
RUM MENU CARD

0,04l

Deadhead 6 YO je ideálny pre popíjanie po večeri, je plný arómy a skvelej chuti. Má bohatú 
jantárovú farbu, s náznakom nasýtenej vône kávy, čokolády, nového korenia, škorice a muškátového 
orieška, spolu s pridanou príchuťou klinčekov, anízu a karamelu. Záver je dlhý, pikantne zakončený. 
Deadhead Rum je krásne vyvážený rum pre už pokročilých konzumentov rumov a pochádza z netradičnej 
krajiny z Mexika z mesta Veracruz. O svojej „exotickosti“ dáva vedieť aj svojim vzhľadom.

40% 10,00 €

0,04l
Dictador 12 YO si hneď zamilujete kvôli jeho intenzívnej chuti a vôni. Tento lahodný rum 
zrejúci systémom Solera, sa vyrába v Kolumbii. Dozrieva medzi 8 až 14 rokom, s priemerným vekom 
zrenia 12 rokov. Má intenzívnu jantárovú farbu s červenkastým odtieňom, v nose je intenzívny prekypujúci 
karamelom, medom, suchými semenami, praženou kávou.

40% 7,00 €

0,04l

Santos Dumont XO je novinka z Južnej Ameriky! Limitovaná edícia super premium Brazílskeho 
rumu sa vyrába zo 100% čistej panenskej cukrovej trstiny a medu. Zrel podľa špeciálnej metódy 
trojitého zrenia v starých drevených sudoch od bourbonu, sherry PX a portského. Rum je pomenovaný po 
významnom brazílskom leteckom priekopníkovi “Alberto Santos-Dumont”, ktorý zostrojil prvú ovládateľnú 
vzducholoď na svete a uskutočnil prvý overený let lietadla.

40% 13,00 €

0,04l
Ron Barceló Imperial je mimoriadne jemný rum. Tá najkvalitnejšia dominikánska cukrová 
trstina sa spracováva podľa tradičných receptúr. Vyrába sa len v malých množstvách. Každá fľaša je 
číslovaná. Rum dozrieva v dubových sudoch najmenej 10 rokov. Je tu veľmi zreteľný charakterový podtext 
bourbonu a škorice, možno aj nového korenia, chuť je ľahká a suchá.

38% 6,00 €

0,04l Don Papa Masskara pochádza z ostrova Negros vo filipínskom súostroví. Don Papa bol jeden 
z menej známych hrdinov filipínskej revolúcie, sa ako majster na plantáži cukrovej trstiny pripojil k boju za 
nezávislosť svojej krajiny. Stal sa vodcom svojich krajanov pri vyháňaní dobyvateľov zo svojej milovanej 
krajiny. Don Papa Masskara je rum rafinovaný z vysoko kvalitnej cukrovej trstiny rastúcej na mimoriadne 
úrodnej sopečnej pôde. Má jantárovú farbu. Jeho vôňa je ľahká, ovocná a hladká. Má chuť vanilky, medu a 
kandizovaného ovocia. Záver je dlhý so sladkým povrchom.

40% 15,00 €

100g Lindt Excellence 85% Cocoa čokoláda (horká čokoláda) 3,00 € 

C
I
G
A
R

&

C
O
G
N
A
C

B
A
R

30,00 € 
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9,00 € 

Cohiba SIGLO I.
Montecristo No. 5

RYJ Short Churchill
MAB Robusto Connecticut
LP Short Perfecto bdl
Oliva Serie O 5x50 Robusto Tubos 19,00 € 

Oliva Serie G 4x38 Cigarillos 8,00 € 
Rocky Patel Smoking Champ Mareva 17,00 € 
Te amo WS Robusto Cuba 12,00 € 
Dan MOODS balenie 6,00 €

Dan MOODS MINI balenie 10,00 €

CIGAR MENU CARD


