Krajina pôvodu: Cuba

Bolivar
Chuť: plná, silná
Simon Bolivar, známa romantická osobnosť 19. storočia oslobodil, väčšiu časť Južnej
Ameriky spod španielskej nadvlády. V roku 1901, niekoľko rokov po jeho smrti, si spoločnosť
de Rocha uctila jeho pamiatku značkou svojich cigár. Nikoho asi neprekvapí, že značka s
menom tejto silnej osobnosti je prispôsobená jeho veľkosti.
Značka Bolivar patrí medzi najsilnejšie a najaromatickejšie havany. Tieto cigary určite nie sú
vhodné pre začiatočníkov, obľubujú ich najmä skúsení fajčiari. Majú charakteristické tmavé
krycie listy a preto dobre zrejú. Väčšie veľkosti majú dobrú stavbu, výborný ťah, rovnomerné
horenie a výraznú arómu. Belicosos Finos v tvare torpéda sú jedny z najbľúbenejších, zatiaľ
čo mäkšia Royal corona je veľmi dobrá po ľahkom jedle. O výraznú chuť cigár sa zaslúžil
nielen vysoký obsah listov ligero, ale aj to, že v zmesi prevažujú listy seco nad listami volado.
Bolivar patrí k najlacnejším značkám kubánskeho pôvodu, ale i napriek tomu ponúka
príjemný chuťový zážitok.

Cohiba
LA LINEA CLASICA - chuť: stredne až veľmi silná
Cohiba vznikla v roku 1966 ako jedna z popredných značiek haván výlučne pre diplomatické
potreby a pre najvybranejšiu spoločnosť, napr. Fidela Castra. Od roku 1982 bola daná do
verejného obehu v troch veľkostiach Lanceros, Coronas Especiales a Panatelas. Ďalšie tri
veľkosti ako Esplendidos, Robustos a Exquisitos sa začali dodávať na trh v roku 1989, aby
doplnili klasickú líniu. V roku 1982 sa uviedlo päť veľkostí línie roku 1492 Siglo I, II, III, IV, a
V.
Pre výrobu cigár značky Cohiba sa používajú tie najlepšie listy z desiatich vybraných
kubánskych fariem v oblasti Vuelta Abajo. K zberu je každoročne určených päť plantáží s
najlepšími listami. Avelin Lara sformuloval základné princípy, ktoré spravili z haván Cohiba
prvotriednu značku a nepochybne najkvalitnejšie cigary na svete.

Cuaba
Výroba Cuáb sa začala na jeseň roku 1996 - je to jeden z najnovších trendov v kubánskej
výrobe cigár. Vyrába ju manufaktúra Romeo y Julieta v Havane. Názov pochádza od slova
Taino- Arawakov pre jeden krík, podivne skrútený, ktorý na Kube dodnes rastie. Zapaľovali
sa ním cigary pri rituáloch cigár. Cuaba sa vyrába Divinos, Exclusivos, Generosos,
Tradicionales. Všetky veľkosti sú figurados - to znamená, že k ich šúľaniu je potrebná veľká
zručnosť - sú zakončené kónicky, na oboch stranách. Je to jemný až stredne silný druh cigár,
fajčia sa príjemne, a pripomínajú staré typy cigár, obľúbené v 19. storočí.

Flor de Cano
Je to jedna zo starších, slávnych kubánskych značiek. Bratia Thomas a José Canovci založili
v roku 1884 spoločnosť J. Cano. Už na konci storočia odolávali pokusom väčších manufaktúr
na spojenie, pretože chceli zostať nezávislými. Tento nezávislý duch žije doteraz v ich
cigarách - vyrába sa sedem veľkostí, u nás dostupných šesť z nich. Tieto cigary sa
vyznačujú jemnosťou - je to tabak pre milovníkov ľahších chutí a vôní. Kvalita týchto sladších
cigár je známa - je ich však menej, než väčších značiek. Veľkosť churchill pod názvom
Diademas je veľmi dobrým pofajčeníčkom - a to nehovoriac o grand corone, ktorá skutočne
stojí za to.

Guantanamera
Chuť: jemná
Cigary sú pomenované podľa známej piesne kubánskeho skladateľa Joseifa Fernandeza
z roku 1928.
Na medzinárodný trh boli uvedené v roku 2002. Tieto cigary sú vyrobené z tabaku z Vuelta
Arriba, druhého najdôležitejšieho tabakového regiónu na Kube. Všetky veľkosti sú vyrábané
strojovo, v modernej, nedávno založenej fabrike v Havane. Cigary ponúkajú ľahkú chuť za
výbornú cenu. V skutočnosti sú to najlacnejšie kubánske cigary.

H. Upmann
Chuť: ľahká
Hermann Upmann bol bankárom, ktorý sa kvôli obľube cigár presťahoval aj s bankou na
Kubu a založil pritom aj manufaktúru na ich výrobu v roku 1844. Jeho banka čoskoro
zastavila činnosť, ale jeho cigary zostali dodnes značkou ľahkých, jemných haván. Na krabici
týchto cigár je stále pôvodný tvar jeho podpisu.
Havany Upmann sú jemné až stredne silné, veľmi lahodné cigary. Ako celok sú veľmi
kvalitné. Značka je však v každom prípade vhodná pre začiatočníkov, sú to cigary určené na
fajčenie po ľahkom obede. Na trhu sa vyskytujú vo viac ako 30 veľkostiach, medzi ktorými sú
len neveľké rozdiely.

Hoyo de Monterrey
Chuť: stredne silná
Na námestí obce San Juan y Martinez v oblasti Vuelta Abajo je starobylá brána na plantáži s
nápisom „Hoyo de Monterrey, José Gener, 1860“, ktorý dokazuje, že seňor Jose Gener
pestoval tabak už predtým, ako založil svoju značku cigár v roku 1865. Séria „Le Hoyo“ sa
uviedla na trh v roku 1970 ako reakcia na dopyt po plnšej chuti kabinetného typu.
Vlajková cigara značky veľkosti double corona sa stala medzi milovníkmi cigár doslova
výmennou jednotkou. Cenia si viac ako drahé kovy. Cigary majú delikátnu, veľmi lahodnú
chuť, doplnenú bohatou škálou vôní. Vďaka za to patrí tvorcom zmesí a baličom z továrne La
Corona, v ktorej sa táto cigara vyrába.

Jose. L. Piedra
Sú to cigary každodenné, prístupné cenovo pre každého - a najmä- sú to originálne
kubánske cigary z čisto kubánskeho tabaku. Tento druh cigár sa vyrába napoly strojovo,
napoly ručne - tým sa znižuje aj ich cena. Habanos SA ich zaviedla v 90 rokoch minulého
storočia, aby tak vyhovela volaniu po lacnejšej alternatíve kvalitných, ale drahých
kubánskych cigár. Vyrábajú sa v šiestich veľkostiach najväčšie z nich sú Cazadores
a najmenšie Petit Cetros. Tieto cigary chuťovo vyhovujú bežnému vkusu - môže po nich
siahnuť každý.

La Gloria Cubana
Značka sa vyrába v manufaktúre Partagas. Je oživením staršej značky cigár na Kube resurekcia prebehla v 70. rokoch XX. Storočia. Preto sa aj lakované krabice série Medaille
d'Or(zlatá medaila) ponášajú na sériu 8-9-8 značky Partagas. Veľkosti Grandes de Espaňa,
Tainos, a Medaille d'Or N. 2 sú výbornými cigarami cez deň - stredne silné, pnej chuti. Je
vhodná pre všetky skupiny milovníkov cigár - pre bohatosť jej chute a jemnosť. Kópiou tejto
značky je la Gloria Cubana v USA - jej otcom je kubánsky emigrant Ernesto Carillo.

Montecristo
Chuť: stredná až plná, silná Chuť: plná, silná
Simon Bolivar, známa romantická osobnosť 19. storočia oslobodil, väčšiu časť Južnej
Ameriky spod španielskej nadvlády. V roku 1901, niekoľko rokov po jeho smrti, si spoločnosť
de Rocha uctila jeho pamiatku značkou svojich cigár. Nikoho asi neprekvapí, že značka s
menom tejto silnej osobnosti je prispôsobená jeho veľkosti.
Značka Bolivar patrí medzi najsilnejšie a najaromatickejšie havany. Tieto cigary určite nie sú
vhodné pre začiatočníkov, obľubujú ich najmä skúsení fajčiari. Majú charakteristické tmavé
krycie listy a preto dobre zrejú. Väčšie veľkosti majú dobrú stavbu, výborný ťah, rovnomerné
horenie a výraznú arómu. Belicosos Finos v tvare torpéda sú jedny z najbľúbenejších, zatiaľ
čo mäkšia Royal corona je veľmi dobrá po ľahkom jedle. O výraznú chuť cigár sa zaslúžil
nielen vysoký obsah listov ligero, ale aj to, že v zmesi prevažujú listy seco nad listami volado.
Bolivar patrí k najlacnejším značkám kubánskeho pôvodu, ale i napriek tomu ponúka
príjemný chuťový zážitok.
Je najpopulárnejšia a najpredávanejšia havana na svete. Túto značku uviedla na trh fabrika
v roku 1935. spočiatku malo iba 5 veľkostí. Ďalšie veľkosti, ako „A“ a Especiales vznikli
počiatkom 70-tych rokov. Jemná chuť cigár natoľko očarila fajčiarov cigár, že táto značka
bola po dve desaťročia najpopulárnejšou cigarou.
Cigary Montecristo, vďaka charakteristickým, jemne olejovitým krycím listom typu colorado
claro a lahodnej aróme, ponúkajú stredne silnú až plnšiu chuť obohatenú o neobyčajne
šťavnatý tón. No 2 je nosnou cigarou pre veľkosť pyramíd, avšak mnohí pokladajú za
neprekonateľnú No 1.

Partagas
Partagas je jedna z najstarších havanských značiek. Don Jaime Partagas otvoril brány svojej
známej manufaktúry cigár v havanskej štvrti Industria 520 po prvý raz v roku 1845. Odvtedy
sa tam bez prestania vyrábajú cigary tejto značky, s výnimkou rokov 1987 až 1990, kedy
prebehla generálna oprava. Táto mimoriadne uznávaná značka si zachovala bohatú a plnú
chuť tabaku.
Veľmi slávna značka cigár plnej chuti ponúka skutočne širokú paletu veľkostí od ručne
balených až po strojovo balené, pričom hlavne pri ručne balených je značka Partagas
skutočnou zárukou kvality. Väčšie veľkosti cigár sú naozaj veľmi dobré, avšak pri niektorých
z menších veľkostí, najmä strojovo balených, sa objavujú problémy s ťahom. Celkovo má
značka bohatú, zemitú a plnú chuť, badateľnú predovšetkým pri cigarách s hrubším
priemerom. Pri fajčení majú cigary vcelku mäkšie zakončenie, uchovávajú si však plnú chuť.
Vo všeobecnosti je Partagas dobrou značkou na fajčenie po ťažkých jedlách.

Punch
Chuť: stredne silná
Don Manuel López z firmy J. Valle & Company založil Punch v roku 1840 s úmyslom
preniknúť s ňou na britský trh. Meno má podľa humoristického časopisu, ktorý bol vtedy
veľmi módny. Obrázok pána Puncha s cigarou v prstoch zostal emblémom tejto značky na
každej krabici týchto stále uznávaných cigár. Slávna značka patrí k najstarším z celej
súčasnej produkcie. Ponuka vysoko kvalitných cigár značky Punch je veľmi široká. Ponúkajú
fajčiarovi slabšiu až stredne silnú chuť a priaznivú cenu. Zvyknú ju fajčiť začiatočníci a
príležitostní fajčiari.

Quintero
Keď Agustin Quintero v polovici 20-tych rokov minulého storočia zakladal v provincii
Remedios svoju manufaktúru na cigary, netušil, že sa časom vypracuje na klasickú
havanskú značku. Malá fabrička v meste Cienfuegos však dokázala kvalitou vytvoriť ohlas, a
tak v roku 1940 mohol založiť manufaktúru Quintero a brat (Quintero y Hermano) v Havane.
Vyrába cigary z tabakov z cigarového Bordeaux vo Vuelte Abajo a tak je značkou, ktorá
ponúka milovníkom haván veľa potešenia. Celkovo ide o miernu, stredne silnú, ľahko
znesiteľnú chuť a vôňu cigár. Vyrába sa sedem veľkostí.

Rafael Gonzalez
Značka Rafael Gonzalez bola založená osobitne pre britský trh v roku 1928. Traduje sa o
nej, že „táto značka je vyrobená zo zmesi, ktorú vytvoril španielsky grand Markíz Rafael
Gonzalez“. Na krabiciach pre Britániu bývalo písané - vyfajčiť alebo do mesiaca po dovoze,
alebo po polročnom dozrievaní. Na druhej strane krabice bol portrét veľkého aficionáda cigár
lorda Lonsdaleho, po ktorom sa pomenovala aj jedna z veľkostí cigár, ktorá sa vytvorila v
tejto firme. Značka vyrába manufaktúra Romeo y Julieta. Cigary značky sú dobre ušúľané,
majú delikátnu príchuť - Kubánci tvrdia, že pre nich nie sú dosť silné- pre nás je to vhodný
druh pre milovníkov ľahších a kvalitných značiek.

Ramon Allones
Druhá najstaršia kubánska klasická značka haván z roku 1837. Vtedy Ramón Allones prišiel
zo Španielska, z provincia Galícia na Kubu, aby sa venoval Ako prvý začal používať farebné
obaly na svojich krabiciach cigár- najprv tam bola štylizovaná španielska kráľovská koruna. .
Cigary sa šúľajú v manufaktúre Partagas. Ramón Allones vynašiel aj spôsob balenia cigár
zvaný 8-9-8. Zakladá sa na predpoklade, že cigary ostanú pri tomto spôsobe guľatejšie,
nestlačia sa na hranaté. Tieto cigary vyhľadávajú znalci preto, že majú mimoriadne plnú
chuť, so silnou vôňou. Silou je medzi značkou Partagas a Bolívar (tá ostatná je z nich
najsilnejšia).
Tieto cigary patria do rúk pokročilých aficionádov - ktorí majú radi silné a kvalitné
pofajčeníčko. Sú vhodné po obede a večer.

Rey del Mundo
V roku 1882 manufaktúra ANTONIA Allonesa začala výrobu tejto novej, prvotriednej značky
vysokej ceny. S veľkým sebavedomím a menšou skromnosťou ju nazvali Kráľ sveta - El Rey
del Mundo. Značka však splnila očakávania a celá spoločnosť prevzala meno značky.
Charakteristikou tejto značky sú zmesi ľahších tabakov. Kuriozitou značky je, že bola
obľúbeným pofajčeníčkom Darryla F. Zanucka z USA, jedného zo šéfov filmovej spoločnosti
20th Century Fox. Značky sa vyznačuje kvalitnými, dobre vyzerajúcimi veľkosťami - najmä tie
väčšie formáty sú vydarené. Jemná vôňa a mierna chuť charakterizujú pocity pri
pofajčeníčku. Pre začiatočníkov sú to ideálne kvalitné cigary - ale aj skúsení po nich siahnu
radi počas dňa.

Romeo y Julieta
V roku 1875 založil Alvarez y Garcia Romeo y Julietu, ale naozaj sa rozšírila do popredia až
v roku 1903, kedy ju začal nakupovať „Pepin“ Fernandez Rodriquez. Veľa cestoval a
preháňal svoju kobylu Julietu po celej Európe, vyrábal celý rad cigár špeciálne pre vybrané
osobnosti vtedajšej doby.
Jedna z najznámejších havanských značiek, mimoriadne obľúbená vo Veľkej Británii. V jej
kolekcii je viac ako 40 cigár všetkých tvarov a veľkostí, mnohé z nich sa predávajú aj v
hliníkových tubách. Slávna veľkosť churchill značky sa predáva aj v tubách. Ide o kvalitne
vypracované cigary s vynikajúcou arómou. Tubové verzie, na rozdiel od vyzretých
škatuľových cigár, občas bývajú príliš čerstvé. Churchills s charakteristickým zlatým
prstienkom patrí do kategórie klasických stredne silných až silných cigár. Churchills je plnená
hlbokou bohatou korenistosťou, silného kakaa so zotrvávajúcim bohatým koncom.

San Cristobal
Chuť: jemná až stredná
Názov značky je odvodený od pôvodného názvu hlavného mesta Havany z roku 1519.
Cigary boli uvedené na trh v roku 1999 ako pocta dlhej histórii mesta na prahu nového
tisícročia. Značka používa zmes tabaku z regiónu Vuelta Abajo, ktoré tvoria kompozíciu
z jemnou až strednou chuťou. Cigary sú pomenované podľa pevností, ktoré chránili mesto
v čase, keď bolo základňou španielskej latinsko – americkej ríše.

Sancho Panza
Chuť: stredne silná
Sancho Panza bola zaregistrovaná prvý raz v roku 1848 a stala sa súčasťou portfólia El Rey
del Mundo Cigar Co., až do konca devätnásteho storočia. Každú krabicu tejto značky mierne
chutiacich havanských cigár charakterizuje portrét dobrosrdečného a veselého sluhu rytiera
Dona Quijota. Vyrábajú sa pod dohľadom fabriky a odborníkov firmy Romeo y Julieta.
Sancho Panza ponúka nie príliš široký výber kvalitných cigár celkovo slabšieho charakteru.
Pre pravidelných fajčiarov predstavujú vcelku vhodnú voľbu pre fajčenie počas dňa. Cigary
sú dobré, hoci skutočným znalcom sa môžu zdať príliš ľahké, so slabšou chuťou. Je dosť
takých fajčiarov, ktorí oceňujú jemný, lahodný a elegantný fajčiarsky dojem z nich, čo platí
predovšetkým pri veľkosti Molino napriek tomu, že táto cigara má občas jemne slanú chuť,
čo nie každému vyhovuje. Stavbe cigár značky Sancho Panza občas akoby čosi chýbalo:
nehoria tak ľahko, ako by v skutočnosti mohli. Aj Belicosos v tvare torpédo je jemná v
porovnaní s inými cigarami svojho typu.

Trinidad
Prestížna značka vysokej kvality. Nečudo, keď jej vznik bol tiež inšpirovaný kubánskym
prezidentom Fidelom Castrom. Keď prestal fajčiť Cohiby dal ich do voľného predaja,
potreboval značku pre politikov a diplomatov. Pôvod tejto značky však je stále zahalený
neistotou. Stala sa ňou táto značka. O jej kvalitách svedčí aj to, že vydavateľ Cigar
Aficionado Marvin Shanken pri svojom obede storočia v r. 1994 v Paríži podával svojim
vybraným 164 hosťom práve túto cigaru. Značka má jediný formát - a to kubánskym
označením Laguito N.1 , inak Palma larga. Cigara má silnú, plnú a zemitú chuť a vynikajúcu
arómu. Jedna z najkvalitnejších cigár na našom trhu.

Troya
Ide o strojovo vyrábané cigary kubánskej výroby, ktoré sú silnejšie, než ostatné strojovo
produkované značky. Vyrábajú sa dva formáty, veľkosti corona a petit palma. Cigary vhodné
pre každú príležitosť, cena zodpovedá strojovej výrobe.

Vegas Robaina
Plantáž Vegas Robaína leží pri mestečku San Luis, v zázemí oblasti Vuelta Abajo. Don
Alejandro Robaína, revolucionár dostal plantáž Finca del Pina od Fidela Castra za zásluhy (v
70-tych rokoch), a stal sa jedným z najslávnejších vegueros súčasných dní. Milovníci cigár
chodia za ním ako dievčatká za rockovým spevákom kvôli podpisu krabice cigár priamo od
starého plantážnika. V roku 1980 dostal cenu za vynikajúcu kvalitu tabaku priamo od Castra.
Dokonca najspodnejšie listy tabakovej rastliny na jeho vege sú vynikajúcej kvality - inde to
tak nie je. Jeho tabak sa stal meradlom pre kvalitu tabaku na Kube.
Značka začala existovať v roku 1997 - a stala sa rýchlo známou. Vyrába päť veľkostí cigár z nich najlepšie sú double Corona Don Alejandro a pyramída Unicos. Cigary sa šúľajú v
manufaktúre H. Uppman v Havane. Cigary sú hladké, nemajú drsné tóny, sú plnej chuti a
dobrej vône. Je to súbor cigár pre znalcov, ktorí vedia oceniť vysokú kvlaitu tabaku a ručnej
výroby, úplne z vlastnej plantáže.

Krajina pôvodu: Dominikánska republika

Don Diego
Chuť: jemná až stredne silná
Cigary značky Don Diego sa vyrábali na Kanárskych ostrovoch až do sedemdesiatych rokov
20.storočia. Krycie listy pochádzajú z Connecticutu alebo z Kamerunu. Náplň a viazací list sú
z domácej produkcie. Cigary sa vyrábajú v továrni La Romana spoločnosti Tabacalera de
Garcia. Používajú sa krycie listy v odtieni double claro ako aj colorado. Cigary sa vyznačujú
vysokou kvalitou chuti aj arómy, veľmi dobre horia a sú pevnejšej konštrukcie.

Don Sebastian
Chuť: jemná
Cigary boli pomenované podľa španielskeho moreplavca Dona Juana Sebastiana del Cana,
ktorý úspešne ukončil prvú historickú plavbu okolo sveta, čím položil základy obchodu
s „Novým svetom“. Vyrábajú sa v Dominikánskej republike z tabaku, ktorý dozrieva
a uskladňuje sa v miestnostiach z cédrového dreva. Ako krycí list sa používa tabak
z Connecticutu. Vďaka starostlivej príprave tabakových listov majú cigary Don Sebastian
jemnú, lahodnú chuť.

El Credito
Chuť: stredná až plná
El Credito je nová značka pre medzinárodný trh, vyrábaná pod pozorným a starostlivým
vedením renomovaného majstra Ernesta Pereza – Carrilla. Do tabakového priemyslu
vstúpila jeho rodina v roku 1907 v Havane , pod vedením starého otca. Ernesto sa umeniu
výroby cigár priučil od svojho otca, prominentného kubánskeho politika a obchodníka s
tabakom. Dodnes je Ernesto Perez – Carrillo považovaný za jedného z najrešpektovanejších
a najzasvätenejších cigarových majstrov.

Charles Fairmorn
Chuť: stredná
Cigary tejto značky si v posledných rokoch našli svojich priaznivcov predovšetkým
v Nemecku. Spoločnosť Charles Fairmorn bola založená pred 27. rokmi v Dominikánskej
republike, preto sa aj väčšina cigár vyrába z tabaku pestovaného v tejto oblasti.
Najznámejšia je línia Belmore a to hlavne svojim typicky sfarbeným svetlo - kávovým krycím
listom Kamerun z rovnomenného afrického štátu. Vďaka tomu majú cigary výraznú korenistú
chuť.

Macanudo
Značka Macanudo, jedna z najobľúbenejších v USA, vznikla na Jamajke v roku 1868. V
súčasnosti patrí spoločnosti General Cigar Company a cigary sa balia ako na Jamajke, tak v
Dominikánskej republike, avšak vzhľadom k ich vynikajúcej konzistencii a presne
namiešaným zmesiam tabaku je v podstate nemožné uhádnuť miesto vzniku tej ktorej cigary.
Okrem rady Vintage, ktorá sa balí výhradne na Jamajke, sa pri výrobe všetkých cigár
používa krycí list Connecticut Shade, viazacie listy z mexickej oblasti San Andrés a náplň zo
zmesi jamajského, mexického a dominikánskeho tabaku. Macanudo ponúka bohatú,
komplexnú chuť a mimoriadne jemné fajčenie. Konzistencia je skutočne veľmi dobrá a
celkovo si značka zaslúži veľmi vysoké hodnotenie. Ponúkajú najhladšie a najjemnejšie
fajčenie. Slovo „macanudo“ znamená v hovorovej španielčine „úžasný“, „skvelý“. Ako názov
cigarovej značky je toto hodnotenie naozaj výstižné. Cigary sa obyčajne balia do celofánu. V
každom prípade sa ich pričinením v ťažký deň vynikajúco uvoľníte a sú vhodné na záver
ľahšieho obeda

Santa Damiana
Chuť: jemná až stredne silná
Santa Damiana bola v minulosti slávna kubánska plantáž a od nej odvodená cigarová
značka. Dnes je takto pomenovaná pomerne mladá značka ručne balených cigár najvyššej
kvality z juhovýchodného pobrežia Dominikánskej republiky. Cigary sa vyrábajú v jednej
z najmodernejších tovární na výrobu cigár na svete v meste La Romana. Pre Európu sa
pripravuje dôsledne vypracovaná cigara zo silnejšej zmesi s plnšou chuťou ako pre americký
trh.

Veľkosť dáva vyniknúť znamenitej kvalite spracovania i excelentnému kryciemu listu
Connecticut. Churchill je určený skutočným znalcom, ktorí ocenia vyváženú kompozíciu
tabakové zmesi. Jemná chuť, na jazyku guľatá, po celú dobu fajčenia vyrovnaná. Ideálne
cigara pre dlhý, pokojný večer. Zážitok umocníte pohárom dobré Whisky.

ďalšie značky
Arturo Fuente, Ashton, Aurora, Don Tomás, Montesino, Peterson, President

Bundle 3x3, Davidoff, Winston Churchill, Zino, Domenico cigar

Krajina pôvodu: Honduras
Excalibur
Chuť: stredne silná
Značka Excalibur je plná histórie, tradície a dedičstva. Samotný názov siaha k legende o
kráľovi Artušovi a Rytieroch okrúhleho stola. Presnejšie povedané, Excaliburov menovec je
legendárny meč, ktorý dala Artušovi Jazerná pani.
Cigarový majster Francisko Estelo Padrón Hernandez vniesol dušu Excalibura do výroby
tejto vynikajúcej cigary. Estelo vedel, že ak chce vytvoriť naozajstné majstrovské dielo,
podarí sa mu to len vtedy, keď bude dodržiavať tradičné metódy - od pestovania tabaku až
po výrobu cigár. Preto každú cigaru Excalibur ručne šúľajú tí najskúsenejší šúľači cigár
rovnakým spôsobom, ako sa to v mladosti naučil Estelo.
Estelo vytvoril cigaru Excalibur, ktorá v sebe spája bohatú chuť tabaku z Hondurasu a
Nicaraguy s jemnou príchuťou obalového listu z Connecticutu.

Flor de Copan
Chuť: stredná
Na trh boli uvedené v roku 1999 v USA. Vyrábajú sa ručne v Santa Rosa de Copan
v hornatom regióne blízko Guatemaly. Tabak, z ktorého sú cigary Flor de Copan vyrobené
bol do Hondurasu privezený z Kuby / z regiónu Vuelta Abajo/ v roku 1962 a odvtedy sa
pestuje v regiónoch Santa Rosa El Paraiso a Santa Barbara. Ako krycí list je použitý
tabakový list Connecticutu s jemnými korenistými a drevitými chuťami.

Gurkha Brand Reserve

Grand Reserve je významná značka cigar Ghurkha. Tieto veľkolepé cigary sú nasiaknuté
tým najlepším koňakom na svete – Ludwig XIII a ručne vyrobené z tých najjemnejších
tabakov.
Výnimočný tmavý krycí list Connecticut dáva tejto Honduraskej cigare bohatosť, krémovú
chuť s náznakom korenia a prísľub výnimočne ľahkého zakončenia, ktoré si skutočne
vychutnáte.
ďalšie značky z Hondurasu
Alidados, Cienfuegos.

Cienfuegos, je silná cigara. Výplň je z kubánskych semien tabaku z Dominikánskej republiky
a kryté tabakom z Nikaraguy.

Krajina pôvodu: Mexiko

A.Turrent
Chuť: jemná až plná
Už 120 rokov si rodina Turrent zo San Andres v Mexiku získava celosvetové uznanie pre ich
žiadanú tabakovú produkciu ako aj legendárne cigary Te – Amo. V minulosti boli cigary
A.Turrent a Te – Amo rezervované len pre súkromné použitie, až neskôr bol ich limitovaný
počet dostupný vo vybraných trafikách. Cigary sa vyrábajú z tabaku vypestovaného z odrody
Habana 2000, ktorý minimálne štyri roky prirodzene dozrieva. Vďaka tomu získajú cigary Te
– Amo a A.Turrent jemnú až plnú chuť.

Santa Clara
Chuť: stredne silná
Patrí medzi najlepšie mexické cigary. Vyrába sa v San Andrés s miestnych krycích listov.
Značku založili roku 1830. Cigary sú stredne silné a kvalitne vypracované. Pri väčšine
veľkostí sa dá vybrať z dvoch krycích listov: svetlohnedého a tmavého. Prednedávnom bola
séria rozšírená o veľkosti Premier Tubes a Robusto.

Te Amo
Chuť: jemná až plná
Už 120 rokov si rodina Turrent zo San Andres v Mexiku získava celosvetové uznanie pre ich
žiadanú tabakovú produkciu ako aj legendárne cigary Te – Amo. V minulosti boli cigary
A.Turrent a Te – Amo rezervované len pre súkromné použitie, až neskôr bol ich limitovaný
počet dostupný vo vybraných trafikách. Cigary sa vyrábajú z tabaku vypestovaného z odrody
Habana 2000, ktorý minimálne štyri roky prirodzene dozrieva. Vďaka tomu získajú cigary Te
– Amo a A.Turrent jemnú až plnú chuť.

Krajina pôvodu: Nicaragua
Del Campo
Chuť: stredne silná
Cigary Del Campo sú čisto prírodným produktom, starostlivo vyrobeným rukami niekoľkých
nikaraguánskych majstrov.
Zručnosť pestovania tabaku a výroby cigár sa odovzdáva počas niekoľkých generácií
farmárov “Vegueros“, ktorí vyrábajú cigary z ich vlastnej tabakovej úrody. Farmári si
nechávajú malú časť úrody na výrobu cigár pre ich rodinu a priateľov, alebo si privyrábajú ich
lokálnym predajom.
Niekoľko týchto doma vyrobených cigár sa uskladňuje do zväzkov viazaných veľkými “Hoja
Pesada“ listami. Balia sa do krabíc z cedrového dreva spolu so zbytkovým tabakom kvôli
ochrane počas transportu.
Dnes odrážajú cigary Del Campo jednoduché a poctivé hodnoty časov dávno zašlých.

Chinchalero
Chuť: stredná až jemná
Názov Chinchalero pochádza zo starých čias, keď jeden skromný farmár na Kube
vlastnoručne vyrábal a predával cigary vo svojom malom obchodíku. Bol známy pod
prezývkou Chinchalero a jeho malá výrobňa niesla názov Chinchal. Cigary si zachovali svoj
vidiecky a remeselnícky charakter až dodnes. Dnes sa Chinchalero vyrába v Nicarague
spoločnosťou Horizon Cigars výhradne ručne s použitím celých listov. Spojením zručnosti
šúľačiek
a korenistej chute tabaku z Nikaraguy a Hondurasu získavajú cigary lahodnú chuť. Najlepšie
krycie listy z Ekvádoru sú ručne vyberané kvôli ich špeciálnej svetlej farbe a čistému
vzhľadu. Aj balenie cigár je výnimočné, prekrásne boxy z cedrového dreva sa vynímajú na
stoloch fajčiarskych klubov po celej Európe.
ďalšie značky
Benchamed, Flor De Nicaragua, Flor de Oliva, Hamptom Arms, Luis Martinez, La Rica
Oliva, Reserva Presidente, Quorum

Krajina pôvodu: Brazília

Monte Pascoal
Spoločnosť bola založená v roku 2007, spotrebiteľský závod sa nachádza v regióne
najkvalitnejšieho brazílskeho tabaku. Vysoká kvalita tabaku má za cieľ šíriť povedomie
o brazílskych tradíciách a kultúre. Cigara je stredne silná, ľahko sa ťahá a tzv. „dobre dymí“.

