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Flavor Of Origin - CHAPTER 1
70cl / 40% vol. alcool

Ontdek een volle en uitgebalanceerde rum, uitzonderlijk in zijn categorie. Dankzij het lage 
suikergehalte en de selectie van 100% natuurlijke kruiden. De aangename kracht van de melasse en 
de selectie van de natuurlijke kruiden maken deze rum een topper.
EL Libertad "Chapter 1 - Smaak van oorsprong" is gericht op een grote categorie van mannen en 
vrouwen op zoek naar volheid en zoetigheid. De fruitige neus suggereert tonen van sinaasappelschil 
en vanille. Bij het proeven is deze rum rond en evenwichtig, met hints van kruiden, van geroosterde 
chocolade en gebak en taart.
De afwerking is rond, vol en lang. Een intergenerationeel en artistiek merk, de labels zijn met de 
hand getekend door een gevestigde en lokale kunstenaar, wat hem de eer opleverde om deel te 
nemen aan de World Brand Design Awards 2019.
Hij won deze award en zijn publicatie verscheen in het boek "Favourite-Design" als een van de 
mooiste verpakkingen voor het jaar 2018.

6 x 70cl
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Flavor Of Freedom - CHAPTER 2
70cl / 41,8% vol. alcool

EL Libertad «Chapitre Il - Flavor of Freedom» geniet van een unieke mix van melasse gedistilleerd in 
kolomstills en daarna 8 jaar hebben gerijpt in witte eikenhouten vaten. Deze 8 jaar oude versie bevat 
slechts 3,5 gram suiker per fles.
Dit lage suikergehalte en zijn rijke smaak van aroma's zal u vervoeren naar aangename geuren van 
vijgen, pruimen en andere steenvruchten. Proef een bewerkte en harmonieuze rum die doet denken 
aan noten van sherry, kersen en Morello kersen, wilde bessen en bosvruchten.
Zijn neus vervoert je naar de geurenfruitige vijgen, pruimen en andere steenvruchten.
Bij het proeven wordt deze rum zeer gewaardeerd om zijn originaliteit en zijn fruitaroma's van rijpe 
kersen en wilde bessen. De afwerking is lang en blijft duren.
Een intergenerationeel en artistiek merk, de labels zijn met de hand getekend door een gevestigde 
en lokale kunstenaar, wat hem de eer opleverde om deel te nemen aan de World Brand Design 
Awards 2019.
Hij won deze award en zijn publicatie verscheen in het boek "Favourite-Design" als een van de 
mooiste verpakkingen voor het jaar 2018.

6 x 70cl
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Flavor Of Darkness - CHAPTER 3
70cl / 48,1% vol. alcool

EL Libertad «Chapitre 3 - Flavor of Darkness» is een product van uitzonderlijke zuiverheid.
Dit langverwachte derde variante profiteert van 0% gram toegevoegde suiker. Deze pure Rum 8 jaar 
gerijpte heeft geprofiteerd van de veroudering in ex-Bourbon vaten.
Proef een rum met sterke houtachtige noten, bewust geïntensiveerd voor een rijk palet aan aardse 
aroma's die de tonen van gedroogd fruit voeren, waaronder pruimen en noten.
Geuren van ongeëvenaarde complexiteit, met aroma's van koffie en een vleugje vanille.
De kleur diep amber. De afwerking is lang en zijdeachtig.
Een intergenerationeel en artistiek merk, de labels zijn met de hand getekend door een gevestigde 
en lokale kunstenaar, wat hem de eer opleverde om deel te nemen aan de World Brand Design 
Awards 2019.
Hij won deze award en zijn publicatie verscheen in het boek "Favourite-Design" als een van de 
mooiste verpakkingen voor het jaar 2018.

6 x 70cl


