
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. 



The Duppy 
Share Rum 

Mieszanka subtelnie dojrzałych złotych 
rumów karaibskich, bez dodatku cukru i 

przypraw. 

 Mieszanka rumów Pot Still z destylarni 
The Worthy Park na Jamajce 

leżakujących przez 3 lata w dębowej 
beczce oraz rumów Column Still z 

Foursquare Distillery na Barbadosie 
gdzie leżakują 5 lat w beczkach po 

Bourbonie. 

W miarę starzenia się whisky część 
odparowuje. W Szkocji i Irlandia wierzą, że jest 
to danina dla aniołów i nazywają to The Angel 
Share. 

Na Karaibach wierzą w coś innego - mroczne 
duchy Duppy. Według wierzeń Duppy 
przemykają między gorzelniami i kradną 
najlepszy rum. 

Ten „znikający rum” nazywany jest.. 

   THE DUPPY SHARE 



The  
Duppy Share 
Spiced Rum 

Mieszanka rumów karaibskich 
dojrzewająca na Jamajce i 

Barbadosie, przyprawione w Wielkiej 
Brytanii. 

Idealnie zbalansowany przyprawami. 

W idei dla prostego picia, 
ewentualnie mieszane z colą, sokami 

cytrusowymi i tonikami. 

 

W miarę starzenia się whisky część 
odparowuje. W Szkocji i Irlandia wierzą, że jest 
to danina dla aniołów i nazywają to The Angel 
Share. 

Na Karaibach wierzą w coś innego - mroczne 
duchy Duppy. Według wierzeń Duppy 
przemykają między gorzelniami i kradną 
najlepszy rum. 

Ten „znikający rum” nazywany jest.. 

   THE DUPPY SHARE 



The Duppy 
Share 

Intensywne, tropikalne, mocne pierwsze 
uderzenie, napędzane przez jamajski rum 

z wysoką zawartością estrów. 

Następnie gładkie, maślane, dębowe 
wykończenie z rumu Barbadosu. 

W smaku blend jest wszechstronny, 
zrównoważony i „pijalny”. 

Dominują smaki  

Migdały Wanilia 

Miód Czekolada 



The Duppy 
Share Spiced 

Aromatyczna mieszanka Karaibów. 

Złociste rumy, nasycone żywym 
ananasem, orzechem kola i przyprawami 
wyspiarskimi. Bez sztucznych dodatków.  

Stworzony dla lubiących pić czysty rum i 
twórcy psot. 

Delikatny, smak ananasa dający  
naturalną słodycz. 

Ognisty, intensywny posmak imbiru i chili 
nadają rumowi niezrównaną głębię i 

długość finiszu. 

Imbir Ananas 

Wanilia Limonka 



The Duppy 
Share Rum 

Kod kreskowy butelka / 
Kod EAN 

Kod kreskowy karton Wymiary karton 
 

Waga karton 

 
5060397380005 

 
15060397380002 

 
Długość 295 

Szerokość 200 
Wysokość 200 

 
7,5 kg 

Dane logistyczne 
The Duppy Share Rum 

The Duppy 
Share Spiced 

Rum 

Kod kreskowy butelka / 
Kod EAN 

Kod kreskowy karton Waga karton 

 
5060397380210 

 
15060397380217 

 
Długość 286 

Szerokość 192 
Wysokość 254 

 
8,26 kg 



DANE KONTAKTOWE 
Grzegorz Surowiecki 

+48 535 406 385 

grzegorz@spiritdepot.pl 

www.spiritdepot.pl 

Biuro:  +48  662 900 496 


