
Diplomático Ambassador 
Når du for alvor skal forkæles! Efter 12 års 
fadlagring udvælges de bedste fade som 
blandes og lagres yderligere to år i Pedro 
Ximénez-sherryfade. Tappes direkte fra fad 
for at bevare rommens sjæl. 
Duft af portvin, tørrede frugter og chokolade 
vælter ud af glasset. Rosin, muskatnød, kanel 
og ristet træ er blot nogle af de mange smags-
noter som viser, at her er en rom af utrolig 
høj kvalitet. 

Diplomático Reserva Exclusiva
En kompleks og elegant ”sipping” rom, som 
er blevet til en sand bestseller hos Diplomáti-
co. Den populære rom er et blend af rom fra 
forskellige batches, der har lagret op til 12 år på 
egetræsfade, hvilket giver rommen en karak-
teristisk rund sødme med frugtige noter og en 
høj intensitet i smagsprofilen. Nydes ”neat” eller 
i cocktails som Old Fashioned eller Manhattan 
for at give et super premium tvist. 

Diplomático Distillery Collection 
Nº1 Batch Kettle 
Denne rom er en del af Diplomáticos 
romserie, som hver har sit eget særpræg, og 
kun produceres i et begrænset antal. Denne 
lagres på fade af amerikansk hvid eg i 6 år. 
Serien har ingen yderligere sukker tilsat 
efter lagring.
Nº1 destilleres på Batch Kettle, hvor rom-
men recirkulerer i systemet, indtil man er 
tilfreds med destillatet. Dette gør rommen 
smooth og rund i smagen, hvor noter af 
tropiske frugter mixes med sød karamel. 

Diplomático Distillery Collection 
Nº2 Barbet
Distillery Collection er Diplomáticos 
romserie, som hver har sit eget særpræg, og 
kun produceres i et begrænset antal. Denne 
lagres på fade af amerikansk hvid eg i 4 år. 
Serien har ingen yderligere sukker tilsat 
efter lagring.
Nº2 destilleres på et fransk ”barbet” søjle-
destillationsapparat i kobber, hvilket giver 
et mere frugtrigt udtryk. Smagen rummer 
friske og lette citrusnoter og en behagelig 
dybde fra fadet.

Diplomático Distillery Collection 
Nº3 Pot Still
Distillery Collection er Diplomáticos romserie, 
som hver har sit eget særpræg, og kun produce-
res i et begrænset antal. Lagret på fade af ameri-
kansk hvid eg i 8 år. Serien har ingen yderligere 
sukker tilsat efter lagring.
Nº3 destilleres på et pot-still tidligere brugt til 
whisky i Skotland. Denne rom er tung og kom-
pleks med tydelige noter af karamel, kaffe og 
chokolade, der fuldender rommens formidable 
balance.

Diplomático Single Vintage
Kun i særligt gode år laver Diplomatico 
Single Vintage rom. Lagret 12 år på bourbon- 
og single malt-fade inden den blendes og 
lagres yderlig et år på spanske sherryfade, der 
giver rommen dens unikke finish. En meget 
koncentreret rom med vanilje-, kaffe- og 
chokoladearomaerne. Perfekt balance mellem 
krydrede noter og en anelse tørhed skaber 
en kompleks oplevelse, der først klinger ud, 
længe efter man har slugt de sidste dråber.

Diplomático Planas
Planas er en unik hvid rom, som består af et 
blend af rom lagret op i til 6 år, som filtreres kry-
stalklar på flasken. Det klare udseende underspil-
ler rommens fyldighed. En overraskende intens 
klar rom med elementer af tropiske frugter, 
kokos og kaffe, der samles i et særdeles elegant 
udtryk. Kan nydes ”neat” med en isterning, men 
kommer virkeligt til live i friske drinks som f.eks. 
Mojito, Daiquiri eller Piña Colada. 

Diplomático Mantuano 
Mantuano er en pragtfuld rom, der er lagret i 
op til 8 år på egetræsfade, der tidligere har væ-
ret brugt til at lagre bourbon eller maltwhisky. 
Smagen er kompleks med noter af tørrede 
frugter som abrikoser og figner samt vanilje 
og træ. Den balancerede smag afsluttes af et let 
tørt islæt. Mantuano er skøn i sig selv, men også 
fremragende i kraftfulde drinks. 

Diplomático Selección de Familia 
Selección de Familia er et specielt blend af 
rom lagret op til 12 år. Den mørke ravfarvede 
rom giver næsen velbalancerede aromaer af 
sukkerør, honning og røde frugter, hvorefter 
ganen vil opleve aromaer af træ og blom-
me kombineret med noter af karamel, som 
til sidst giver en lang og fantastisk finish. 
Server denne rom ”neat” eller ”on the rocks” 
for maximal nydelse af denne exceptionelle 
smagsprofil.  


