850,Austrian Empire Navy Reserve 1863 Rum Based Spirit
Art Edition
Limitovaná edice 5000 lahví
Austrian Empire Reserve 1863 Navy Rum 0,7L (Dárkové
balení) zraje v sudech z amerického a francouzského dubu a v
sudech po španělském sherry. Unikátní směs 6 - 18 let starých
rumů, které jsou již jako nemíchané destiláty výjimečné.

850,-

950,Austrian Empire Navy Rum Solera 18
Solera 18 let se vyznačuje svěží vůní, chuť ovoce a dlouhé
zrání se navzájem dokonale doplňují. Vyznačuje se v
impozantní mahagonovou barvou s tmavě červenými odstíny.
Austrian Empire Navy Rum Solera 18 je rum moderního
stylu s výrazným a intenzivním charakterem. Pomalé staření
metodou solera v Dominikánské republice.

1350,Austrian Empire Navy Rum ANNIVERSARY
Vynikající rum vyrobený z nejlepšího výběru Barbadoské
cukrové třtiny. Tato směs ve věku do 23 let stárne v různých
typech sudů. Jedná se o směs od slavného mistra Paula
Carise. Tento rum byl vyroben po celém století od rozpadu
Rakouska-Uherska. Tato událost byla jedna z
nejdůležitějších za posledních sto let a rozhodli jsme se
připomenout toto výročí s Austrain Empire Navy Rum
ANNIVERSARY.

1350,Austrian Empire Navy Rum MAXIMUS
Mimořádná směs vybraných fantastických guatemalských
rumů ve věku do 21 let zrající v bílých sudech z amerického
dubu. Tato směs stárne velmi pomalu, takže chuť je tak
kulatá, jak je to možné. Tento výjmečný rum má tmavě
mahagonově zlatou barvu, která vychází z dlouhého procesu
stárnutí a je výsledkem naší mistrovské práce. Austrian
Empire Navy Rum - MAXIMUS vám nabízí širokou škálu
vůní, lehkou vůni lískového ořechu, javorového sirupu a
vanilky.

1390,Austrian Empire Navy Rum Oloroso Cask
Tato přesně vybraná směs nejjemnějšího dominikánského
rumu ve věku do 21 let stárne v dubových sudech s použitím
metody Solera. Tato směs se nechá zrát 12 až 16 měsíců v
sudech po olorosu. Je to symfonie, kde se ovoce, dub a
dlouhé stárnutí dokonale doplňují. Přichází v impozantní
zlaté barvě s tmavě červenými odstíny. Austrian Empire Navy
Rum - DOUBLE CASK EDITION OLOROSO nabízí unikátní
stylový rum s výrazným charakterem. Je to jeden z
nejlepších rumů od Albert Michler Distillery.

1390,Austrian Empire Navy Rum Cognac Cask
Tato přesně vybraná směs nejjemnějšího dominikánského
rumu ve věku do 21 let stárnoucí v dubových sudech s
použitím metody Solera. Tato směs se nechává zrát 12 až 16
měsíců v sudech po koňaku. Je to symfonie, kde se ovoce,
dub a dlouhé stárnutí dokonale doplňují. Přichází v
rustikální bronzové barvě s tmavými zlatými odstíny.
Austrian Empire Navy Rum - DOUBLE CASK EDITION
COGNAC nabízí unikátní stylový Rum s výrazným
charakterem.

