
Název Chuť Zobrazení Cena 

Pinar Del Rio Clásico 
Robusto

Na začátku se prosazuje chuť pražených ořechů s podtónem hořké 
čokolády. Při vyfouknutí polechtá na patře aroma černého pepře, které 
se připomíná po celou dobu kouření doutníku. Objevuje se i lehce 
dřevitá chuť.

280 Kč

Pinar Del Rio Habano Sun 
Grown Robusto

Počáteční chuť tohoto doutníku má příchuť vyuzeného masa, je 
obklopena krémovým tělem s tmavou karamelovou sladkostí na povrch. 
Paprikové tóny pocítíte jako chvění na rtech a na jazyku.

330 Kč

Pinar Del Rio Oscuro 
Robusto

Kombinuje mnoho úžasných chutí. Při přivonění je cítit lehká vůně 
mléčné čokolády. První potažení potěší těžkou kakaovou chutí s tóny 
skořice. U třetího je pak příjemně doplněna lehkou máslovou chutí, 
která jen podtrhuje celkovou viskozitu a hladkost doutníku. Přibližně 
v polovině se začne prosazovat ostřejší vůně, která dodává kouření 
intenzitu. Ke konci se přidává i španělský cedr

320 Kč

Ceník doutníků - Dominikánská republika

Pinar Del Rio Selección 

Robusto

Hned první přivonění láká silným aroma čokolády. Po zapálení se do 

popředí dostává chuť tabáku a cedru, krátká a lehká, která se však při 

následných potaženích plně rozvine.Doutník má po zapálení Intenzivní 

chuť tabáku a kávy se mísí s lehkou vůní kůže, čokoládový kouř se 

hladce otáčí. Ke konci je přetrvávající chuť příjemně silná

330 Kč

Pinar Del Rio Liga Especial 

Reserva Superior Robusto

Doutníky nabízejí odvážně pikantní mastné tabákové aroma. Při 

zapálení se projeví jejich středně plné tělo s bohatou chutí kůže 

a tabáku, která v ústech doznívá jen krátce. V první třetině se rozvíjí 

tóny smetany, olejového tabáku, čokolády a kávy. Od druhé třetiny 

mají doutníky intenzivní chutě, která zalichotí zkušenému kuřákovi 

doutníků. V závěru se objeví i lehké aroma ovoce.

490 Kč



Doutník Pinar Del Rio 1878 

Cubano Especial Capa 

Natural

Jakmile je doutník zapálený, projeví se jemně sladké aroma dubu 

a rašeliny. Během první třetiny má doutník zemitou chuť která 

se přesunuje do pozadí a prosazuje se vanilka. Ta přetrvává po celou 

dobu kouření a je navíc doplněna o tóny ořechů a cedrového dřeva, 

a lehkým aroma kůže v závěru

300 Kč

Doutníky Pinar Del Rio 

1878 Cubano Especial 

Maduro Robusto

Počáteční chuť ktreré mají tyto doutníky je směsicí pepře, dřeva 

a kávy. Kouření první třetiny tohoto doutníku připomíná svou 

štiplavou chutí sladké citrusy a černou kávu s trvajícím aroma pepře 

a dřeva. V půli se stává ještě zajímavějším, přidává se chuť hořké 

čokolády. Ke konci maji doutníky sladkou zemitost a jejic síla nabírá na 

intenzitě.

300 Kč

Doutníky Pinar Del Rio 

1878 Cubano Especial 

Maduro Robusto

Doutník velmi dobře hoří, skvěle se kouří a vytváří krémový hustý 

dým. Olejovitý krycí list Habano obklopuje směs tmavých 

dominikánských tabáků.V průběhu kouření se postupně odkrývají 

chutě kakaa, kávy a polosladkých koření. Je potěšením pro všechny, 

kteří mají rádi středně silné doutníky

350 Kč

Lehké aroma doutníku před zapálením v sobě mísí bohatou, hustou 

Pinar Del Rio 1878 Reserva 

Dominicana Oscura Robusto

Lehké aroma doutníku před zapálením v sobě mísí bohatou, hustou 

vůni tabákových výrobků a čokoládového sirupu. Jakmile zapálíte 

doutník, ucítíte chuť koření, která ovšem není těžká. Jak doutník hoří, 

připojuje se nádherné aroma s tóny sušeného masa a klobásy, které 

lákají k dalšímu potažení. Rovnováhu na patře přináší zesilující sladká 

chuť. V závěru je lehce cítit i červené víno

330 Kč



E.P.Carillo New Wave 

Connecticut Brillantes

Po zapálení má doutník velmi intenzivní aroma oříšků a sladkého 

medu, s trochou koření. Má výraznější chuť, než je běžné u doutníků 

balených do krycích listů Connecticut. I když se později více prosadí 

cedrové dřevo, sladké tóny zůstávají. Po celou dobu kouření má 

doutník  jemnou, ale dostatečně intenzivní chuť. Ideální doutník pro 

příjemné zahájení dne…

300 Kč

E.P.Carillo Core Line 

Encantos

Doutníky mají krémový kouř, s lehkými tóny koření. V druhé třetině se 

výrazněji projeví cedrové dřevo, stejně tak příchuť koření, ubývá na 

krémovitosti. Ta se vrací v poslední třetině a přináší s sebou příchuť 

muškátového oříšku.

350 Kč

E.P.Carillo Core Line 

Maduro Encantos

Při první přivonění je doutník cítit jako pikantní suché dřevo. Úvodní 

třetina v sobě mísí chuť pepře a sladkou zemitost doplněnou o lehké 

tóny kůže a dřeva. I ve druhé třetině se více projeví pepř, spolu se 

sladkou ovocnou zemitostí a jemnou příchutí kůže a ořechů. 

I v poslední části doutníků zůstávají jednotlivé chuti poměrně výrazné

350 Kč

Doutník Vallejuelo         

 Gran Toro                            

Vallejuelo Robusto Gordo                              

Vallejuelo mají plnou, dobře vyváženou chuť kávy s velmi jemnými 

ostružinovými tóny. Počáteční poměrně silná vůně pražené kávy je pro 

tabák z Ekvádoru typická. Na konci se příjemně projeví přírodní koření 

a sladkost tabáku. Chuť v průběhu kouření ubírá na intenzitě 

a zanechává v ústech pouze jemnou stopu

270 Kč                                                      
230 Kč
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