590,Ron Espero Balboa 0,7l 40%
Pojmenovaný po velké ikoně námořnictva Vascovi Núñezovi
de Balboa, který byl španělským objevitelem, guvernérem a
dobyvatelem. Ron Espero Reserva Balboa je blend různých
rumů z Dominikánské republiky & Barbadosu. Zrál v
bourbonových sudech v Karibiku a poté, po dobu půl až
jednoho roku, ve starých použitých francouzských dubových
sudech po velmi starých nikaragujských rumech. Jeho
bohatá vůně odhaluje tóny exotického ovoce, sušených
hroznů, grilovaného kokosu a dřevité vanilky. Rum delikátní
jak při popíjení malými doušky, tak v koktejlech.

790,Ron Espero Reserva Exclusiva Solera 0,7l 40%
Nezaměnitelné aroma a delikátní, lehce kouřová vůně s tóny
tropického ovoce dodávají této limitované edici rumu
jedinečnost. Jeho měkce citrusová chuť s příměsí banánů,
kokosu a medu z něj vytváří rum v jeho nejčistší formě.
Ideální zážitek poskytne podáván v pokojové teplotě, čistý,
nebo jako doplněk ke kvalitnímu doutníku.

990,Ron Espero Extra Anejo XO 0,7l 40%
je směs nejlepších, velmi starých Dominikánských rumů
minimálně 12 a 18 let zrajících procesem solera a unikátní
blend ročníkových rumů starých 6 - 12 let z Barbadosu,
Jamajky, Trinidadu a Guyany. Tento unikátní proces
míchání spojující jemnost a sladkost solera rumů a plné tělo,
výrazné ovocné aróma ročníkových rumů dává vyniknout
těm nejlepším vlastnostem karibských rumů. Celý proces
míchání probíhá v Kostarice, což podtrhuje unikátnost
tohoto vynikajícího rumu.

1250,Ron Espero Último 0,7l 42%
Ron Espero Último je blendován z výběru vynikajících velmi
starých Dominikánských rumů – stařených minimálně 14 až
20 let metodou solera a velice vzácných ročníkových rumů z
Barbadosu, Jamajky, Trinidadu a Guyany starých v rozmezí
9 a 18 let. Tento exklusivní výběr rumů dále dozrává v
sudech po Cognacu po dobu 8 měsíců, tak aby se všechny
různorodé chutě spojili v jeden nezaměnitelný rum.

490,Ron Espero Elixir 0,7l 34%
Tento zajímavý nápoj se vyznačuje vůní stařeného
dominikánského rumu kombinovanou s pomerančovou
kůrou a medem. Chuťově jde o měkký, krásně sladký a
intenzívní zážitek. Jde o ideální rum likér pro tvorbu
prémiových koktejlů. Zároveň má ovšem tak plné tělo, že
chutná skvěle i čistý na ledu nebo s kvalitním doutníkem.

690,Espero Caribbean Orange 0,7l 40%
Tento zajímavý nápoj se vyznačuje vůní stařeného rumu
kombinovanou s pomerančovou kůrou a měkkou, krásně
sladkou a intenzívní chutí po pomerančích. Jde o ideální
rum likér pro tvorbu prémiových koktejlů. Zároveň má
ovšem tak plné tělo, že chutná skvěle i čistý na ledu nebo s
kvalitním doutníkem.
Jako základ je použitá směs dominikánských rumů starých
7-12 let, zrající v systému solera. Ve výsledném rumu je
macerována pomerančová kůra a také přidána pomerančová
šťáva.

690,Ron Espero Coconut and Rum 0,7l 40%
Likér na bázi sedmiletého dominikánského rumu.
Obohaceno přírodním kokosovým výtažkem.
Decentně sladký, s lehkou dřevitostí stařeného rumu
spojeného s vyváženou chutí a vůní kokosu. Milovníci
sladších destilátů jej zajisté ocení i s ohledem na plnou chuť
po rumu, což je bezesporu i díky 40% obsahu alkoholu.
Velice jemný třtinový stařený destilát použitý jako základ
tohoto likéru garantuje jedinečnost tohoto neobvyklého
exotického likéru.

690,Ron Espero Coffee & Rum 0,7l 40%
Lahodná cold-brew káva a sedm let starý dominikánský rum
v každé malé dávce našeho ručně vyrobeného Espero
kávového likéru jsou tak přirozeně sladké, že potřebujeme
přidat jen trochu čistého třtinového cukru. Výsledkem je náš
znamenitý kávový likér, založený na letitém rumu. Chuť –
silnější přirozená chuť kávy a dokonalý nádech sladkosti
vanilky a starého rumu.

