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Det är några år sedan sist – nu har Whisky &
Bourbons panel åter provat igenom stora
delar av det svenska romsortimentet och
slutsatsen är att bottennappen är få och
topparna desto fler. Efter över 100 provade
romsorter kan vi konstatera att sjörövarnas
favoritdestillat mår bättre än någonsin.
SAMMANFATTAD AV ANDERS MELLDÉN

Bästa mörka romsorterna
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NÄR SPANJORERNA KOLONISERADE KARIBIEN och Syd- och
Mellanamerika tog man med sig både sockerrören och destilleringskonsten. I kölvattnet av koloniseringen kan man även se att exempelvis de
brittiska kolonierna än idag oftast destillerar sin rom i pot stills, liknande dem för whisky, medan fransmännen ofta använder en
destilleringspanna lik den alambic som används för cognac. Sedan mitten av 1800-talet används också kolonndestillering med målet att få
fram ännu renare sprit. Det är idag bland dessa destillat man hittar
några av världens största varumärken.
I OCH MED ATT ROM INTE HAR ETT URSPRUNGSSKYDD kan det
tillverkas över hela världen. Det gör att man kan hitta spännande mindre romproducenter lite varstans, men det gör också att de riktigt stora
producenterna, som Bacardi, tillverkar sin rom i flera olika länder.
Undantaget i denna relativt okontrollerade spritdryck finner vi på
Martinique. Detta franska departement i Västindien har ursprungsregler liknande de som finns för vin i Frankrike, och den hantverksmässigt
destillerade romen av jäst sockerrörssaft har generellt rykte om sig att
därmed vara lite elegantare, fruktigare och mer vinös än exempelvis
rom från Jamaica och Barbados där rikare fatkaraktär och djupare
smaktoner är vanligare.
DEN ENDA EGENTLIGA DEFINITIONEN FÖR ROM är att den ska vara
ett destillat av en jäst sockerrörsprodukt, som melass eller rörsaft. Var i

#1 / 100 poäng
Diplomático Ambassador, 100p
Diplomático Single Vintage 2002, 98p
Plantation Jamaica 2002, 96p
Zafra Ron Master Reserve 21 YO, 95p
Plantation 20th Anniversary XO Barbados, 95p
Diplomático Reserva Exclusiva, 95p
Plantation Belize XO Grapia Cask, 95p
Zacapa XO Solera Gran Reserva Especial, 95p
Plantation Panama 8 years, 95p
Botran Sistema 15 Solera Reserva, 94p
Plantation Panama 2004, 94p
Plantation St Lucia 2005, 94p
Angostura 1787 15 Years, 94p
Plantation Trinidad 2003, 94p
Havana Club Maximo, 94p
Plantation Barbados Grande Reserve, 93p
Botran 18 anos, 93p
Havana Club Union, 93p
Secret Treasures South America 15 YO, 93p

R

om, som spritdryck betraktat, har lite drygt 500 år på nacken
och förknippas med koloniseringen av Amerika och Karibien.
Men faktum är att romliknande spritdrycker har tillverkats
längre än så, eftersom det enda som krävs är sockerrör och destilleringskunskap. En av de första dryckerna av destillerad jäst
sockerrörssaft och melass (restprodukten vid sockertillverkning) är
exempelvis arak (arrak), som bland annat återfinns i Indonesien.

Bästa vita romsorterna

Noble Selected Trinidad & Jamaica Aged, 89p
Havana Club Añejo 3 años, 89p
Botran Reserva Blanca, 88p

världen man befinner sig, vilken destillationsmetod som används, och
om romen lagrats i fat eller ej har ingen betydelse. Man brukar däremot
dela in romen i ”industrielle” som oftast innebär enklare råvara och
destillation till hög alkoholhalt, vanligtvis i kolonn, samt ”agricole” som
indikerar någon form av pot still-destillering till lägre alkoholhalt vilket ger mer smak av råvaran och därmed gör råvarans kvalitet
viktigare. Gränserna är tyvärr något flytande och termerna används
inte alltid på etiketten, särskilt inte termen ”industrielle”.
VAD GÄLLER FATLAGRING ÄR DET NÄSTINTILL LIKA OTYDLIGT.
Rom kan lagras i fat en kortare eller längre tid. Färgen påverkas då av
faten så att romen får en mörkare färg. Det är emellertid tillåtet att färga rom med sockerkulör, samt vanligt att producenter av vit
kvalitetsrom fatlagrar sin rom en kortare tid och sedan filtrerar bort
färgen före buteljering. Det gör också att en del ”vit” rom kan ha en
svagt halmfärgad nyans. Skrivs en ålderangivelse på etiketten ska ingen del av innehållet vara yngre än den åldern. Däremot får man blanda
in äldre rom för att på så sätt till exempel kunna hålla en viss smakstil.
Eftersom lagringen generellt sker i varmare klimat än i Europa kan
man också räkna med att romen utvecklas snabbare än en motsvarande
whisky eller cognac. Detta är dock också lite lurigt, eftersom en del rom
som destilleras i Karibien lagras i England, Frankrike eller annat europeiskt land.
HUR VET MAN DÅ VILKEN SMAKTYP EN ROM HAR? Ja, det är inte
helt enkelt att svara på. Att försöka sig på att kategorisera rom är en
näst intill omöjlig uppgift, men generellt har Martinique-rom en friskare, fruktigare stil som kan utvecklas till fantastisk komplexitet med
lagring. Jamaicarom är generellt mörk och kraftig med mer söta toner
där kvalitetsskillnaderna dock är enorma mellan olika producenter. Det
bästa är därför att hitta en producent vars rom man gillar och utgå från
det.

3 snabba till Thomas Sundblom
på importören Clydesdale
Du tar in en mängd olika romsorter till
Sverige. Finns det verkligen ett så stort
intresse?
– Ja, vi ser att intresset för rom ökar något
enormt, men att kunskapen fortfarande är
liten. Det kommer nog aldrig bli så stort som
whisky, men det är ett stort komplement.
Likheterna med whisky, när det kommer till
mängden aromer och smaknoter, skiljer sig
faktiskt inte så mycket. Och det går utmärkt
att sälja rom – bland annat säljer vi vår rom
på Birka Cruises som har ett jättebra romsortiment, och arrangerar speciella
romkryssningar.

Thailand, Japan och Indien är några av
de udda ursprung din rom har – förutom
klassiska romländer. Varför?
– Att ta in ytterligare en sort som påminner om något som redan finns på
marknaden är ingen idé. Vi vill presentera
fin och god kvalitetsrom från hela världen.

finns producentorganisationer som ACR,
Authentic Caribbean Rum, som försöker satsa på att kvalitetssäkra produktionen. Det
kommer att ta tid, men vårt mål är att utbilda konsumenterna.

Rom är en ganska laglös spritdryck. Vad
är kvalitetsrom för dig?
– Att den exempelvis inte är sötad i efterhand, som många storsäljande romsorter är
idag. Fel termer och rena lögner används vid
försäljning och marknadsföring, men det
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Hela listan – 102 rom
Romen har provats blint. WP-Poängen är ett snitt av paneldeltagarnas personliga poäng.

PANELEN
Anders Enquist, chefredaktör, Andreas Larsson, supersommelier och Anders Melldén, sommelier och sammanfattande skribent

Doorly’s 6 years

BRASILIEN

GUADELOPE

Zacapa Edición Negra

Enkel men god, torr och fin.
Snarare en bra drinkblandarrom än
digestif.

Magnifica Reserva Solera

Bielle Vintage 2007

Rhum Selection Barbados 8
YO Foursquare Distillery

Maffigt fatig, samtidigt lustig grön
ton, och ganska finstämd frukt.
Delar panelen: ”Grillkrydda och
aromat – nja.”

Snäll, flörtig och inbjudande
fruktig. Känns lite ung men med
bra elegans.

DOMINIKANSKA
REPUBLIKEN

Stickig klister, massor av fat,
eldighet och peppar i doften.
Svårbedömd som kräver vatten. Då
blir smaken komplex och god av
torkad frukt – stökig men bra!
Servera blint i en aromkupa så har
du kvällens diskussionsämne.

Mörk choklad, kaffe och ett uns
fatrök. Mörkt sötbränd smak av
karamell, lite tjära och kola. ”Som
slocknat kol efter en grillkväll.”

NR.508 / 164 KR / 37,5 CL / 40 % / 89 P

NR.87330 / 555 KR / 50 CL / 45 % / 88 P

Vit & ljus rom

Noble Selected Trinidad &
Jamaica Aged White Rum
Facile & Co

NR.707 / 249 KR / TRINIDAD & TOBAGO /
70 CL / 37,5 % / 89 P

Rik, söt och tydligt romdoftande.
Söt, rik och karamelliserad smak.
Bra bett och längd.

Havana Club Añejo 3 años

NR.526 / 250 KR / KUBA / 70 CL / 40 % / 89 P

Fruktig, fint sockrig och god.
Funkar både som digestif och
drinkblandarrom. Välstrukturerad.

Botran Reserva Blanca

NR.115 / 289 KR / GUATEMALA / 70 CL /
40 % / 88 P

Komplex, aningen gräsig,
citrusfrisk och kryddig. Torr och
finstämd i avslutet.

Diplomático Planas

NR.43578 / 399 KR / VENEZUELA / 70 CL
/ 47 % / 87 P

Djup och komplex, kryddig och
snygg utan direkt sötma. Fin
drinkblandarrom.

Havana Club Añejo Blanco

NR.511 / 250 KR / KUBA / 70 CL / 37,5 % /
85 P

Väldigt ren, nästan neutral, men
fint spritig. Aningen vanilj och lätt
fruktighet i eftersmaken.

Magnifica Tradicional

NR.86203 / 495 KR / BRASILIEN / 70 CL /
45 % / 85 P

Skum doft med frukt, svett och
parfym. Betydligt bättre smak, med
frukt, druvor och örter. Känns som
en rom som borde lagras vidare.

60 Whisky&Bourbon

Captain Morgan White
Rum

NR.86682 / 239 KR / INTERNATIONELLT
MÄRKE / 70 CL / 37,5 % / 84 P

Lite spolarvätska i doften. Bättre
smak – sockrig och drinkvänlig.
”Shotta iskall”, utropar en i
panelen.

Ron Pampero Blanco

NR.87770 / 239 KR / VENEZUELA / 70 CL
/ 37,5 % / 84 P

Ren, lätt och kryddig
drinkblandarrom. Habil men inte
så spännande.

Angostura Reserva

NR.86172 / 281 KR / TRINIDAD &
TOBAGO / 70 CL / 37,5 % / 84 P

Fint fruktig, nästan lite syrlig
citrus. Aningen spritig men klassisk
drinkblandarrom. Den tydliga
citrustonen delar panelen i för och
emot.

Rhum Bielle Blanc

NR.87421 / 451 KR / FRANKRIKE / 50 CL /
59 % / 84 P

”Som citrusskal, ruggat i sten.” Lite
tobak, jordgubb och kul citrusfrisk
frukt – helt egensinnig.

Saint James Rhum Blanc
Agricole

NR.89867 / 279 KR / MARTINIQUE / 70 CL
/ 40 % / 80 P

Mycket speciell, grönaktig doft som
tyvärr inte är så angenäm. Gröna
toner av limeskal och sparris i
smaken. Odefinierad sprit.

Chalong Bay

NR.89304 / 578 KR / THAILAND / 70 CL / 40 %

Mycket speciell – doftar modellera,
finkel och gummi. Smaken har
rökig finkelton. Omöjlig att
poängsätta. Kul testsprit men inte
särskilt angenäm.

Mörk rom
ANTIGUA
English Harbour 10 YO

NR.87337 / 697 KR / 70 CL / 40 % / 89 P

Whiskylikt sherryfatig och kryddig i
doften. Mintig, sötkaramellig smak
med torkad frukt i harmonisk, lite
lättsam stil.

English Harbour 5 YO

NR.87066 / 400 KR / 70 CL / 40 % / 89 P

Snäll och inbjudande i doft och
smak. Danske kungen, mycket fat
och bredd i eftersmaken. ”Fint
djup.”

BARBADOS
Plantation 20th
Anniversary XO Barbados
NR.509 / 514 KR / 70 CL / 40 % / 95 P

Rik, tät, komplex och elegant med
lite flörtig sötma. ”Magisk!” Russin,
nougat och härlig parfym. Lång
eftersmak.

Plantation Barbados
Grande Reserve

NR.10310 / 289 KR / 70 CL / 40 % / 93 P

Mycket pepparkakor, torkad frukt
och karamelliserat socker i doften.
Pepparkakshus och strandens
kokosolja i en skön blandning.

Mount Gay Black Barrell

NR.87009 / 375 KR / 70 CL / 43 % / 92 P

Rik, mustig och sötvarm med
kryddig tobak, lakrits och russin.
Lång, varm eftersmak. ”En
smakmässig pisksnärt.”

Rhum Extra Premium
Barbados 15 YO West
Indies Rum Distillery

NR.87608 / 799 KR / 50 CL / 45 % / 92 P

Rik smak av russin, rök och söt
fatighet. Lång, fyllig smak som
verkligen greppat tag i faten.

Barbados Rum Berrys’ Own
Selection 10 YO
NR.86754 / 876 KR / 70 CL / 46 % / 92 P

Söt karamell, fruktkola och vanilj i
doften. God, sötkryddig
pepparkaksliknande smak. Elegant
för sitt ursprung – och bra.

St Nicholas Abbey 12 YO

NR.85889 / 1436 KR / 70 CL / 40 % / 92 P

Rik fatig doft i lite volatil stil. Varm,
pepprig och lång smak med
ingefära, kryddnejlika, viol, lakrits
och vanilj. Känns varmare och
eldigare i alkoholen än den är.

Mount Gay Extra Old

NR.86649 / 510 KR / 70 CL / 43 % / 90 P

Fatig, pepprig och nötig med lång,
varm eftersmak. Delar panelen
eftersom fatigheten känns något
överdriven, enligt någon.

Doorly’s XO

NR.538 / 399 KR / 70 CL / 40 % / 90 P

Torr, lätt och elegant med kola,
knäck och fin russinfrukt. Lätt men
smakrikt avslut.

R.L. Seale’s Paulsen
Collection Seale’s
Foursquare Rum 1998

NR.86440 / 722 KR / 70 CL / 40 % / 90 P

Snäll, inbjudande och
vaniljkryddig. Flörtig, lättdrucken
och fin. ”Transparent men
distinkt.”

BELIZE
Plantation Belize XO
Grapia Cask

NR.86823 / 599 KR / 70 CL / 43,1 % / 95 P

Varmrostade fat, crème brûlée, rik,
tät, tobak och söta karamelltoner.
Lång, fruktig, tät och snygg.

Kill Devil Belize Travellers
11 YO
NR.80018 / 898 KR / 70 CL / 46 % / 92 P

Ganska rik fatighet, skogskrydda
och tobak i både doft och smak.
Lång, varm eftersmak. ”Det finns
ett elegant motstånd.”

Rhum Selection Belize 10
YO Travellers

NR.87677 / 599 KR / 50 CL / 45 % / 88 P

Rik, kryddig tobak med god kakao,
fruktighet och viss längd. Finstämd
utan kioskvältaregenskaper.

BERMUDA
Gosling’s Family Reserve
Old Rum

RESTAURANGSORTIMENT / 599 KR / 75
CL / 40 % / 90 P

Kanderad banan, torkad frukt,
syrlig tobak och pepparkaksdeg i
doften. Kryddnejlika, exotisk frukt,
bourbon och angosturabitter i
mycket speciell men inte oangenäm
stil.

NR.86960 / 760 KR / 70 CL / 43 % / 86 P

NR.89144 / 1171 KR / 70 CL / 57,3 % / 90 P

Matusalem Gran Reserva
Solera Blend 15

GUATEMALA

Försiktig koladoft, vanilj och
krydda. Lång, mjuk smak av kola,
vanilj och nougat. ”Ytterst elegant!”

NR.86771 / 999 KR / 70 CL / 40 % / 95 P

NR.88825 / 499 KR / 70 CL / 40 % / 92 P

Matusalem Clásico Solera
Blend 10
NR.88818 / 399 KR / 70 CL / 40 % / 89 P

Trä, tobak och kryddor i doften.
Snäll, mjuk och inbjudande smak.
”Vanilj i kubik.”

Matusalem Solera Blend 7
NR.541 / 259 KR / 70 CL / 40 % / 86 P

Godisdoft som påminner om
sockerkaka. Lätt smak med frisk
kola. Passar bäst som enkel men
god drinkblandarrom.

Zacapa XO Solera Gran
Reserva Especial

Nötter, kakao och tobak i god, bred
och läcker stil. Ordentligt kryddig,
torr men fatig smak som nästan
övergår i tjärarök. En riktigt god
digestif snarare än tydlig rom.

Botran Sistema 15 Solera
Reserva

NR.86831 / 399 KR / 70 CL / 40 % / 94 P

Vanilj, mörk choklad och sötkryddig
tobak i doften. Komplex, fin smak
med torkad frukt, karamell och lite
rök. ”Jag vill ha en cigarr till denna!”

Botran 18 anos

NR.553 / 439 KR / 70 CL / 40 % / 93 P

FIJI
Rhum Extra Premium
Selection Fiji 11 YO Fiji
Rum Co

NR.86535 / 779 KR / 50 CL / 45 % / 86 P

Arrakslik doft med lite gröna
inslag. Smaken är torr och örtig
med liten bitterhet och citrus.

FILIPPINERNA
Don Papa Rum

NR.88567 / 377 KR / 70 CL / 40 % / 83 P

Ohoj-kolasås, grädde och frukt i
doften. Smaken bjuder på
bittermandel, frukt och snällt
avslut. ”Ganska speciell – liknar
amaretto.”

Intensiv av rik, tät kola, torkad
frukt och tobak. Lång, komplex
njutrom med bra avslut.

Secret Treasures South
America 15 YO

NR.85419 / 754 KR / 70 CL / 42 % / 93 P

Kanel, vaniljkola och fin rondör
blandat med torkad frukt. Ganska
komplex, fatrostad och lång.

Ron Zacapa Sistema Solera 23
NR.500 / 499 KR / 70 CL / 40 % / 89 P

Tät, volatilt fatig och kryddig likt en
spansk brandy. Lång, varm och god av
mörk choklad, men inte så ”romig”.

Rhum Selection Guatemala
3 YO Darsa Distillery
NR.87972 / 555 KR / 50 CL / 45 % / 88 P

Lätt, ljus och försiktigt fruktig med
viss sötma och aningen rivig ton.
Lite robust eftersmak.

NR.85302 / 749 KR / 70 CL / 43 % / 87 P

GUYANA
El Dorado 15 YO Demerara
Rum
NR.549 / 519 KR / 70 CL / 43 % / 91 P

Lång, kryddig och fatig med värme
och läcker längd. Bra, fin, kryddig
smak med ton av pipans minttobak.

El Dorado 12 YO Demerara
Rum
NR.86469 / 428 KR / 70 CL / 45 % / 90 P

Rik, kryddig tobak och söta russin.
God och lång med rökig
chokladkola och söt finish. Lite
liköraktig. ”En rom för
sockerskökor!”

Noble Selected Guyana
Facile & Co

NR.580 / 399 KR / 70 CL / 50 % / 89 P

Rik, kryddig och extraherad i både
doft och smak. Kryddig av kola och
lakrits med varm, pepprig alkohol.

El Dorado Special Reserve
21 Years
NR.86741 / 929 KR / 70 CL / 43 % / 89 P

Tät, lätt rökig doft av mörk kakao.
Rik, mörk frukt, värme och
ordentlig fatceder med kolatoner i
avslutet.

El Dorado 8 YO Demerara
Rum
LANSERAS I HÖST / 329 KR / 88 P

Karamell, russin och fint kanderad
frukt i smaken. Pepprighet och viss
arrakston hänger kvar.

Rhum Extra Premium
Selected Guyana 12 YO
Demerara Distillers

NR.87054 / 699 KR / 50 CL / 45 % / 88 P

Karamell, russin och marmelad
med lite sälta blandat med ton av
mäsk. ”En spännande, lite vinglig
tur, som avslutas fint.”
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INDIEN
Amrut Two Indies Rum

NR.86681 / 449 KR / 70 CL / 42,8 % / 90 P

Sötfruktig av russin och kryddig
tobak. Välgjord, ganska lättgillad
med pepparkryddighet och relativt
distinkt avslut.

Amrut Old Port Rum

NR.80064 / 345 KR / 70 CL / 40 % / 85 P

Kul, sötfruktig och väldigt snäll
rom där vi möjligen saknar lite
komplexitet.

JAMAICA
Plantation Jamaica 2002

NR.86248 / 419 KR / 70 CL / 42 % / 96 P

Koncentrerad, flörtig och rik. Lång,
varm och läcker med russin,
apelsinskal, karamell och kryddor.
”Sensuell citrusfräschör – som en
kanderad sexdröm.”

Appleton Estate Rare Blend
12 Years
NR.517 / 389 KR / 70 CL / 43 % / 92 P

Stor och tydligt fatig med tobak,
krydda och båtolja i doften. Maffig
smak som ändå andas elegans, med
lång, läckert eldig, eftersmak.

Appleton Estate Signature
Blend
NR.510 / 295 KR / 70 CL / 40 % / 91 P

Stor och romrussindoftande med
karamell och sötma. Rik,
russinsmakande med läcker
karamell men ganska lätt avslut.

Gunroom Navy Rum

NR.87339 / 400 KR / 70 CL / 65 % / 91 P

Söt, tropisk och volatil doft av
kakdeg, lakrits och kola. Behöver
vattnas ner ordentligt och tappar
då stinget aningen, även om
kolakryddigheten finns kvar.

Smith & Cross Traditional
Jamaica Rum
NR.85206 / 501 KR / 70 CL / 57 % / 86 P

Söt, karamellig soft och smak av
arrak och punsch, med tobak och
krydda i det lite rustika avslutet.
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Captain Morgan Jamaica
Rum
NR.591 / 239 KR / 70 CL / 40 % / 84 P

Mycket söt, karamellsmakande
med tydliga kolatoner i ganska
enkel stil. Örter, citrus och tallbarr
i eftersmaken.

JAPAN
Ryoma Japanese Rum Oak
Cask 7 Years
NR.84591 / 797 KR / 70 CL / 40 % / 85 P

Lustigt nog tydliga saketoner, mjöd
och pepprig värme i doften. Som en
exotisk och spännande
spritdryck snarare än en
traditionell rom.

KUBA
Havana Club Maximo

PRIVATIMPORT / 12 000 KR / 70 CL / 40 %
/ 94 P

Tät och oerhört koncentrerad doft
av tobak, ceder och chiffonjé.
Väldigt mycket fat i både doft och
smak, vilket delar panelen.
Ambitionsnivån är det dock inget
fel på, och eftersmaken är lång,
tobakskryddig, tanninrik och varm.

Havana Club Union

NR.86620 / 2700 KR / 70 CL / 40 % / 93 P

Tät, koncentrerad och ordentligt
fatig i både doft och smak. Kompakt
kakao, russin och karamell bryts av
en fruktig calvadoskänsla. Den rika
fatigheten delar panelen.

Havana Club Selección de
Maestro

NR.87535 / 600 KR / 70 CL / 45 % / 92 P

Rik, koncentrerad och kraftfull
med värme och längd. Fat, kakao
och cigarrtobak i den långa
eftersmaken. ”Sitter hårt i faten!”

Havana Club Añejo 7 años
NR.322 / 269 KR / 70 CL / 40 % / 91 P

Charmig rom med kola och nougat.
Snäll och god findrinkrom med
russin och karamelltoner.

Havana Club Añejo Especial

Saint James Heritage

Plantation Panama 2004

TRINIDAD & TOBAGO

Mörk, tät och kryddig med choklad
och russin. Lång och varm
eftersmak som ”påminner om
farfars vaniljtobak”.

Lätt, kryddig och lite syrligt fruktig.
En rom som blir en bra
drinkblandarbas.

Kola, frukt och russin med lite
snällkryddiga inslag. Snygga fat,
örtfräschör och elegans i
eftersmaken.

Angostura 1787 15 Years

NR.70181 / 277 KR / 70 CL / 40 % / 89 P

The Brand New Republique
Gran Añejo 3 años
NR.594 / 234 KR / 70 CL / 40 % / 89 P

Lätt, vaniljig och
pepparkakskryddig
drinkblandarrom. God och
lättgillad eftersmak.

MARTINIQUE
Saint James Rhum Vieux
Agricole 12 ans

NR.86618 / 669 KR / 70 CL / 43 % / 91 P

Tät, koncentrerad och söt med
russin, fat och piptobak. Äppelfruktig
smak med finstämd längd.

J Bally 7 ans d’age Rhum
Vieux Agricole Martinique
NR.10306 / 461 KR / 70 CL / 45 % / 90 P

Kryddig, fruktig och fin med
läskande frukttoner och knäckig
eftersmak. ”Mellanbrun.” ”Lite
kryddig fernissa.”

Saint James Single Cask
1998 Rhum Vieux Agricole

NR.86714 / 909 KR / 70 CL / 43,8 % / 90 P

Koncentrerat fatig och djupt
tobakssmakande med kryddighet
och frukt. ”Armagnackänsla –
känns nästan lite ung?!

J Bally 12 ans d’age Rhum
Vieux Agricole Martinique
NR.87757 / 629 KR / 70 CL / 45 % / 89 P

Fruktig, lite syrlig och fatig med
kryddig värme och tobakstoner.
”Lite agavetoner men läcker
sötma.”

Dillon VSOP Tres Vieux
Martinique

PRIVATIMPORT / 479 KR / 70 CL / 40 % /
88 P

Fruktig och läckert citrusfrisk.
Elegant, på gränsen till anonym.
Finstämd rom som delar panelen i
”bra” och ”lite blek”.

NR.86118 / 259 KR / 70 CL / 40 % / 88 P

Neisson Reserve Speciale

NR.81277 / 698 KR / 70 CL / 42 % / 88 P

Skog och höstlöv i doften. Gräsig
smak med lite lätta nöttoner, fin
frukt och lättsam eftersmak.

Rhum JM XO

NR.86414 / 628 KR / 70 CL / 45 % / 84 P

Calvadosfruktig med lite rökiga
finkeltoner och rustik eftersmak.
”Tuttifruttilikör!?”

MAURITIUS
Bristol Spirits Mauritius La
Bourdonnaise 5 YO
NR.86992 / 631 KR / 70 CL / 43 % / 89 P

Nougat, choklad och kola blandat
med brynt socker och salmiak.
Angenämt bitter engelsk marmelad
i eftersmaken.

NEDERLÄNDERNA
Zuidam Flying Dutchman
Dark Rum No 3

NR.85335 / 519 KR / 70 CL / 40 % / 89 P

Snäll, mjuk och fruktig med
körsbär, russin och torkade
aprikoser i smaken. Ganska lång,
kryddig och varm.

PANAMA
Plantation Panama 8 years
NR.86885 / 699 KR / 70 CL / 42 % / 95 P

Karamell, russin och frukt i mycket
inbjudande stil. Läcker, lång, söt
och varm. Helt enkelt god!

Zafra Ron Master Reserve
21 YO
NR.86162 / 875 KR / 70 CL / 40 % / 95 P

Rik, koncentrerad och balanserad
med finstämd kolaton blandat med
peppriga inslag. Vinös med mycket
finess.

NR.86791 / 419 KR / 70 CL / 42 % / 94 P

Rhum Extra Premium
Selection Panama 11 YO
Granqvist Beverage House
NR.87751 / 749 KR / 50 CL / 45 % / 87 P

Tobak, stall och sälta i
kryddigheten. Rökig, nästan
whiskylik eftersmak i egensinnig
stil.

PARAGUAY
Rhum Selection Paraguay 3
YO Otisa Sugar Mill
Organic
NR.87672 / 599 KR / 50 CL / 45 % / 86 P

Ljusgul rom med doft av torkad
frukt, russin och örter. Gräsig,
kryddig och lite bittersöt smak.
”Mezcalfeeling.”

PERU
Ron Millonario Reserva
Especial XO

NR.86034 / 887 KR / 70 CL / 40 % / 88 P

Viol, fernet branca och kola i
doften. Tallbarr, örter och mint som
möter bacon i smaken.

Ron Millonario Reserva
Solera 15

NR.86280 / 499 KR / 70 CL / 40 % / 86 P

NR.86119 / 771 KR / 70 CL / 40 % / 94 P

Tät, mörk frukt med körsbär,
vaniljtobak och fat. Lång,
karamellsöt eftersmak med bra
balans. ”Som en mycket bekväm
läderfåtölj.”

Plantation Trinidad 2003

NR.87333 / 419 KR / 70 CL / 42 % / 94 P

Inbjudande fruktig av engelsk
marmelad, söta russin och
angenäm bitterhet. Lång och
kryddig eftersmak med frisk frukt.

Angostura 7 YO

NR.86223 / 346 KR / 70 CL / 40 % / 92 P

God och komplex, men lättgillad
rom för drinkar eller som digestif.
Fin kakaokänsla i eftersmaken.
”Snygg sprit!”

Bred, mycket inbjudande söt
nötighet med kakao och nougat.
Lång, varm och läckert flörtig
eftersmak. Förföriskt god!

NR.86691 / 891 KR / 70 CL / 40 % / 90 P

Bristol Spirits Caroni
1997/2016

NR.86816 / 1388 KR / 70 CL / 40 % / 90 P

Koncentrerad och tät med ordentlig
fatighet, torv och salmiak. Lång
eftersmak. ”Lite småsvår men god
rom som behöver tid i glaset.”

Rhum Selection Trinidad 5
YO Angostura Distillers
NR.87670 / 555 KR / 50 CL / 45 % / 89 P

Citrus, rökig arrak, engelsk marmelad och finstämd krydda i smaken.
Känns ung men klart lovande.

NR.356 / 495 KR / 70 CL / 40 % / 95 P

Diplomático Mantuano

NR.355 / 389 KR / 70 CL / 40 % / 91 P

Vanilj, fudge och russin i ganska
lättgillad, flörtig stil. Vaniljkryddig
eftersmak i god, transparent stil.

Pampero Ron Añejo
Especial

NR.87600 / 249 KR / 70 CL / 40 % / 87 P

Sötvanilj, krydda och karamell i lätt
drinkblandarvänlig stil. Oförarglig
men klart godkänd.

Lätt, fruktig och fin drinkrom med
russintoner. Persika och vanilj i
den lättlagrade eftersmaken.

Secret Treasures Central
America 10 YO

Angostura 1824

Rhum Extra Premium
Selection Trinidad 10 YO
Angostura

Kola, kanel, russin och fruktighet
med angenäm ton av bittra
citrusfrukter. Känns fräsch.

NR.82141 / 591 KR / 70 CL / 40 % / 92 P

NR.82539 / 739 KR / 50 CL / 45 % / 87 P

Koncentrerad, fyllig och god smak
med kryddighet och tobak. ”Mumsig,
som körsbär-i-likör-choklad.”

Tobak, nougat och försiktig krydda
av skog och palmblad. ”Lite anonym
men snygg.”

Rhum Extra Premium
Selection Trinidad 24 YO
Angostura

VENEZUELA

Angostura 1919

NR.504 / 399 KR / 70 CL / 40 % / 92 P

Ceder, nougat, aprikos och choklad
i komplext men lätt syrligt avslut.
Till findrinken.

NR.82505 / 1699 KR / 50 CL / 45 % / 92 P

ST LUCIA

Kola, vanilj och söta fattoner i
härligt komplex stil. Ljunghonung,
salmiak och viol i den långa
eftersmaken.

NR.86356 / 419 KR / 70 CL / 43 % / 94 P

Rik doft av kola, russin och torv.
Maffig romkaraktär med russin och
nötter i torrt avslut. Behöver tid.

INTERNATIONELLT
MÄRKE

Kryddig av tobak, söt karamell,
nötter och tobak. Lång, bitig och fin.

Tät, rik, varm och fatig med
tobakskrydda och rök. Häftig, lång
och kraftfull rom som samtidigt
bjuder på komplex eftersmak.

Diplomático Reserva
Exclusiva

Angostura 5 YO

Söt, träig och lite rökig med
pepprighet. Tallbarr och aningen
parfymerad eftersmak. ”Lite väl
mycket makeup!”

Plantation St Lucia 2005

Bristol Spirits Caroni
1998/2015

Kill Devil Trinidad 24 YO

NR.89768 / 1817 KR / 70 CL / 46 % / 92 P

Noble Selected Trinidad &
Jamaica Aged Premium
Rum
NR.86235 / 349 KR / 70 CL / 43 % / 91 P

Finstämd, lätt fruktig i skön stil.
Vanilj, kakao och bra bett i
eftersmaken.

NR.86901 / 322 KR / 70 CL / 40 % / 89 P

NR.75933 / 595 KR / 70 CL / 40 % / 90 P

Pusser’s Rum British Navy

NR.86764 / 494 KR / 70 CL / 54,5 % / 86 P

Torra kryddor och viss etanolkänsla
i doften. Sjörövarrom – stark och
bitter med sälta och pepprighet i
rivig stil.

Diplomático Ambassador

NR.86463 / 2169 KR / 70 CL / 47 % / 100 P

Lite rök, nötter och torkad frukt
samsas med skogsdofter som liknar
elegant kåda. Komplex, lång och
läckert kryddig smak av honung,
nötter och kanderad frukt i extremt
välgjord, tannintorr och lång stil.
Sjukt god! Här saknas verkligen
ingenting!

Diplomático Single Vintage
2002
NR.86715 / 1159 KR / 70 CL / 43 % / 98 P

Snygg och komplex smak med
bredd och elegans snarare än kraft.
Bär, kola och kryddig nougat i den
långa, välsvarvade eftersmaken.
”Burgundisk rom!”
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