
 

 

Romsmagning  

Lørdag den 9. marts kl 18.00 

Pris 220 kr.  

                 . 

 

Når nu da foråret nærmer sig, kan vi ikke forstille os noget bedre end at sidde på Cafe Globen og smage os gennem 

Caribien. Vi har endnu en gang overtalt ”Rom Thomsen til at være vores guide på denne tur. 

Han vil planlægge turen så ”nye romdrikkere” kan være med. Der vil blive gennemgået hvordan man laver rom og vi 

kommer gennem de 4 stilarter i rom: 

• Den Cubansk stil 

• Demerara stilen 

• Den franske Rhum Agricole 

• Den stærke Pott still også kaldet Sømandsrom. 

 

Smagningen ledsages af over 200 billeder og tager ca. 3½ time og vi smager 2 cl af nedenstående rom. 

Man kan evt. forberedes sig ved at gå til ”Rom Thomsens” hjemmeside: www.RomThomsen.dk 

Tilmelding ved mail til tilmelding@cafegloben.dk. Når man har fået bekræftet, at der er plads indbetales beløbet til 

reg. 5017 kontonr. 1200954. Begrænset antal pladser, så hurtig tilmelding tilrådes. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. Rum Nation Peruano 8 år 42% 
Peru 
Det italienske firma der stå bag romserien "Rum nation" 
har haft god respons på deres rom og har derfor sendt 
idémanden Fabio Rossi rundt i det Caribiske område. 
Han har lavet en afstikker til Peru hvor han har fundet 
nogle gode tønder, der udgør denne nye rom. Lillebror 
til Millonario 15 og Millonario XO 
 
 
2. Diplomatico 12 År Reserva Exclusiva Rum 
Venezuela 
Denne rom er endeligt kommet til Danmark. Er dog 
ikke på hylderne ret mange steder. En kraftig og fyldig 
rom i stil med El Dorado 15 år. Men med lidt mere af 
det hele. Kan virke overvældende ved første møde, 
men allerede i anden sip blød og forførende. Masser 
sødme og underliggende smag af mandel og marcipan. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
3. Trois Riviéres 5 år Rhum Agricole 
Martinique 
Klassisk Martinique rhum af typen ”Rhum Agricole 
(bonde rom). Tør og cognacagtig. Meget af denne roms 
karakter kommer fra de tønder der modnes i. Det er 
fransk egetræ af samme type som bruges til cognac. 
Denne rom er dog en smule sødere en de fleste Rhum 
Agricole, en god introduktion til den franske stil 
 
 
 
 
 
4. Pusser's British Navy Rum (Pink) 42%  

Blend 
Er lavet som en kopi af den klassiske navyrum fra den 
britiske flåde. ”Pure pot still” Fra Jamaica og Guyana 
Næse: Jamaica sødme.  
Smag: Meget tilgængelig Navy rom. God sødme, let 
kaffe præg, veksler mellem søde og fadagtigt strejf.  
Eftersmag: Krydderet, ”vådt læder” varer rigtig længe. 
Nødder og mokka noter slutter af. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

5. Rum Nation Barbados 10 år 40% 
Barbados   
Igen har Fabio fra ”Rum Nation” været på rejse og 
bragt nyt med hjem. 
Klassisk rom fra øen der kaldes ”rommens vugge”. En 
blanding af de 2 romtyper Pott still og Kolonne still. En 
blanding af en kraftig rom med ”kant” på og klassisk 
sødme fra Caribien.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Dos Maderas Caribbean Double Aged 
Rum 5+5 år 37,5% 
Blended fra Caribien (Pott still med et tvist) 
Der udvælges rom fra Barbados og Guyana. Så lagre 
man rommen 5 år i Caribien. 
Efter denne del af lagringsprocessen, bliver den sejlet 
til en sherrybodega i Spanien, hvor anden del af 
lagringen begynder. Rommen bliver nu lagret 5 år 
egetræs fade, der tidligere har været brugt til at modne  
sherry. Den ”fede” sherry sætter et spændende præg 
på denne rom. 
 
 
7. Ron Millonario Solera 15 år Reserva 
Especial 
Peru 40%   (Cubansk stil) 
Er storebror til 8 årige Rum Nation Peruano, men lagret 
på en solera.(særlig lagringsmetode kendt fra sherry) 
Det giver en meget blød og fuldendt rom. God fyldighed 
og meget behagelig sødme. Blommer, vanilje, og 
karamel alle i bløde toner er de dufte og smage der 
melder sig. Vinder af WM for rom i 2008 og  09 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

8. Ron Zacapa Centenario 23 år 40% 
Guatemala 
Ron Zacapa Centenario har vundet guldmedalje så 
mange gange at den som den første blev optaget i 
"International Rum Festival" Hall of Fame. 
Som firmaet selv skriver: 
Den har alt hvad man kan drømme om i fylde og 
sødme. Ron Zacapa Centenario er steget en hel del i 
pris de seneste år, men når efterspørgslen stiger og det 
tager 23 år at lave mere, så går det desværre sådan. 
Det er efter Ingvars mening det tætteste man 
kommer ”Slik for voksne” 
 

 

 
 Rom Thomsen i arbejdstøjet                                                        God rom kan bringe en i godt selskab!! 


