
TYP CENA

rum 0,7 l 40 % 1 031 Kč

TYP CENA

rum 0,7 l 40 % 635 Kč

TYP CENA

rum 0,7 l 40 % 1 130 Kč

TYP CENA
rum 0,7 l 40 % 824 Kč

rum 0,35 l 40 % 411 Kč

TYP CENA

rum 0,7 l 42,7 % 825 Kč

TYP CENA

rum 0,05 l 40 % 494 Kč

BUMBU
XO
Jemný a bohatý rum vyzrával 15 až 18 
roků v Ex-bourbon sudech, aby mohl 
být dokončený v sudech z bílého dubu, 
ve kterých předtím zrálo aristokratické 
sherry. Na jeho výrobu se používá pou-
ze nejlepší ručně vybraná cukrová třtina, 
lze krásně cítit přirozené aroma karame-
lu, spáleného dubu a vanilky s tóny po-
merančové kůry. Bez přidaných barviv  
a aromat. Cena za kus.

NAGA
Jáva Reserve
Naga cask rum barvou připomíná fialový 
bobulový med se světle červenými tóny. Vý-
raznou vlastností tohoto rumu je exotická 
a kořeněná vůně. V rumu voní muškátový 
oříšek, hřebíček a kakao. Na vlnách tep-
lého cukru tóny manga a banánu společně 
s vůní bylin a suchých listů cukrové třtiny. 
Cena za kus.

BUMBU
The Original Craft
Rum byl vyroben ze šťávy cukrové třti-
ny vypěstované na Barbadosu, Belize, 
Brazílii, Kostarice, Dominikánské repub-
lice, El Salvadoru, Guyaně a Hondura-
su. Právě jedinečnost terroir pěstování 
třtiny, dal vzniknout unikátní směsi, kde 
vzájemná kombinace dává rumu jeho 
jedinečnou komplexnost. Cena za kus.

NAGA
Pearl of Jakarta
Rum pochází z Indonésie, vyrábí se pomalou 
fermentací z melasy, do které se postupně 
přidávají červené sladové kvasnice. Destila-
ce rumu probíhá v severní části ostrova 
Jáva podle autentických asijských technik. 
Následně rum stárne v sudech z teakového 
a třešňového dřeva, později v dubových su-
dech po bourbonu. Výsledkem je jedinečný 
rum oceňovaný znalci a milovníky rumu. 
Cena za kus.

BLUE MAURITIUS
Rum a pralinky
V luxusní krabici najdete miniaturu skvělého 
mauricijského rumu Blue Mauritius Gold  
a 12 čokoládových pralinek vyrobených čes-
kým cukrářským mistrem Benjaminem Kova-
říkem, jehož umění ocenila i anglická králov-
na. Každá z 12 ručně vyrobených pralinek  
v 6 příchutích obsahuje 8 % rumu. Cena za 
kus.

BLUE MAURITIUS
Gold
Luxusní melasový rum z exotického 
ostrova Mauricius v sobě snoubí až 
15leté kousky, které nejprve zrály ve 
francouzských dubových sudech, aby 
si pak ještě rok odpočinuly v sudech 
po portském víně. Výsledná lahůdka 
má bronzově hnědou barvu a nezamě-
nitelnou vůni plnou tropického ovo-
ce, oříšků, dubového dřeva a koření. 
V chuti je rum jemný, hebký, s tóny 
hroznového vína, karamelu, vanilky  
a exotického ovoce. Cena za kus.

Luxusní     alkohol



TYP CENA

rum 0,7 l 42 % 1 816 Kč

TYP CENA

brandy 0,7 l 40 % 1 238 Kč

TYP CENA

bílé Brut 0,7 l 494 Kč

TYP CENA

růžové Demi sec 0,7 l 576 Kč

TYP CENA

rum 0,7 l 40 % 535 Kč

TYP CENA

koňak 0,7 l 40 % 1 320 Kč

TYP CENA

rum 0,7 l 40 % 1 155 Kč

TYP CENA

brandy 0,7 l 40 % 742 Kč

A.H.RIISE
Non plus ultra
Non Plus Ultra je ručně smíchán firmou  
A.H.Riise. Rum má krásnou tmavou mahago-
novou barvu, která je podporována elegantní-
mi vůněmi koření, s karamelovým, dubovým, 
tabákovým a oranžovým tónem. Chuť je plná, 
s dlouhou ovocnou vůní, která má nekonečný 
závěr s chutí karamelu a ovoce. Jde o jemný, 
elegantní a nejstarší rum v oblasti A.H.Riise. 
Cena za kus.

JEAN DE CLAIRAC
XO no. 1
XO no. 1 je uniká blend francouzské brandy  
a koňaku v kategorii XO v poměru 70 % koňak 
a 30 % brandy. Unikátnost brandy vychází nejen 
z použití hroznů typických francouzských odrůd 
vinné révy, ale i nazrávání a následného scelo-
vání finální brandy v malých dřevěných sudech 
z francouzského dubu. No. 1 přináší švestkové 
tóny, tóny pomerančové kůry, vanilky, jasmínu  
a zimolezu. Cena za kus.

LUC BELAIRE
Brut gold
Bílé šumivé víno suché vyrobené z hroznů 
vinné révy odrůdy Pinot noir a Chardonnay vy-
pěstovaných na vinicích francouzské vinařské 
oblasti Bourgogne. Cena za kus.

ESPERO
Orange
Espero Orange Liqueur je výborné, jemné pití. 
Vzniká macerací přírodní a chemicky neoše-
třované pomerančové kůry v rumu. Velice zají-
mavý nápoj  vhodný jako aperitiv nebo do prémi-
ových koktejlů. Cena za kus.

CLUB PREMIERE
Výběrový koňak pocházející výhradně 
z oblasti Petit a Grande Champagne 
de Cognac. Každá série je tvořena 
exkluzivně koňakem, kde nejmladší 
složka zrála v sudech po dobu 8 let. 
Celé období nazrávání tráví jednot-
livé partie v dubových sudech. Směs 
obsahuje jednotlivé složky koňaku se 
složkami až 200 let starými. Baleno  
v dárkové krabičce se skleničkami. 
Cena za kus.

SANTOS DUMONT
XO
Santos Dumont XO zraje ve vybraných  
sudech, ve kterých předtím zrálo sherry  
a portské víno. Chuť je jemná, s jemnějšími 
ovocnými tóny. Závěr je dlouhý a sametový. 
Jedná se o speciální limitovanou edici, na 
etiketě je číslo láhve a sudu, ve kterém rum 
zrál. Cena za kus.

JEAN DE CLAIRAC
XO
Pravé brandy, vinný destilát z hroznů odrůd 
Cabernet Sauvignon a Malbec, zrající nej-
méně 8 let v dubových sudech. Destilace  
a proces zrání probíhá v rodinných sklepích 
Albert de Montaubert v Cognacu, což je zá-
ruka velmi dobré kvality. Toto brandy si neza-
dá s dražšími produkty. Cena za kus.

LUC BELAIRE
Luxe rosé
Růžové šumivé víno vyrobené z hroznů vinné 
révy odrůdy Syrah, Cinsault a Grenache vy-
pěstovaných na vinicích francouzské vinař-
ské oblasti Provence - Côtes d‘Azur. Cena 
za kus.

V případě zájmu 
o zboží z letáku 
kontaktujte prosím 
svého obchodního 
zástupce.
Platnost letáku je do 31. prosince 2021 
nebo do vyprodání zásob.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Tiskové a obrázkové chyby vyhrazeny.

eshop.smero.cz
smero-reklama.cz


