
Chairman’s Reserve Legacy
Rommen er en hyldest til destilleriets 
formand, Laurie Bernard, som var pioner 
inden for blending af rom fra forskellige 
destillationsmetoder.

Legacy-rommen er et fantastisk blend 
af rom, der er destilleret på 3 forskelli-
ge måder, hvilket giver en vidunderlig 
intensitet og kompleksitet. Rommen har 
dejlige noter af rosin og karamel, som 
harmonerer skønt med tobak, vanilje og 
banan.

Chairman’s Reserve The Forgotten 
Casks
Rommen har en smuk mørk mahogni-
farve med en intens duft af søde rosiner, 
tobak, honning og vanilje. Smagen byder 
på hints af grillede tropiske frugter og 
kandiserede valnødder, som afrundes 
med bløde krydderier, der fortsætter som 
en lang balanceret finish.

Chairman’s Reserve Spiced
Spiced har en dyb mahognifarve med 
en udtryksfuld aroma af bitter appelsin, 
muskatnød, kanel og sød rosin. Alt dette 
fører til en sød og fylddig smag, med 
præg af eksotiske krydderier, som afba-
lanceres af sprøde citrus karakterer. 

Resultatet er en kompleks krydret ”rom”, 
som har vundet adskillige priser til pre-
stigefyldte konkurrencer.

Chairman’s Reserve Original Rum
Den mørk-gyldne rom er et blend af 
rom, der er lagret i op til 5 år på egetræs-
fade. Den smager vidunderligt af banan, 
karamelliserede frugter, eg og vanilje, og 
afrundes fantastisk med en lang cremet 
finish. 

Rommen er flagskibet for St. Lucia 
Distillers, og har vundet adskillige 
guldmedaljer ved store internationale 
smagninger.

Chairman’s Reserve White Rum
En fantastisk lys rom, der byder på dufte 
af bl.a. banankage og ristede skumfiduser. 
Smagen er først tør og derefter sød med 
antydninger af fløde, frisk citrusskal med 
en lang afbalanceret finish. 

Rommen er perfekt til cocktails og long-
drinks grundet smagen og gennemsigtig-
heden. 

Chairman’s Reserve Limited Editi-
on 1931
En smuk gylden rom, der er fadlagret 
i op til 11 år på bourbon- og port-
vinsfade. Rommen er mere kom-
pleks, og opleves først sød efterfulgt 
af tørre smagsnoter af rosin og eg.

Rommen modtog desuden double 
guld og prisen som ”Spirit of the 
Year” i 2018 ved World Spirit Awards.


