
Richland Rum Batch 93
Batch 93 er en ’Single Estate Rum’, hvilket 
vil sige, at hele processen fra råvare til 
aftapning foregår på destilleriets egen 
grund. På den måde sikre Richland Rum 
Distillery at den færdige rom, lever op til 
deres høje standarder.

Rommen har skønne tunge fadnoter der 
balancerer himmelsk med en kombina-
tion sødme og syrlighed. Herlig rom fra 
Giorgia, USA.

Richland Rum Single Estate Virgin 
Coastal 
En blød og fyldig rom, som kun modnes 
i en kort periode på nye amerikanske 
egetræsfade for at skabe en frisk og 
frugtig rom. Smagen er frisk og let-syrlig 
med vegetabilske noter fra destilleriets 
egne sukkerrør. 

Rommen er et resultat af en proces af 
utrolig høj kvalitet, og passer perfekt til 
diverse drinks og cocktails.

Richland Rum Chateau Elan Port Cask 
Exchange
En intens og kompleks rom der lagres op 
til 5 år på nye amerikanske egetræsfad, 
hvorefter den aftappes og lagres på brug-
te portvinsfade hos hedvinsproducenten 
Château Élan. 

Processen giver en krydret smag med 
lette bitre noter, som afsluttes med en 
blød og sød finish. Rommen er en ’Single 
Estate Rum’. 

Richland Rum Batch 95
Batch 95 er en ’Single Estate Rum’, hvilket 
vil sige, at hele processen fra råvare til 
aftapning foregår på destilleriets egen 
grund. På den måde sikre Richland Rum 
Distillery at den færdige rom, lever op til 
deres høje standarder. 

Rommen har skønne tunge fadnoter, der 
balancerer himmelsk med en kombina-
tion sødme og syrlighed. Herlig rom fra 
Giorgia, USA.

Richland Rum batch 94
Batch 94 er en ’Single Estate Rum’, hvilket 
vil sige, at hele processen fra råvare til 
aftapning foregår på destilleriets egen 
grund. På den måde sikre Richland Rum 
Distillery at den færdige rom, lever op til 
deres høje standarder.

Rommen har skønne tunge fadnoter, der 
balancerer himmelsk med en kombinati-
on af sødme og syrlighed. Herlig rom fra 
Giorgia, USA.

Richland Rum Terrapin Double IPA
En sublim og kompleks rom som lagres 
op til 4 år på nye amerikanske egetræs-
fade, hvorefter den aftappes og lagres på 
brugte IPA fade, hvilket giver fantastiske 
noter af humle. 

Rommen er en ’Single Estate Rum’, som 
er blevet kælet for lige siden høsten af 
sukkerrørene.


