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Legendario Elixir de Cuba 7 Years Old 0,7l
Výrobce:Legendario Ron, Cuba
Značka:Legendario
Země původu: Kuba
Alkoho: 34 %
Kubánský rum, který se vyrábí již od roku 1945 z nejlepší
cukrové třtiny. Zlatá až jantarová barva, aroma rozinek a
pomerančů přechází do bohaté, delikátní a jemně sladké
chuti. Zraje sedm let v sudech z amerického dubu.
Cena: 436,- Kč/kus

Pampero Aniversario Ron Extra Aňejo, Reserva
Exclusiva 0,7l
Výrobce: Pampero Ron
Značka: Pampero
Země původu: Venezuela
Pampero Aniversario je směsí rumů původem z
Venezuely, které zrají 4 – 6 let. Díky kombinaci vysokých
venezuelských teplot a vlhkosti Pampero rychleji
vyzrává, výsledná chuť je výrazná a silná. Proto se
doporučuje pít čistý nebo s ledem. Původně byl
namíchán pouze v limitované edici na oslavu založení
firmy (odtud název Aniversario). V roce 2007 získal dvě
zlaté medaile a byl vyhlášen nejlepším rumem na San
Francisco World Spirits Competition.
Cena: 555,- Kč/kus
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Pyrat XO Reserve 0,7l box
Značka: Pyrat
Země původu: Guyana
Alkohol: 40%
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. Každá láhev je navíc
certifikována číslem a s vlastnoručním podpisem. Vůně pomeranče a
dubového sudu. Chuť s výraznými tóny pomeranče, vanilky a třtinového cukru.
Dlouhý závěr, s tóny pomerančů a exotického koření.
Cena: 599,- Kč/kus

El Dorado 12 Years Old 0,7l
Značka: El Dorado
Země původu: Guyana
Alkohol: 40%
El Dorado 12 Years Old je středně hluboké zlatavé barvy, s velmi atraktivní
vůní cukrové třtiny, medu, karamelu a hrozinek. V chuti krásně bohatý,
vyvážený a vyzrálý, s tóny kůže, koření a pomerančové kůry. Po počátečním
nasládlém charakteru přichází nádherný, suchý dozvuk. Velmi elegantní a
vzrušující rum. Základ 12ti letého rumu je míchán z rumu pocházejícího z
unikátní sudové kontinuální destilace (Wooden Coffey Continuous Still), kterou
dnes používá pouze Demerara Distillers, a z rumu připraveného kotlíkovou
destilací. Pro dosažení žádané finální chuti, komplexnosti a bohatosti přidává
sklepmistr další vybrané rumy stařené 12 a více let.
Cena: 692,- Kč/kus
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El Dorado 12 Years Old 0,7l se skleničkou
Výrobce: Demerara Distillers LTD
Značka: El Dorado
Země původu: Guyana
Alkohol: 40%
El Dorado 12 Years Old, Guyana, se 2 skleničkami, je středně hluboké zlatavé barvy, s
velmi atraktivní vůní cukrové třtiny, medu, karamelu a hrozinek. V chuti krásně bohatý,
vyvážený a vyzrálý, s tóny kůže, koření a pomerančové kůry. Po počátečním nasládlém
charakteru přichází nádherný, suchý dozvuk. Velmi elegantní a vzrušující rum. Základ 12ti
letého rumu je míchán z rumu pocházejícího z unikátní sudové kontinuální destilace
(Wooden Coffey Continuous Still), kterou dnes používá pouze Demerara Distillers, a z
rumu připraveného kotlíkovou destilací. Pro dosažení žádané finální chuti, komplexnosti a
bohatosti přidává sklepmistr další vybrané rumy stařené 12 a více let.
Cena: 790,- Kč/kus

El Comandante Reserva Exclusiva 0,7l
Značka: El Comandante
Země původu: Panama
Alkohol: 40%
Pro rum El Comandante Reserva Exclusiva je typická příjemně nasládlá
karamelová chuť v kombinaci s nugátem a dotekem slámového vína. Ve vůni
naleznete zřetelné stopy ořechů, hořké čokolády a zralých višní. El
Comandante Reserva Exclusiva je ideálním blendem panamských rumů.
Rumové reservy zrají po dobu minimálně 7 až 20 let v sudech z amerického
bílého dubu. El Comandante se vyrábí v rumérii Hacienda San Isidoro v
provincii Herrera centrální části Panamy. Lokalita je unikátní pro své klimatické
podmínky. Díky konstantní teplotě a tropickému klimatu získává El
Comandante Reserva Exclusiva svou vyváženou chuť. Rumérie funguje již od
30. let minulého století a stále udržuje zásobu 50ti a více letých reserv, které
využívá pro výrobu limitovaných edicí.
Cena: 772,- Kč/kus
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Dos Maderas P.X.5+5 10 Years Old 0,7l box
Výrobce: Williams & Humbert
Značka:Dos Maderas
Země původu: Barbados
Alkohol: 40%
100% třtinový karibský rum, jehož zrání je rozděleno do tří fází. Nejdříve zraje
5 let v dubových sudech přímo v Karibiku. Následně zraje již ve Španělsku ve
sklepech Williams & Humbert opět v dubových sudech tentokrát 3 roky. Na
závěr zraje ještě 2 roky v sudech, ve kterých 20 let zrálo sladké Sherry z
odrůdy Pedro Ximenes. Tento rum má harmonickou vůni s dotekem hrozinek a
fíků. Chuť je velmi jemná, komplexní a hřejivá. Skvělý digestiv a zajímavá
alternativa koňaků nebo jiných typů brandy.
Cena: 780,- Kč/kus

Dos Maderas P.X.5+5 10 Years Old 0,7l + 2 skleničky
Výrobce:Williams & Humbert
Značka: Dos Maderas
Země původu: Barbados
Alkohol: 40%
100% třtinový karibský rum, jehož zrání je rozděleno do tří fází. Nejdříve zraje
5 let v dubových sudech přímo v Karibiku. Následně zraje již ve Španělsku ve
sklepech Williams & Humbert opět v dubových sudech tentokrát 3 roky. Na
závěr zraje ještě 2 roky v sudech, ve kterých 20 let zrálo sladké Sherry z
odrůdy Pedro Ximenes. Tento rum má harmonickou vůni s dotekem hrozinek a
fíků. Chuť je velmi jemná, komplexní a hřejivá. Skvělý digestiv a zajímavá
alternativa koňaků nebo jiných typů brandy.
Cena: 890,- Kč/kus

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nabídka alkoholu 2020
Bumbu Rum The Original 0,7l
Značka: Bumbu
Země původu: Více zemí
Alkohol: 35 %
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.
Cena: 815,- Kč/kus

Diplomatico Reserva Exclusiva 0,7l box
Výrobce: Destilerias Unidas
Značka: Diplomatico
Země původu: Venezuela
Alkohol: 40%
Diplomatico Reserva Exclusiva je blendem rumů vyrobených výhradně na
kotlíkových destilačních zařízeních a zrajících v průměru 12 let.
Charakteristické pro všechny rumy Diplomatico je sladká, ovocná chuť, ale s
ještě vyšší koncentrací a intenzitou. Jedná se o výjimečný rum určený k
pomalému upíjení. Držitel ocenění „Best of Category“ v kategorii rumů
zrajících 9–15 let – International Rum Festival 2008, Ybor City, Tampa,
Florida.
Cena: 907,- Kč/kus
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Diplomatico Reserva Exclusiva 0,7l se skleničkami
Výrobce: Destilerias Unidas
Značka: Diplomatico
Země původu: Venezuela
Alkohol: 40%
Diplomatico Reserva Exclusiva je blendem rumů vyrobených výhradně na
kotlíkových destilačních zařízeních a zrajících v průměru 12 let.
Charakteristické pro všechny rumy Diplomatico je sladká, ovocná chuť, ale s
ještě vyšší koncentrací a intenzitou. Jedná se o výjimečný rum určený k
pomalému upíjení. Držitel ocenění „Best of Category“ v kategorii rumů
zrajících 9–15 let – International Rum Festival 2008, Ybor City, Tampa,
Florida.
Cena: 917,- Kč/kus

Don Papa box 0,7l
Výrobce: The Spirit of Don Papa
Značka: Don Papa
Země původu: Filipíny
Alkohol: 40%
Rum Don Papa je kvalitní filipínský rum z cukrové třtiny, která rostla na
vulkanické půdě v nejúrodnější oblasti Filipín, Negros Occidental. Zraje 7 let v
dubových sudech v předhůří hor Kanlaon. Jantarová barva, aroma lehké a
ovocné vůně pokračuje jemnou a lahodnou chutí. Rum Don Papa má dlouhý
závěr a nabízí bohatou paletu chutí jako je vanilka, med a kandované ovoce. V
překladu znamená "Don Papa" pantáta.
Cena: 868,- Kč/kus
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El Pasador de Oro XO 0,7l
Výrobce: Les Bienheureux S.A.S.
Značka: El Pasador
Země původu: Guatemala
Alkohol: 40%
Ocenění: San Francisco World Spirits
Competition 2020 Zlatá medaile
Prémiový guatemalský rum El Pasador de Oro XO je směs 6ti až 15ti letých
guatemalských "XO" rumů. Rumy se z Guatemaly převáží do francouzského
regionu Charente, kde probíhá finální míchání a následné 6ti měsíční 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.
Cena: 946,- Kč/kus

Plantation Barbados XO 20th Anniversary 0,7l
Značka: Plantation
Země původu: Barbados
Alkohol: 40%
Blend nejkvalitnějších 2–12letých rumů z Barbadosu, které jsou stařeny v
dubových sudech po koňaku Pierre Ferrand XO Grande Champagne. Vůně
vanilky, kokosu a mléčné čokolády. Na ni navazuje výjimečně plná a jemná
chuť skořice , sušenek, cukru s příjemně sladkým závěrem. Mistrovský
kousek.
Cena: 898,- Kč/kus
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Plantation Barbados XO se skleničkami 0,7l
Značka: Plantation
Země původu: Barbados
Alkohol: 40%
Blend nejkvalitnějších 2–12letých rumů z Barbadosu, které jsou stařeny v
dubových sudech po koňaku Pierre Ferrand XO Grande Champagne. Vůně
vanilky, kokosu a mléčné čokolády. Na ni navazuje výjimečně plná a jemná
chuť skořice , sušenek, cukru s příjemně sladkým závěrem. Mistrovský
kousek, dárkové balení se skleničkami.
Cena: 1216,- Kč/kus

Centenario Rum 20 Years Old Fundación 0,7l
Výrobce: Centenario International
Značka: Centenario
Země původu: Kostarika
Alkohol: 40%
Úchvatný buket, který je výsledkem pečlivého výběru sudů
během celého procesu staření systémem solera. Vynikají
především jemné, harmonické vůně, vanilka a stopy po brandy a
zralém ovoci, jako je například jablko a třešeň. Vůně doznívá
velmi dlouho. Chuť je jemná, příjemná, nasládlá, s převahou
vanilky a červeného ovoce. Ron Centenario 20 Years
Foundación je velmi elegantní, vyráběný metodou solera z rumů
o stáří 6–20 let.
Cena: 1112,- Kč/kus
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Ron Zacapa Solera Gran Reserve 23 0,7l se skleničkami
Výrobce: Aňejos de Altura S.A.
Značka: Ron Zacapa
Země původu: Guatemala
Aklkohol: 40%
Ron Zacapa Centenario 23 Years Old je vyráběn systémem "Solera" z těch
nejpečlivěji vybíraných rumů o stáří 6-23 let, které jsou následně blendovány
po dobu minimálně jednoho roku. Sladké aroma karamelu, vanilky, kakaa,
pražených oříšků a dubovosti. V chuti je komplexní, kořeněný s doteky
tropického ovoce, kávy, kůže, skořice, zázvoru a mnoha dalších substancí.
Tento rum je odborníky všeobecně pokládán za „Best in the World“.
Podáváme nejlépe v masívní sklenici s kostkou ledu.
Cena: 1453,- Kč/kus
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Glenfiddich 12 Years Old 0,7l
Značka: Glenfiddich
Země původu: Skotsko
Alkohol: 40%
Whisky Glenfiddich patří mezi nejprodávanější na světě. Chuť čerstvé hrušky
se sladkými subtilními tóny dubu, sladu, vanilky a oříšku je příjemně lehká.
Lahodná, osvěžující a hladivá whisky s vyhraněným aroma borovice. Měkký a
ovocný závěr, hodnota za peníze.
Cena: 643,- Kč/kus

Laphroaig Select 0,7l
Výrobce:Laphroaig Distillery
Značka:Laphroaig
Země původu: Skotsko
Alkohol: 40%
Laphroaig Select je pojmenován podle unikátního výběru (anglicky „selection“)
amerických a evropských sudů, ve kterých tato whisky postupně zraje.
Laphroaig Select se staří v sudech po Sherry Oloroso, v nových nepoužitých
sudech z amerického bílého dubu, v sudech po sherry Pedro Ximenez, v tzv.
Quarter Casks (sudy malých rozměrů, které dodávají výraznější dubové
aroma) a nakonec v sudech po bourbonu. Tento postup dodává whisce
Laphroaig Select bohatou mnohovrstevnatou chuť. Nejprve ucítíte rašelinové
tóny následované chutí zralého ovoce ze sudů Pedro Ximenez a Sherry
Oloroso. Poté přijde suchý dotek amerického dubu s pomalu doznívajícím
květinovým závěrem.
Cena: 691,- Kč/kus
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Glenlivet Founders Reserve 0,7l
Značka:Glenlivet
Země původu: Skotsko
Alkohol: 40%
Glenlivet patří do kategorie skotských single malt whisky. Skvěle vyvážené
aroma, ovocná vůně s tóny květin, medu a vanilky. Jemná vyvážená chuť
sladkého ovoce a květin. Dlouhý a jemný závěr. The Glenlivet Founder’s
Reserve byla vytvořena na počest zakladatele palírny The Glenlivet, George
Smithe. Palírna byla založena v roce 1824, od té doby funguje téměř
nepřetržitě s výjimkou druhé světové války, kdy byl nedostatek ječmene. V
poválečném období se Glenlivet stala jedním z největších výrobců single malt
whisky.
Cena: 682,- Kč/kus

Jack Daniel´s Single Barrel 100 proof 0,7l
Výrobce:Jack Daniel’s
Značka:Jack Daniel’s
Země původu: USA
Alkohol: 50%
Jack Daniel's Single Barrel je oproti klasické Jack Daniel's Tennessee
Whiskey výjimečný tím, že je vždy stáčen jen z jednoho sudu, osobně
vybraného hlavním palírníkem (tzv. Master destilérem). Pro takovéto stočení je
vhodný zpravidla jen jeden sud ze sta. Chuť whiskey je mimo jiné závislá na
umístění sudu ve skladu, ve kterém destilát zraje. Sudy, ze kterých je stáčen
Single Barrel, zrají v nejvyšších patrech skladů přibližně o 2 - 3 roky déle než
Jack Daniel's Tennessee Whiskey, aby chuť byla vyzrálejší a barva sytě
jantarová. Na hrdle každé lahve je uvedeno datum lahvování a číslo sudu, ve
kterém whiskey zrála. Jack Daniel's Tennessee Whiskey se vyrábí v malém
městečku Lynchburg ve státě Tennessee a je to jediné místo na světě, kde se
tato whiskey vyrábí. Jack Daniel Distillery je zároveň nejstarším registrovaným
lihovarem v USA. Licenci získal v roce 1866 a dodnes pokračuje ve výrobě
Tennessee whiskey stejným způsobem.
Cena: 910,- Kč/kus
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Enso Japanese Whisky 0,7l
Značka:Enso
Země původu: Japonsko
Alkohol: 40%
ENSŌ je japonská ručně vyráběná blended whisky metodou pot still, která se
finálně míchá v městečku Kiyokawa v prefektuře Kanagawa. Ve vůni
nalezneme tradiční aroma vanilky a karamelu. Tóny čerstvého dřeva a koření
v chuti odráží zrání v sudech z amerického dubu. Lehký závěr s ovocněkvětinovým podtextem. ENSŌ znamená japonsky zenový kruh, jakožto
stěžejní symbol zen-budhismu. Představuje nekonečno obsažené v
dokonalosti harmonie a zároveň vyjadřuje stav osvobozené mysli.
Cena: 922,- Kč/kus
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