Aktuální nabídka doutníků
Bolivar Belicosos Finos
Bolivar Belicosos Finos je mohutný doutník tvaru campanas. Je specifický svou
intenzivní těžší chutí se znaky kakaa a koření. Kvalitní zpracování doutníku zaručuje
dobrý tah a rovnoměrné hoření doutníku. Krycí list je tmavě hnědý a olejnatý. Zřejmě
nejznámější a nejsilnější doutník z rodiny Bolivar, který ocení hlavně zkušení kuřáci.

Bolivar Royal Coronas
Tento Bolivar je velmi osobité a pozoruhodně vyvážené Havano, bez žádných přehmatů.
Pokud máte tento typ doutníku rádi, oceníte jeho jedinečné vlastnosti. Tento doutník není
tak drsný jako Montecristo ani není tak zjemnělý jako Hoyo de Monterrey.
Cohiba Espledndidos
Doutníky Cohiba Espléndidos ø 18.65 mm, délka 178.00 mm jsou vlajkovou lodí značky
Cohiba. Jeden z prvních doutníků, kterým se inspirovalo mnoho jiných výrobců. Perfektní
provedení, plný tvar a mohutný dým. Doutník mnoha chutí a vůní patří k tomu nejlepšímu
a nejlahodnějšímu co sortiment kubánských doutníků nabízí.
Cohiba robustos
Cohiba Robustos je jedním z nejvyhledávanějších doutníků vůbec. Jeho mohutnost dává
šanci rozvinout plné škále chutí, mezi kterými dominuje cedrové dřevo, koření a kakao.
Tento doutník ocení spíše zkušení kuřáci.
Cohiba siglo II
Cohiba Siglo II je mladý doutník, který se začal vyrábět roku 1992 při příležitosti 500.
výročí objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem. Doutník má tvar mareva. Ze začátku
kouření můžete cítit jemně dřevitou chuť, která se postupně přemění v chuť
čokoládovou, oříškovou a medovou. Ke konci tyto chutě ještě zesílí, ale nikdy ne na tolik,
aby to zkazilo celkový požitek z kouření tohoto doutníku.

Doutníky Cohiba patří bezesporu k nejlepším kubánským doutníkům. Název doutníků
pochází od Tainos, prvních a původních kuřáků tabáku (=cohiba) na Kubě. Tento
doutník byl původně vyroben v roce 1966 jako doutník superpremium pro soukromou
spotřebu Fidela Castra a jeho vedoucích revolucionářů a také jako prestižní dárek pro
diplomaty.
Svou kvalitou a také exkluzivitou získaly COHIBY již brzy vysokou oblibu mezi labužníky
a symbolizovaly vysoké společenské postavení. Na trh byly zavedeny v roce 1982 a
staly se okamžitě hitem. I dnes jsou nejvyhledávanější značkou a i v ceně stojí nad
jinými havany.

K výrobě těchto doutníků se používají jenom ty nejlepší listy z deseti vybraných
kubánských plantáží v oblasti Vuelta Abajo. Každý rok je určeno pět plantáží s nejlepšími
listy, ze kterých se později balí snad nejkvalitnější doutníky na světě. Jednou z dalších
zvláštností značky Cohiba je třetí fermentace tabákových listů, která zjemňuje jejich
chuť.
Doutníky Cohiba jsou spíše plné, středně silné, ale bohaté chutě se zemitou, kořeněnou
vůní. Obzvlášť Esplendido a Robusto jsou nádherné robustní a lahodné doutníky plného
těla s bohatou a zaoblenou chutí. Se svými dřevitými, kořeněnými a kávovými příchutěmi
patří určitě k těm nejlepším doutníkům.

Aktuální nabídka kubánských doutníků
454
453
451
451
455

Cohiba Espledndidos
Cohiba robustos
Cohiba siglo II
Cohiba siglo II - tuba
Cohiba Club

790,620,530,530,65,-

456

Romeo y Julieta Churchills
Romeo y Julieta No.3 - tuba
Romeo y Julieta En Cedro

520,360,330,-

450
456

Montecristo No.2
Montecristo Petit Edmundo -tuba
Montecristo En Cedro
Montecristo Habana Joitas

520,360,330,220,-
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Partagas Coronas Junior - tuba
Partagas Mini

360,35,-

448
449

Bolivar Belicosos Finos
Bolivar Royal Coronas

520,420,-

