Z wieloletniego doświadczenia, poznania
upodobań i gustów konsumentów, chęci
przybliżenia każdemu wyjątkowych alkoholi
narodził się SPIRIT DEPOT. Skład duchów
zaklinanych w butelkach od wieków istnienia
człowieka.

Cloven Hoof
Rum

Po latach doświadczenia i wypiciu ogromnej
ilości rumu dopracowaliśmy przepis z
przyprawami i innymi tajemniczymi
składnikami. Sprzedaliśmy nasze dusze, a w
umowie z diabłem otrzymaliśmy najgłębszy,
najciemniejszy, najbardziej intensywny rum.

Diabeł nas do tego zmusił… kto inny mógłby
wymyślić taki rum?

Mieszanka ciemnego rumu
z Guyana’s Diamond Distillery
(wooden-pot i column pot),
lżejszego rumu z Trinidad Distillers
Limited oraz z użyciem lokalnie
produkowanego karmelu.
Zmieszany rum leżakuje 8 lat
w dębowych beczkach. Dodaliśmy
dodatkowo naturalne przyprawy
i determinację, aby zapewnić Ci
intrygujące i niepowtarzalne
odczucia..

Over Hoof
Rum

Po latach doświadczenia i wypiciu ogromnej
ilości rumu dopracowaliśmy przepis z
przyprawami i innymi tajemniczymi
składnikami. Sprzedaliśmy nasze dusze a w
umowie z diabłem otrzymaliśmy najgłębszy,
najciemniejszy, najbardziej intensywny rum.

Diabeł nas do tego zmusił… kto inny mógłby
wymyślić taki rum?

Mieszanka ciemnego rumu
z Guyana’s Diamond Distillery
(wooden-pot i column pot) oraz
lżejszego rumu z Trinidad Distillers
Limited. Zachowaliśmy również moc
rumu – 66,6%
Zmieszany rum leżakuje 8 lat
w dębowych beczkach. Dodaliśmy
dodatkowo naturalne przyprawy
i determinację, aby zapewnić Ci
intrygujące i niepowtarzalne
odczucia..

Cloven Hoof
Rum
Karmel

Goździki

Cloven Hoof to mieszanka ciemnych
rumów importowanych
z Gujany i Trynidadu. Nasycamy je
naturalnymi przyprawami, aby stworzyć
wyjątkowy i gładki w smaku rum, który
czeka na odkrycie i rozpalenie Twojej
duszy.
W zapachu intensywna słodycz karmelu
z przyprawowym aromatem goździków
i pieprzu.

Wiśnia

Czekolada

Intensywne posmaki owocowe głównie
wiśni z lekko wyczuwalnym finiszem
deserowej czekolady.

Over Hoof
Rum
Goździki

Imbir

Over Hoof to również mieszanka
ciemnych rumów importowanych
z Guyany i Trinidadu. Jego nasycenie
naturalnymi przyprawami i podtrzymanie
mocy alkoholu z beczki daje
niesamowicie intensywne doznania.
W zapachu intensywne aromaty
przyprawowe z mocnymi nutami
goździków i imbiru.

Czarny pieprz

Wiśnia

W smaku do przyprawowych smaków
czarnego pieprzu dołącza owocowa nuta
wiśni.

Dane logistyczne
Cloven Hoof Rum
Cloven Hoof
Rum

Over Hoof
Rum

Kod kreskowy butelka /
Kod EAN

Kod kreskowy karton

Wymiary karton

Waga karton

5033931603083

05033931803094

Długość 295
Szerokość 200
Wysokość 200

7,4 kg

Kod kreskowy butelka /
Kod EAN

Kod kreskowy karton

Waga karton

5033931604424

05033931804442

Długość 286
Szerokość 192
Wysokość 254

4,2 kg
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