak mezi  
10 nejlepších světových rumů.

kombinace až 23 letých rumů zbarvená do plně jan-
tarové barvy zakončené medovým odstínem. Vůně 
je jemně kořeněná, přecházející do vůně rozinek  
a karamelu. Chuť je plná a harmonická s nádechem 
mandle, medu a meruňky na konci lehce kořeněná.

Oliver & Oliver
rodinná firma, jejíž historie sahá až do poloviny 19. st. na Kubě. 
Dnes výroba na Dominikánské republice se zachováním kubán-
ské tradice a výrobou rumů té nejvyšší kvality „Grandes Rones“

kombinace až 15ti letých ušlechtilých rumů zbarvená do čajo-
vého odstínu, připomínající jilmové dřevo. Charakteristická je 
zemitá vůně rašeliny s jemným dozvukem po sherry. Chuť je 
harmonická s nádechem rozinek. To vše je výsledkem zrání  
v sudech po skotské single malt whisky Bodegas Tomatin.

až 25ti leté rumy mahagonové barvy s černými odlesky, které 
zrály v sudech po bourbonu a poté byly zušlechtěny v sudech 
po portském víně značky Graham‘s. Jedná se o velmi  aro-
matický rum středního těla s tóny vanilky, tmavého karamelu 
a pražených ořechů. Charakteristické jsou tóny vyzrálého 
portského. Chuť je neodolatelnou kombinací vonných esencí 
s lehkým zakončením čokolády.

38% 4 cl 150 Kč
40% 4 cl 180 Kč

38% 4 cl 160 Kč

42% 4 cl 400 Kč

40% 4 cl 195 Kč

38% 4 cl 150 Kč

40% 4 cl 250 Kč
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