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ALCOHOLIC DRINKS
0,22 l Mojito6
Havana Club Añejo 3 años rum, mäta, limetka, sóda, Muscovado cukor/ Havana Club Añejo 3 años rum, lime, soda water, Muscovado
sugar

0,24 l Aperol Spritz (Veneziano)7
Aperol, prosecco, sóda/soda water

0,25 l Gin tonic8,5
Plymouth gin, Fever Tree Tonic Mediteran

aaaa

APERITIFS & AMARO
0,04 l Ramazzotti Amaro, Italy3
0,04 l Ramazzotti Aperitivo, Italy
3
0,1 l Martiny dry, Italy
3
0,1 l Crodino (non-alcoholic), Italy
4
0,1 l Lillet blanc, rosé, rouge, France
7,5

aaaa

COFFEE & CO.
Espresso (9 g) 
2,5
Macchiato 2,6
Cappuccino 2,8
Latte machiato 4
Affogato al caffe (9 g + 50ml) 
4,5
Espresso s kopčekom domácej vanilkovej zmrzliny
Espresso with a scoop of homemade vanilla ice cream

Espresso doppio (16 g) 

Všetky druhy kávy Vám radi pripravíme aj z bezkofeínovej kávy.
We also offer caffeine – free coffee.

5

Althaus tea2
Čaj z čerstvej mäty/zázvoru/mäty a zázvoru
3,5
Fresh mint/Fresh ginger/Fresh mint and ginger tea

Med1
Honey
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WATER & SOFT DRINKS
0,75 l Lauretana, Italy

6

Perlivá/sparkling, neperlivá/still
LAURETANA je najľahšia minerálna voda v celej Európe. Obsahuje
najmenej rozpustných chemických látok a len 1,2 mg sodíka/L. Keďže
nemení chuť jedla a je veľmi zdravá, výborne sa hodí do gastronómie.

0,33 l Budiš, Slovakia

2,5

Perlivá/sparkling, neperlivá/still

0,33 l Lurisia, Italy

4

Perlivá/sparkling, neperlivá/still

0,25 l Pepsi Cola, Pepsi Cola light 
2,8
0,25 l Lipton Ice tea2,8
Ľadový čaj – broskyňový, citrónový/Ice tea - peach/lemon

0,2l 100% Tropicana fruit juice
Jablko, pomaranč / apple, orange

2,8

0,25 l Vinea3
0,25 l Čerstvá pomarančová alebo grepová šťava4,5
Fresh orange or grapefruit juice

0,25l Fever Tree Tonic Mediteran4,5
0,25 l Red Bull5
0,33 l Virgin Mojito 
5
Mäta, limetka, limetkový sirup, jablkový džús, trstinový cukor
Mint, lime, lime syrup, apple juice and Muscovado sugar

1 l Lemon & Lime lemonade8
Citrón, limetka, trstinový cukor
Lime, lemon, Muscovado sugar

1 l Citrus & Mint lemonade

8

1 l Ginger lemonade

8

Citrón, limetka, trstinový cukor, mäta
Lemon, lime, Muscovado sugar, mint
Citrón, limetka, trstinový cukor, ďumbier
Lemon, lime, Muscovado sugar, ginger

1 l Cucumber lemonade8,5
Uhorka, uhorkový sirup, citrónová šťava
Cucumber, cucumber syrup, lemon juice

aaaa

BEER
0,33 l Lobkowicz nealko /non-alcoholic3
0,33 l Pilsner Urquell3,5
0,40 l Lobkowicz čapované/draft3,9
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FINE WHISKY (0,04L)
The Glenlivet 18 YO, Single Malt, Speyside, Scotland

16,5

Chivas Royal Salute 21 YO, Blended, Scotland

29,5

Chivas Regal 25 YO, Blended, Scotland

38,5

Dusené ovocie je základnou charakteristikou tejto whisky, ktorá je
plná pomarančov, broskýň a marhúľ. Odborníci popisujú aj karamel,
dub a jemnú kvetinovú arómu.
Stewed fruit is a tasting note of this excellent whisky, packed with
orange, pear and apricot. Whisky connoisseurs report also toffee, oak
and gentle flower aroma.
Luxusná whisky vznikla v roku 2003 pri príležitosti 50-teho výročia
korunovácie Jej Veličenstva Kráľovnej Alžbety II.
Luxurious whisky that originated on the occasion of the 50th anniversary of the coronation of Her Majesty Queen Elizabeth II in 2003.
Hladká, bohatá zmes vzácnych sladov namiešaná z 25 ročných whisiek. Má zvodnú ovocnú arómu pomaranča a broskyne, nasledovanú
tónmi marcipánu a orieškov. Znalci oceňujú v chuti mliečnu čokoládu, pomaranč aj krém. Prvá 25 ročná Chivaska bola uvedená na trh
v roku 1909 a veľmi rýchlo sa stala obľúbenou medzi gangstrami a
politikmi v New Yorku. Kvôli prohibícii a svetovej vojne bola istý čas
zakázaná, ale (našťastie) bola v roku 2007 opäť uvedená na trh.
Smooth and rich mixture of rare malts made of 25-year old whisky.
With seductive fruity aroma of oranges and peaches it is followed by
tones of nuts and marzipan. Gourmands appreciate the milky taste
of chocolate, orange and even cream. In 1909, the first 25-year old
Chivas was introduced on the market. Quickly it became famous in
political and gangster circles of New York. It had been banned due to
prohition and World War for certain time, but (fortunately), has been
made available again since 2007.
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WHISKY (0,04L)
Jameson, Irish-Cork, Ireland

3,5

Jameson Black Barrel, Irish-Cork, Ireland

7,5

Chuťovo vyvážená whisky s nádychom korenistých aróm, s orechovými a vanilkovými tónmi, s príjemnou korenistou dochuťou.
Jameson s jemnou chuťou byliniek.

Four Roses Single Barrel, Bourbon, USA

Singel Barrel sa stáča vždy len z jedného suda, pričom každá fľaša je
unikátna a je označená číslom suda a dátumom stáčania. Vďaka výnimočne vysokému podielu žita vyniká vyrovnanou, zamatovo jemnou a plnou chuťou s ovocným buketom a veľmi dlhým zakončením.

6

Chivas Regal 12 YO, Blended, Scotland

5,5

Ballantine‘s 12 YO, Blended, Scotland

6,5

Chivas Regal Extra, Blended, Scotland

7,5

Nikka from the Barrel, Blended, Japan

10

The Glenlivet 15 YO French oak reserve, Single Malt, Scotland

10

Táto whisky v sebe ukrýva vôňu divokých byliniek, rašeliny, medu
a ovocných sadov.
Zmes štyridsiatich rôzne vyzretých whisiek zo Škótskej vysočiny.
Vôňa divokých byliniek, rašeliny, medu a ovocných sadov.
Whisky vyrobená zo sladu, dozrieva v sudoch z bourbonu.
Súhra ovocia a korenia s intenzívnou vôňou citrusových plodov. Dozrieva v dubových sudoch z Francúzska, z regiónu Drodogne.

Chivas Regal 18 YO, Blended, Scotland

Táto whisky obsahuje zmes viac ako 20 druhov vzácnej škótskej jednodruhovej whisky. Môžete cítiť, že má viacvrstvovú arómu sušeného
ovocia a pikantného maslového karamelu. Veľmi bohatá a jemná so
zamatovou chuťou tmavej čokolády, elegantné florálne tóny.

11,5

Ballantine‘s 17 YO, Blended, Scotland

12

Aberlour 16YO, Single Malt, Scotland

15

Zmes štyridsiatich rôznych vyzretých whisiek.
Škótska whisky s chuťou sliviek a hrozienok.

-4-

aaaa

COGNAC, ARMAGNAC & BRANDY (0,04L)
Martell V.S., France

6

Martell X.O., France

29,5

Martell, ktorý vznikol v roku 1715, je najstarším z významných producentov koňaku. Zaujímavá časť regiónu Cognac s názvom Borderies produkuje základ, ktorý sa dlhým zrením v jemných Troncais
dubových sudoch mení na čistý, hladký a intenzívny koňak, u starších
ročníkov s typickou dochuťou čiernych ríbezlí.
Established in 1715, Martell is the odlest of the major cognac houses.
The rare Borderies area of the Cognac region provides the brandies
central to the style of the house, after long ageing in fine-grained
Troncais oak these produce pure, smooth and intense cognac, with
the older examples developing a signature note of blackcurrant.
Typický koňak, ktorý by sme odporučili po jedle. Plná vanilková chuť
čiernej ríbezle s nádychom pomaranča.
A classic after-dinner cognac from the oldest of the big four cognac
houses, full of vanilla, blackcurrant and orange flavours.

Karpatské brandy špeciál, Slovakia

6

Ararat Nairi 20Y, Brandy, Armenia

8,5

Ararat Dvin 50%, Brandy, Armenia 

19

Hennesy Fine de Cognac, France 
Martell V.S.O.P., France 
Frapin VIP XO, France

7,5
9
20

Godet Reserve de la Famille, France

20

Jean Fillioux XO Mouling Rouge, France

22

Legendárne brandy vyrábané patentovanou metódou dvojitej destilácie, ktoré dozrieva v sudoch z kaukazského dubu.

Veľmi dôležitý koňak VIP XO Grande Champagne je elegantne bohatý a korenistý. Chuť: Veľmi hladká a jemná.
Zmesi koňakov z troch oblastí. Všetky dozrievajú v dubových sudoch
od 30 do 50 rokov v pivniciach orientovaných smerom na oceán.
Odroda Grande Champagne Ambleville. Odroda Borderies , odroda
Grande Champagne Extra Old
Vytvoril na oslavu viac než storočia tradície, taktnosti a krásy tento skutočne tradičný výrobca koňaku. Tento koňak z oblasti Grande
Champagne.

Martell Cordon Bleu, France 
Hennessy X.O., France 
Godet Extra, France

23,5
29,5
55

Martell Cohiba, France

59,5

Koňak Godet Extra nesie prívlastok Hors d’age, zreje až 45 rokov v
starostlivo vyberaných dubových sudoch.
Kvalitný koňak, ktorého zmesou sú rôzne eaux-de-vie z oblasti Grande Champagne. Ako napovedá názov, dobre sa vychutnáva s cigarou.
Vek tohto koňaku je medzi 40 a 55 rokov.
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GIN & VODKA (0,04L)
Ruský štandard Imperia vodka, Russia

5,5

Absolut Elyx 42,5%, Sweden

8,5

Purity, Sweden

8,5

Metódu destilovania tejto značky navrhol Dimitrij Mendelejev na základe cárskeho dekrétu.

Vodka ručne vyrábaná v medenej destilačnej kolóne, ktorá je replikou pôvodnej z roku 1929. Niektoré jej časti sú staršie ako 100 rokov.
Vyrába sa len zo zdrojov, t. j. vody a pšenice z oblasti Ahus v regióne
južné Švédsko. Ľahký tón cereálií a jemná pikantnosť, zaoblená chuť
s čerstvým orieškovým dozvukom a príjemným záverom.
34 – násobná destilácia bez filtrácie robí z tejto vodky klenot medzi
ultra prémiovými vodkami. Najviac zlatých medailí na World Spirit
Awards v kategórii vodka.

Gin Plymouth, England

4

Beefeater Borough‘s reserve, England

11

Gin je jemne sladkastý a uchováva si dokonale vyvážený komplex
chutí. Záver je dlhý a suchý.
Do tohto ginu sú pred destilovaním na 24 hodín pridávané ingrediencie
ako kôra grepfruitu, sevilský pomaranč, japonský čaj Sencha a 9 ďalších prírodných rastlín.

Gin Monkey 47 Sloe, 29%, Germany

Pikantný destilát vyrobený macerovaním lesných trniek. Cítiť chuť
pikantných borievok, sladkých červených bobúľ a ľahké tóny mandlí.

Gin Monkey 47 41%, Germany

Borievkový destilát, zmes 47 bylín, korenín, kvetov a plodov brusníc.

10,5
11

aaaa

TEQUILA (0,04L)
Olmeca Altos Reposado, Mexico

5,5

Olmeca Altos Plata, Mexico

5,5

Vyrobená z modrej agávy, dozrieva v dubových sudoch, ktoré ju obohacujú o delikátnu chuť.
Svetoznáma tequila vyrobená z modrej agávy.
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LIQUERS (0,04l)
Becherovka Originál, Czech republic 

Čisto prírodný bylinný likér, v ktorom sa bylinky, cukor a korenie
snúbia s jemným alkoholom.

3

Jägermeister, Germany
Pernod, France

3,5
4

Ricard, France

4,5

Francúzsky anízový likér.

Najpredávanejší anízový likér na svete. Pastis s jedinečnou chuťou.

Campari Bitter, Italy

6

aaaa

LOCAL QUALITY DISTILLATES (0,04L)
Marhuľa Maďarská Fruit Distillery 42,3 %, Slovakia 

7,5

Hruška Konferencia Fruit Distillery 42,3 %, Slovakia

7,5

Slivka Čačanská Raná Fruit Distillery 42,3 %, Slovakia

7,5

Marhuľový destilát z odrody Maďarská vyniká sladkastou chuťou
marhule a kvetov s mandľovým charakterom kôstky. Vďaka vyrovnanej chuti patrí tento destilát k najušľachtilejším ovocným destilátom.
Tento druh destilátu patrí medzi najobľúbenejšie. Možno v ňom okrem
zreteľnej chute a vône hrušiek vystopovať aj jemne trpkú príchuť s citrusovým nádychom ovocného vosku. Destilát z vyváženej zmesi jesenných hrušiek.
Destilát zo sliviek sa vyznačuje svojou typickou jemne sladkou a korenistou arómou s odtieňom mandle, ktorá vychádza z chuti kôstky.

Višňa cigánska Fruit Distillery 42,3 %, Slovakia8,5
V tomto destiláte nachádzame krásnu, dynamickú, sviežu a korenistú
vôňu divých višní, ktorú dopĺňa jemný nádych marcipánu. Cigánska
višňa, známa skôr ako divá višňa, sa vyznačuje menšími plodmi
a jemne trpkou príchuťou.

Oskorušovica St.Nicolaus Exclusive, 42%, Slovakia16,5
Oskoruša ako divo rastúce ovocie do seba uzatvára čistotu panenskej
prírody, čo z oskorušovice robí dielo stvorené pre labužníkov. K elegantnej, príjemnej vôni oskoruše sa pripája mierne trpkastá chuť.
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GRAPPA & FRUIT DISTILLATES (0,04l)
Calvados Boulard Grand Solage 40%, France5,5
Grappa Poli Sarpa 40%, Jacopo Poli, Italy6
Táto suchá grappa sa destiluje zo 60% z odrody Merlot a zo 40% Cabernet Sauvignon. Destiluje sa v bain marie v malých dávkach. Pálenica dodnes používa systém historických uzáverov fliaš.

Grappa di Prosecco Unica Grand Riserva, Andrea Da Ponte 40%, Italy7
V bukete dominujú charakteristické tóny likérových vín, ktoré sa miešajú s kvetinovými akordami, s dozvukom zrelých trieslovín a vôňou
pražených mandlí.

Berta Grappa Tre Soli 43%, Italy25
V bukete nájdeme mix vôní zrelého ovocia, čiernych ríbezlí, marhule,
čerešne, kakaa a vanilky.

Všetky ceny sú v eur vrátane 20% DPH.
All prices in eur incl. VAT 20%.
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RUM (0,04L)

A.H. Riise Family Reserve 42%, Am. Panenské ostrovy

8

A.H. Riise Non Plus Ultra 42%, Am. Panenské ostrovy

13

A.H. Riise Family Reserve je najkvalitnejším a najexkluzívnejším rumom
lekárnika Riise s priemernou dobou zrenia 25 rokov.
Non Plus Ultra je luxusným pochádza z herkulových stĺpov z rímskej
mytológie. Chuť cédrového dreva, vanilky, karamelu, jemného sherry
a sevillských pomarančov. Super Premium Rum v prísne obmedzenom
množstve, z ktorého sa ročne vyrobí len 3.000 fliaš.

A.H. Riise Non Plus Ultra Black Edition 42%, Am. Panenské ostrovy 14
Čierna edícia od A. H. Riise Non Plus Ultra. Najlepší z najlepších rumov.
Čiernu farbu mu dodáva zrenie vo veľmi starých spálených sudoch.
Chuť: bohatá a hlboká textúra s množstvom ovocia, hrozienka v rume,
karamel, vanilka, med, príchuť tabaku.

A.H. Riise Centennial Celebration 45%, Am. Panenské ostrovy

14

A.H. Riise Platinum Reserve 42%, Am. Panenské ostrovy

30

Brugal Siglo de Oro Selección Especial 40%, Dominikánska rep.

14

Unhiq XO 42%, Dominikánska rep.

15

A.H. Riise Centennial Celebration je špeciálny rum s obmedzenou edíciou, ktorý sa vyrobil pri príležitosti 100. výročia odovzdania bývalých
dánskych kolonizovaných ostrovov do rúk Spojených štátov amerických, ktoré sa konalo 31. marca 1917.

A.H.Riise Platinum je vskutku jedinečný rum. Nesie v sebe znaky rumov
A.H.Riise, ale má srdce zo zlata. Je to výnimočný rum, nakoľko na trh
bolo uvedených len 6000 ks fliaš. A.H. Riise Platinum je solera rum, ktorého srdce tvorí rum z dvoch zlatých sudov. Prvý v sebe ukrýval 40 ročný
rum, druhý 21 ročný... Chuť: stará koža, lak na nábytok, jemné citrusové
tóny.

Zmes rumov starých minimálne 21 rokov. Je extrémne jemný, prvý nádych je karamelový, nasleduje aróma sladkého dymu sušeného tabaku,
hrozienok, manga a banánov.
Unhiq XO je tmavý rum vyrobený z melasy pochádzajúci z Dominikánskej republiky. Typovo je to sladší rum vďaka pridanému množstvu
medu a sladkým ingredienciám, ktoré ho robia unikátnym.

Karukera Rhum Cuvée Christophe Columbus 1493 45%, Guadeloupe24
Karukera Cuvee Christophe Colomb 1493 je luxusný rum v limitovanej
edícii v elegantnej dekantérovej fľaši mahagónovej farby, ktorý bol vydaný na počesť objavu moreplavca Krištofa Kolumba v Guadeloupe v
roku 1493.
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Zacapa Centenario 23YO 40%, Guatemala 

7,5

Malteco Reserva del Fondador 20Y, Guatemala 

9,5

Jedinečné dielo majstra blendera. Zrenie v dubových sudoch, vďaka ktorému naberá na intenzite chuti po ovocí a koreninách.
Luxusná zmes, ktorá sa skladá zo starostlivo vybraných až dvadsaťročných rumov mimoriadnej kvality. Na rozdiel od mladších verzií je tento
rum suchší a je viac cítiť po dubových sudoch. Môžeme v ňom nájsť tóny
tabaku, trstiny, koreniny (vanilky), čokolády a ovocia (sušené slivky). Je
destilovaný z čistej panenskej šťavy cukrovej trstiny a ocenia ho najmä
fanúšikovia sladkého guatemalské štýlu. Tento rum je najstarší produkty
značky Malteco.

Zacapa XO 40%, Guatemala14
Ron Zacapa Centenario XO 25 Anos je destilovaný z fermentovaného čistého panenského sirupu cukrovej trstiny.

Zacapa Royal 45%, Guatemala35
Komplexný, luxusný a ultra prémiový rum, ktorý pochádza z dielne
majstra blendera Lorena Vasqueza.Chuť: plná, elegantná a jemne hodvábna s tónmi citrusov a karamelu

El Dorado Versailles 2002 63%, Guyana30
El Dorado Versailles, Port Mourant a Enmore tvoria unikátnu limitovanú Rare kolekciu rumov El Dorado. Konkrétne El Dorado Versailles pochádza z jedného dreveného suda, v ktorom zrel po dobu 12 rokov. Destiloval sa v roku 2002 v štvorkolonovom kotli z 18. storočia. Do
fľaš sa plní pri objeme alkoholu 63%.

El Dorado Port Mourant 1999 61.4 %, Guyana30
Unikátny rum z kolekcie Rare El Dorado. Destilácia prebehla na destilačnom zariadení Wooden Double Pot Still. Fľašoval sa v roku 2015 pri
objeme alkoholu 61,4%.

Centenario 20 YO, Costarica

Rum z Costa Ricy s medovo-hrozienkovou dochuťou.

9,5

Ron Centenario Edición Limitada 30 ročný 40%, Costarica16
Najlepší rum planéty - aj týmto titulom sa môže pýšiť tmavý rum Centenario 30 Anos. Unikátna zmes, ktorá zrela tridsať rokov systémom
Solera ako fľaše od drahých parfumov.

Legendario Elixír 7 YO, Cuba

Perlamedzirumami.Vtomtokubánskomrumesúmacerovanéhrozienka,
vďaka ktorým dostáva jedinečne jemnú arómu a chuť.

Havana Club Selección de Maestros, Cuba

Rumy sa spoja v špeciálne dubových sudoch. Výsledkom je nádherný,
komplexný rum, perfektný na popíjanie po večeri.
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5

10

Santiago de Cuba Extra Aged 20 ročný 40%, Cuba14
Santiago de Cuba Extra Aejo 20 Aos bol vytvorený v roku 2000 ako
pocta mestu Santiago pri príležitosti 485. výročia.

Santiago de Cuba Extra Anejo 25 ročný 40%, Cuba35
Špeciálne vydanie 25-ročného rumu Santiago de Cuba Extra Anejo vytvoreného na oslavu 490. výročia rovnomenného kubánskeho mesta.

Havana Club Tributo 2017 40%, Cuba43
Limitovaná edícia Havana Club Tributo z roku 2016 predstavuje hlboký, jasný a jednoznačne definovaný rum jantárovej farby s bohatou arómou. Chuť: mimoriadne intenzívna a komplexná so suchými
poznámkami ako následok dlhšieho starnutia. Kombinuje sa s tónmi
čokolády, tabaku a kávy.

Havana Union Black Label Cohiba Selection, Cuba

Havana Club Unión je vôbec prvý kubánsky rum vytvorený špeciálne
ako kombinácia k nádhernej a výraznej chuti dobrej kubánskej cigary. Oslava prirodzeného spojenia dvoch najväčších značiek Kuby zrodených z rovnakej mimoriadnej klímy a úrodnej zeme. Havana Club
Unión je skutočne nenapodobiteľný rum.

55

Santiago de Cuba Isla del Tesoro Ron de Cuba Extra Anejo 40%, Cuba65
Rum s výbornou povesťou, pochádzajúci z Kuby. Svoju vynikajúcu
arómu a chuť získava aj vďaka zreniu v bielych amerických dubových
sudoch. Chuť: unikátna, veľmi lahodná s tónmi pražených arašidov.
Celkovo je veľmi ľahká.

Zafra Master Series 30 ročný 40%, Panama30
Nádherný 30 ročný rum, ktorý je plný tónov vanilky, dubového dreva,
hnedého cukru a zlatých hrozienok.

Clément Rhum Carafe Cristal 42%, Martinik65
Toto je výnimočná zmes rumov agricole z Martiniku, ktoré zreli až 30
rokov. Zrenie prebieha v 200-litrových sudoch.

Rhum J.M Cuvée Prestige 42%, Martinik60
Majstrovské dielo, ktorého receptúra sa dedí z generácie na generáciu.
Rum pozostáva z veľmi kvalitných rumov, z ktorých niektoré sú ročníkové. Rum má komplexnú chuť a arómu. Je jemnej štruktúry s tónmi
karamelu, hrozienok, kávy a dubového dreva, v ktorom zrel najmenej
10 rokov.

Ron Cartavio XO 40%, Peru13
Veľmi starý rum od peruánskych liehovarníkov Ron Cartavio, Ron
Cartavio XO zreje v amerických súdkoch, francúzskych súdkoch
Limousin
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Diplomático Reserva Exclusiva 12 YO, Venezuela 

Venezuelský, v chuti sladký rum s ovocnou štruktúrou. Zreje v dube.

7,5

Diplomático Single Vintage 2005 43%, Venezuela16
Diplomatico Single Vintage 2005 je ďalší zo série venezuelského rumu
Diplomatico. A opäť má čo ukázať! Geniálny maestro ronero Tito Cordero vybral len tie najlepšie kúsky z roku 2005. Rumy zreli 12 rokov v
kombinácii dubových sudov po bourbone a jednodruhovej whisky.

Diplomático Single Vintage 2004 43%, Venezuela20
iplomatico Single Vintage edície sú milované pre ich bohatý chuťový
profil s tónmi hnedého cukru, sušeného ovocia a dubového dreva, v ktorom zrejú. Edícia 2004 zreje v dubových sudoch po oloroso sherry, čím
získava plnú chuť a arómu.

Diplomático Ambassador 47%, Venezuela30
Diplomático Ambassador je trstinový tmavo zlatistý rum, ktorý zreje v
sudoch z amerického bieleho dubu, kde predtým zrel bourbon, dvanásť
rokov. Ďalšie dva roky potom dozrieva v sudoch po Španielskom sherry Pedro Ximénez.

Diplomático Single Vintage 2002 43%, Venezuela43
Diplomático Single Vintage, ktorý bol na trh uvedený v októbri 2014, je
limitovanou edíciou zmesi rumov destilovaných a uložených do sudov
v roku 2002. Chuť: Mliečne karamelky, karamel, zlatý sirup, vanilkový
dub, korenie z muškátového orecha, tabak, sušené marhule a ovocný
koláč.
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