WHISKY & CYGAR
Exclusive Whisky & Cigars Bar czynny jest:
czwartek – niedziela 1500 – 2000

1. Aberlour A’bunadh (batch 53)
A’bunadh – 53 edycja (a’bunadh przekłada się z gaelickiego na „u źródeł”) debiutował w 1997 roku.
Legendarna whisky leżakowana tylko i wyłącznie w beczkach po hiszpańskiej sherry Oloroso, z reguły napełnionych
po raz drugi. A’bunadh nie posiada określenia wieku, jednak większość wykorzystywanych destylatów starzona jest
od 8 do 15 lat, a do rozlewni trafiają w najczystszej formie – niefiltrowane i nierozcieńczane. Partia nr 53 zawitała na
rynek w 2014 roku i uznawana jest za jedną
z najlepszych. Znakomita do deseru.
Aromat: głęboki i zniewalający z nutami czekolady, pomarańczy, sherry, orzechów laskowych, dojrzałej wiśni i
egzotycznych przypraw.
Smak: bogaty i pełny, czarne wiśnie, pomarańcze, suszone daktyle i figi, imbir, gorzka czekolada i szczypta
cynamonu.
Finisz: długi i potężny z nutami czekolady, dębu i pikantnych przypraw.
Zawartość alkoholu: 59,7%
Pochodzenie: Speyside, Szkocja

2. Bruichladdich Octomore 6.1
Jak to Octomore: tłusty, potężny, torfowy. Wzbogacony miodem, cytrusami, drewnem i przyprawami. Całość długa
i fascynująca. Finisz przepełniony dymem, słodyczą i pieprzem. Kolejna bestia od Bruichladdich. Kolejny "must have"!
Octomore 06.1 Scottish Barley to próba stworzenia najmocniejszej whisky z Bruichladdich oraz hołdu dla Islay. 167
ppm przy 57% alkoholu znów ukazuje kunszt mężczyzn z zakładu, który posiada najszersze portfolio whisky na wyspie.
Stworzony w stu procentach ze szkockiego jęczmienia - co w obecnych czasach nie jest standardem - ukazuje cały
sens tworzenia tej, jakże odmiennej, edycji. Po raz kolejny tylko 5 lat maturacji, której finał nastąpił w 2013 roku. Po
raz kolejny też mocno limitowana edycja - zaledwie 18 000 butelek na cały świat. A tak dojrzały smak sprawia, że na
rynku pozostało już na prawdę niewiele egzemplarzy. Warto szukać.
Smak: dymne, torfowe.
Zawartość alkoholu: 57%
Pochodzenie: Islay, Szkocja

3. Caol Ila 12 years old
Caol Ila 12 years old debiutowała w 2002 roku i była pierwszą oficjalną edycją poza Fauna & Flora i Rare Malts. W
ciągu ostatnich lat właściciele (koncern Diageo) przeznaczyli sporo środków na marketing marki, co zaowocowało
wzrostem sprzedaży do ponad 600 tyś. butelek rocznie.
Aromat: świeży, łagodny, nieco trawiasty, morskie wodorosty, owoce jałowca, torf, mokry piasek plaży, zielone
jabłka i nieco jodu.
Smak: złożony, nieco oleisty, torfowy dym, skórka cytrynowa, wanilia, zielone oliwki i nuty prażonego dębu.
Finisz: długi, dymny i pikantny, cytrynowy pieprz, gałka muszkatołowa, ślad cytrusów
Zawartość alkoholu: 43%
Pochodzenie: Islay, Szkocja

4. Dalmore King Alexander III
Legenda Króla Aleksandra III i Dalmore związana jest z datą 1263 roku. Wtedy to, podczas polowania, króla
uratował, przed szarżującym na niego jeleniem, myśliwy Collin Fitzgerald. W podzięce władca ofiarował mu ziemię
Kintali (na nich rozegrało się to wydarzenie) oraz pozwolił używać swego herbu. Jak się później okazało, Fitzgerald
był protoplastą klanu Mackenzie, a herb z rogów jelenia stał sie dumnym godłem destylarni Dalmore.
Początki sprzedaży tej edycji to rok 2009.
Aromat: słodki, owocowy, pieczone jabłka, morele, suszone śliwki, migdały, toffi, wanilia, cynamon i skórka
pomarańczowa.
Smak: bogaty i złożony, jagody, śliwki, rodzynki, cynamon, ziele angielski, wanilia, miód i delikatne nuty sherry
Finisz: potężny, słodki i pikantny, wyraźne tony winne i ślady tytoniu.
Zawartość alkoholu: 40%
Pochodzenie: Highlands, Szkocja

5. Glen Moray 12 years old
Glen Moray 8 years old debiutował w końcu ubiegłego stulecia, kiedy destylarnia ciągle pozostawała własnością
spółki Glenmorangie plc. Wkrótce po przejęciu zakładu przez francuską La Martiniquaise w 2008 roku wersja 8 years
old została zastąpiona wersją Classic, butelkowaną bez określenia wieku, aczkolwiek według oświadczenia
producenta ciągle zawierającą 8 – letnią whisky. W obydwu przypadkach destylaty starzone były w beczkach po
Bourbonie. Prezentowana tu whisky to solidny wstęp do magicznego świata whisky.
Aromat: świeży, słodowy, nuty trawiasto – ziołowe, mleczne krówki, trawa cytrynowa, mielony pieprz, ślady siemienia
lnianego i dębu.
Smak: lekki i łagodny, wanilia, toffi, zielone jabłka, skórka cytrynowa, ślady imbiru i pieprzu, delikatna nuta jałowca.
Finisz: średnio długi, płatki śniadaniowe, wanilia, kandyzowany imbir i trawa cytrynowa
Zawartość alkoholu: 40%
Pochodzenie: Speyside, Szkocja

6. Glenfarclas 25 years old
Glenfarclas Distillery ma siedzibę na farmie Rechlerich, opodal miasteczka Ballindalloch. Zbudował ją w 1836 roku
Robert Hay, a od 1865 należy do rodziny Grantów. Większość destylatów Glenfarclas starzona jest w beczkach po
sherry, firma jest przeciwna tzw. finiszowej maturacji oraz stosowaniu, jak to określa „dziwacznych beczek”. Strategia
ta przekłada się na sprzedaż ponad 800 tys. butelek rocznie, a także na niezwykłą lojalność konsumentów marki.
Edycję 25 years old można określić jako archetyp starej, whisky ze Speyside z nutami sherry, perfekcyjnej do
zaserwowania z poobiednim cygarem.
Aromat: bogaty, morele, rodzynki, pomarańcze, mieszanka orzechowa, gałka muszkatołowa, kakao, ślady skóry i
tytoniu oraz delikatne tony dębowe
Smak: mniej owocowy niż sugerował nos, delikatne nuty sherry, migdały prażone w miodzie, rodzynki, cynamon,
skórka pomarańczowa i delikatna goryczka dębu
Finisz: długi, dość silne nuty dębowe, gorzka czekolada, susz owocowy, migdały, ślady skóry i tytoniu
Zawartość alkoholu: 43%
Pochodzenie: Speyside, Szkocja

7. Jura 16 year old
Jest to jedno z pierwszych wydań 16 letniej wersji whisky z gorzelni Isle of Jura. Destylarnia mieści się na wyspie Jura,
sąsiadującej ze znaną wyspą Islay. Ta wersja butelkowana była na początku lat dwutysięcznych i od razu zdobyła
olbrzymie uznanie. Do jej stworzenia wykorzystano destylaty starzone w beczkach typu hogshead, wykonanych z
białego dębu amerykańskiego. Whisky posiada wspaniały kremowy i subtelny bukiet.
Aromat: gładki i lekki z nutami wanilii, crème brulee, skórki pomarańczowej, ściętej trawy, miodu i wrzosu.
Smak: przyjemny i zbalansowany z nutami kremowymi i maślanymi oraz z akcentami cytrusów, moreli, miodu oraz
dębu.
Finisz: średni długi z nutami maślanymi i posmakiem cytrusów.
Zawartość alkoholu: 40%
Pochodzenie: Wyspy Jura, Szkocja

8. Auchentoshan 12YO
To whisky z gorzelni dokonującej potrójnej destylacji, przez co trunki przez nią produkowane są bardzo delikatne,
łagodne i wonne.
Aromat: słód, migdały, karmel, nuty wonne oraz miód.
Smak: łagodny, bardzo przyjemny z akcentami zbożowymi.
Finisz: niezbyt długi z posmakiem mlecznej czekolady
Zawartość alkoholu: 40%
Pochodzenie: Lowlands, Szkocja

9.

Highland Park Einar

Na początku 2013 roku Highland Park Distillery, której produkty coraz częściej nawiązują do skandynawskiego
dziedzictwa Orkadów, zaproponowała edycję The Warrior Series. Whisky wchodzące w jej skład odnosiły się do
regionalnych bohaterów z przeszłości, których wizerunki zdobiły opakowania trunków. Einar, okrutny i nieustraszony
Wiking, wielki wojownik, został namiestnikiem Orkadów
w 1041 roku. Einar był bratobójcą, zgładził swego brata by zagarnąć jego grunty. Narzędzie zbrodni, topór, widnieje
na opakowaniu
i etykiecie. Whisky nosząca jego imię pochodzi głównie z beczek wykonanych z amerykańskiego dębu.
Aromat: dym torfowy i słód, bardzo nieśmiałe nuty sherry, cynamon, pieprz, jabłka, wanilia, miód, ślady tytoniu i
cedrowej deszczułki.
Smak: wanilia i miód owiane torfowym dymem, pomarańcze, dżem mirabelkowy, kandyzowana skórka cytrynowa,
płatki śniadaniowe, wanilia, cynamon i imbir.
Finisz: niezbyt długi, słodowy, wanilia, dąb, a w tle torfowy dym.
Zawartość alkoholu: 40%
Pochodzenie: Wyspy Orkney, Szkocja

10. Lagavulin 12 year old
Jest to whisky z limitowanej serii z destylarni Lagavulin z wyspy Islay. Destylarnia słynie z produkcji bardzo torfowej
whisky. Ta wersja należy do do kolekcji „Natural Cask Strength”. Jest to szóste wydanie z tej kolekcji. Whisky została
skomponowana z destylatów, które 12 lat dojrzewały w beczkach po Bourbonie. Whisky z tej serii nie są
rozcieńczane przed rozlaniem do butelek. Ta edycja butelkowana była w 2006 roku w naturalnej mocy 57,5%.
Aromat: bogaty i mocny z akcentami orzechów, wędzonego łososia, asfaltu, cytrusów, agrestu i dymu torfowego.
Smak: bardzo torfowy z ziemistymi nutami i akcentami wanilii, słodkich jabłek, miodu, ostrej papryki, asfaltu, jodu i
wędzonki.
Finisz: Długi i intensywny z morskimi nutami.
Zawartość alkoholu: 57,5%
Pochodzenie: Islay, Szkocja

11. Laphroaig Triple Wood
Jest to potrójnie starzona whisky z destylarni Laphroaig, położonej na dalekiej wyspie Islay. Ta whisky komponowana
jest z destylatów, które początkowo leżakują w beczce po Bourbonie, następnie przelewane są do małych beczek
typu quarter cask. Na ostatnie miesiące dojrzewania whisky transferowana jest do dużych beczek po hiszpańskiej
sherry. Po maturacji w trzech beczkach, Triple Wood posiada niezwykle bogaty bukiet, zbliżony do smaku XIX
wiecznej Laphroaig. Whisky butelkowana jest od 2008 roku w mocy 48% i nie jest filtrowana na zimno.
Aromat: intensywny i słodki z nutami melasy, toffi, daktyli, orzechów, sherry, wanilii, masła, dymu torfowego,
migdałów i marakui.
Smak: głęboki i pełny z tonami egzotycznych przypraw, wilgotnego lasu, sherry, dymu torfowego, orzechów i
suszonych owoców.
Finisz: długi z nutami przypraw, owoców i słodyczy.
Zawartość alkoholu: 48%
Pochodzenie: Islay, Szkocja

12. Oban Double Matured
Jest to jedna z wersji whisky Oban należąca do serii „Distillers Edition”. Oban to gorzelnia zlokalizowana w zachodniej
części regionu Highlands. Jest jedną z najstarszych i najmniejszych szkockich destylarni. Ta wersja destylowana była
w 1997 roku. Została zestawiona z destylatów, które dojrzewały w beczkach z dębu amerykańskiego i finiszowały w
beczkach po winie Montila Fino Sherry, aby wzbogacić bukiet. Whisky butelkowana była w 2012 roku, po 15 latach
leżakowania. Ta edycja jest doskonałą alternatywą dla klasycznej 14 letniej wersji whisky Oban.
Aromat: słodki i słodowy z nutami gruszki, miodu, limonki, pomarańczy, karmelu, słomy, wodorostów, morskiej bryzy,
dębu.
Smak: kremowy i zrównoważony z nutami białego pieprzu, goździków, karmelu, wanilii, słodu, pomarańczy, przypraw
i czekolady.
Finisz: długi z nutami karmelu, przypraw i lekkiego dymu.
Zawartość alkoholu: 43%
Pochodzenie: Highlands, Szkocja

13. Talisker Storm
Jest to jedna z nowych edycji whisky Talisker. Gorzelnia jest jedyną położoną na wyspie Skye i słynie z produkcji
destylatów
o imponującym morskim i bogatym bukiecie. Whisky nie posiada określenia wieku. Skomponowana została z
destylatów starzonych w tradycyjnych beczkach. Whisky wydana była pod koniec 2012 roku. Swoją nazwą
nawiązuje do prawdziwego sztormu aromatów, szalejącego w ustach po spróbowaniu tej whisky.
Aromat: kremowy i solankowy z nutami banana, cytrusów, białego pieprzu, ostryg, dębu, pikantnych przypraw i
imbiru.
Smak: mocny i pełny z nutami dymu drzewnego, solanki, chili, śliwek, pomarańczy, limonki, goździków i wodorostów.
Finisz: długi i lekko wytrawny z nutami chili i cytrusów.
Zawartość alkoholu: 45,8%
Pochodzenie: Wyspa Skye, Szkocja

14. Baker’s
To wyjątkowo amerykańska whiskey, destylowana w gorzelni Jim Beam, zlokalizowanej w Clermont w stanie
Kentucky. Baker’s należy do kolekcji „small batch whiskey”, stworzonej przez Bookera Noe, wnuka Jima Beama.
Nazwa whiskey dedykowana jest Bakerowi Beamowi, prabratankowi Jima Beama. Do produkcji tej whiskey
wykorzystuje się specjalny szczep drożdży, będący w posiadaniu rodziny od 60 lat. Whiskey dojrzewa w najlepszym
miejscu w magazynie, gdzie panują idealne warunki. Starzona jest w nowych wypalanych beczkach przez 7 lat.
Butelkowana jest w mocy 53,5%.
Aromat: intensywny z nutami owoców, karmelu, wanilii, pomarańczy, drzewa cedrowego, rodzynek, palonego dębu
i kukurydzy.
Smak: mocny i bogaty z nutami prażonych orzechów, owoców, wanilii, karmelu, suszonej śliwki, dębu i czekolady.
Finisz: długi i rozgrzewający z akcentami pikantnych przypraw, palonego dębu i karmelu.
Zawartość alkoholu: 53,5%
Pochodzenie: Kentucky, Usa

15. Old Pepper
Stary Pepper to niedawno reaktywowany burbon z Kentucky. Historia jego wcześniejszych wersji sięga 1700 roku!
Wykonany z kukurydzy, żyta i jęczmienia słodowego. Odznacza się słodkimi, pikantnymi i kremowymi nutami
karmelu, tytoniu, wanilii i owoców cytrusowych. Delikatny finisz, wytworny smak.
W smaku wyczuwalna wanilia z brzoskwinią oblana została zdecydowaną nutą miodu z leciutkim akcentem tytoniu.
Aksamitny, długi finisz odkrywa na podniebieniu potyczkę dębu i karmelu.
Smak: słodkie kukurydziane.
Zawartość alkoholu: 43%
Pochodzenie: Kentucky, Usa

16. Jameson 18 year old
Jameson jest najbardziej znaną marką irlandzkiej whiskey na świecie. Ta wyjątkowa wersja tworzona jest z rzadkich
destylatów, starzonych co najmniej 18 lat w beczkach po Bourbonie z amerykańskiego dębu oraz w beczkach po
sherry z dębu europejskiego. Whiskey produkowana jest w ograniczonych partiach, a każda butelka posiada swój
indywidualny numer.
Aromat: gładki i bogaty z nutami moreli, suszonych owoców, pomarańczy, toffi, masła orzechowego, sherry,
czekolady i herbatników.
Smak: soczysty i oleisty z nutami suszonych owoców, przypraw świątecznych, cytrusów, słodu, miodu i dębu
Finisz: bogaty słodki i gładki z akcentami przypraw i owoców.
Zawartość alkoholu: 40%
Pochodzenie: Irlandia

17. Macmyra Vinterrök
Mackmyra Vinterrök to kolejna sezonowa nowość z najbardziej uznanej Skandynawskiej destylarni
Mackmyra. Leżakuje w beczkach z amerykańskiego dębu, szwedzkiego dębu oraz beczkach nasączonych Scotch
Strong Ale. Charakter owocowy i dymny z lekko pikantnym wykończeniem.
Aromat: dym torfowy i słód, bardzo nieśmiałe nuty sherry, cynamon, pieprz, jabłka, wanilia, miód, ślady tytoniu i
cedrowej deszczułki.
Smak: charakteryzują owoce z delikatną nutą soli z wyraźnym, ale dobrze wyważonym zadymieniem.
Finisz: niezbyt długi, słodowy, wanilia, dąb, a w tle torfowy dym.
Zawartość alkoholu: 46,1%
Pochodzenie: Szwecja

18. Kavalan Concertmaster Port Cask Finish
Kavalan Concertmaster Port Cask Finish to whisky jęczmienna destylowana w tradycyjny sposób. Starzona jest w
specjalnie wyselekcjonowanych beczkach wykonanych z amerykańskiego dębu i finiszuje w beczkach po Ruby,
Tawny i Vintage Porto ze znanej portugalskiej doliny Douro. Rezultatem jest whisky o gładkiej i owocowej
palecie.Kavalan to whisky destylowana w tajwańskiej gorzelni King Car, zlokalizowanej w mieście Yuanshan, w
prowincji Yilan. Nazwa tej whisky pochodzi od rdzennych mieszkańców Yilan. Pierwsza whisky z tego zakładu ukazała
się na rynku w 2008 roku. Od tamtej pory Kavalan zbiera bardzo pochlebne recenzje.
Aromat: lekki i egzotyczny z nutami porto, lukrecji, herbaty, delikatnego dymu, brązowego cukru, jagody i truskawki
Smak: świeży i owocowy z akcentami czerwonych owoców, mango, banana, porto, karmelu, dębu i dymu
Finisz: krótki ze świeżymi i owocowymi tonami.
Zawartość alkoholu: 40%
Pochodzenie: Tajwan

19. Nomad Outland Whisky Sherry Cask
Whisky twórców Dalmora i Jury. Trzy lata leżakowania w Szkocji oraz rok maturacji na terenie Hiszpanii w Jerez.
Smak: słodki
Zawartość alkoholu: 41,3%
Pochodzenie: Szkocja/Hiszpania

20. Akashi White Oak Blended
Jest to japońska whisky mieszana, która podczas swojej premiery wzbudziła sporo kontrowersji. Produkowana jest w
gorzelni Eigashima Shuzo. Wersja wytwarzana na rodzimy rynek komponowana była z destylatów jęczmiennych oraz
ze spirytusu z melasy,
a w świetle europejskiego prawa taki alkohol nie może być nazywany whisky. Jednak wersja eksportowa
produkowana jest
z destylatów słodowych i zbożowych, starzonych w beczkach z białego amerykańskiego dębu.
Aromat: gładki z nutami biszkoptów, suszonej śliwki i wiśni, złocistego syropu, wanilii i pomarańczy
Smak: słodki i lekki z nutami wanilii, biszkoptu, miodu, kandyzowanej cytryny i śliwki
Finisz: krótki i słodki z posmakiem ciasta owocowego.
Zawartość alkoholu: 40%
Pochodzenie: Japonia, Honsiu

21. Vicomte Single Malt French Whisky
Vicomte to po francusku "wicehrabia", czyli syn hrabiego bądź osobny tytuł niższy od hrabiego lecz wyższy od
barona.
Jest to określenie, które po raz pierwszy pojawiło się we Francji w 819 roku. Z czasem nadawano go szlachcie, która
zarządzała, w zastępstwie króla, znacznymi majątkami ziemskimi. Z czasem tytuł ten stracił swoje profity na rzecz
przejęcia wszystkich przywilejów tytułu na rzecz dziedziczenia w najwyższych sferach, czyli w rodzinie królewskiej.
Vicomte to whisky single malt produkowana w 100% z organicznego jęczmienia rosnącego na terenie francuskiego
regionu Poitou-Charente. Jest to region położony w południowo-zachodniej części kraju, jednak słynie on w świecie
nie z produkcji whisky a doskonałych win i koniaków..
Aromat: Delikatny, słodki, karmelizowane jabłka, wanilia, pomarańcza
Smak: słodki z nutami zielonych jabłek, pomarańczy, delikatny karmel, wanilia, figi
Finisz: krótki i słodki. Słodycz zbalansowana przez zielone jabłka
Zawartość alkoholu: 40%
Pochodzenie: Francja, Poitou-Charente

22. Frysk Hynder Single Malt
Frysk Hynder to pierwsza holenderska whisky słodowa, destylowana w gorzelni Us Heit, położonej w miasteczku
Bolsward, w legendarnej krainie Fryzji. Etykieta tej whisky oraz korek nawiązuje do historycznej rasy koni fryzyjskich,
charakteryzujące się karym umaszczeniem, bujną grzywą i ogonem. Whisky produkowana jest metodą podwójnej
destylacji; produkowana jest w małych partiach.
Aromat: słodki i gładki z nutami jagody, karmelu, wanilii, dębu, truskawki, jęczmienia i toffi
Smak: subtelny i wyważony z akcentami dojrzałej gruszki, owoców leśnych, wanilii, dębu, suszonej śliwki i słodu.
Finisz: krótki i owocowy z kremowymi akcentami.
Zawartość alkoholu: 40%
Pochodzenie: Holandia, Fryzja

CYGARA
Cohiba Robustos, Kuba
Oleiste cygaro o wyszukanym szlachetnym smaku. Ma charakterystyczny aromat przypraw drzewno-orzechowych. Bardzo cenione przez
znawców. Jedno z najlepszych w formacie Robusto. Średnio zbudowane. Dobre dla każdego.
Czas palenia ok. 45 minut

Cohiba Maduro 5 Genios, Kuba
Bardzo ekskluzywne z racji niewielkiej ilości produkowanych sztuk. Wyraźny ziemisty charakter z wyczuwalną nutą gałki muszkatołowej.
Dobre dla miłośników mocnych i pełnych cygar.

Cohiba Siglo II
Najpopularniejsze cygaro z linii SIGLO. Posiada delikatny aromat kawy i cedru. Charakteryzuje się również oleistym liściem pokrywowym.
Średnio zbudowane. Dobre dla każdego.
Czas palenia ok. 30 minut

Montecristo No 2, Kuba
Posiada bogaty smak przesycony korzennymi i tłustymi aromatami. Jest to zdecydowane mocno zbudowane cygaro dla doświadczonych
palaczy.
Czas palenia 45 – 55 minut

Montecristo Petit Edmundo, Kuba
Cygaro w bardzo popularnym obecnie formacie – krótkie., ale o dużej średnicy pierścienia. Posiada bogaty smak przesycony korzennymi i
tłustymi aromatami. Jest to pełne, mocno zbudowane cygaro. Dla doświadczonych palaczy.

Montecristo No 4, Kuba
Posiada bogaty smak przesycony korzennymi i tłustymi aromatami. Jest to pełne, średnio zbudowane cygaro o niezobowiązującym
lunchowym rozmiarze.
Czas palenia ok. 30 minut

Partagas Serie D4, Kuba
Najpopularniejsze cygaro z linii Partagasa. Posiada aromat kawy i cedru. Charakteryzuje się również oleistym liściem
pokrywowym. Średnio zbudowane. Dobre dla każdego.
Czas palenia ok. 45 minut

Hoyo de Monterrey Petit Robusto, Kuba
Pochodzenie Kuba – rejon Vuelta Arriba. Początkowo lekko zbudowane o wyraźnym drzewnym aromacie. Zyskuje na mocy w trakcie
degustacji. Bardzo dobre cygaro lunchowe.
Czas palenia 30 – 40 minut

Romeo y Julieta Churchill, Kuba
Wspaniałe cygaro dla najbardziej wymagających miłośników cigar. Mikstura słodkich tonów drzewnych i mocno korzennych z dodatkami
orzechów. Cygaro średnio – mocno zbudowane – z racji długości pod koniec w stronę mocno zbudowanego.
Czas palenia 60 – 70 minut.

Romeo y Julieta Coronitas en Cedro, Kuba
Posiada średnią moc z nutą drzewnych i korzennych aromatów. Rozmiar i moc idealna jako cygaro lunchowe. Cygaro średnio zbudowane.
Czas palenia ok. 30 minut.

Montecristo 520 E.L. 2012, Kuba
Kolejna bardzo udana limitada marki. Charakteryzuje się pełnym i nasyconym aromatem korzeni i minerałów. Piękna oleista i aromatyczna
pokrywa. Cygaro dla doświadczonych miłośników cygar.

Gran Habano Rothschild, Honduras
Delikatne cygaro o pełnym aromacie. Wyczuwalna nuta kwiatowo – owocowa. Doskonałe dla początkujących miłośników cygar oraz jako
lekkie i aromatyczne cygaro do porannej kawy. Lekko zbudowane – dobre dla każdego.

Sublimes Magnum, Nikaragua
Esencja dobrego rzemiosła nikaraguańskiego. Potężne cygaro – średnio zbudowane o głębokim aromacie. Posiada głęboką nutę
korzenno/drzewną.
Czas palenia ok. 70 minut

Bolivar Libertadores E.R. – Francia
Cygaro to charakteryzuje się nasyconym wędzonym aromatem. Potężne cygaro – dobrze zbudowane.

