DON Q CRISTAL
Een heldere, lichte premium rum die het meest bekend staat voor
zijn mengbaarheid en zachtheid. Er wordt een distillatieproces
met vijf kolommen gebruikt om onze belangrijkste rum te
vervaardigen, die voor zuiverheid wordt gefilterd.

RIJPINGSPROCES:

Een blend van verschillende soorten rum
die van 1½ tot 5 jaar hebben gerijpt in Amerikaans wit eiken
vaten.

ALCOHOLPERCENTAGE: 40% ALC/VOL, 80º proof
PROEFNOTITIES: Lichte, kristalheldere neus, zacht

met melasse, rumachtige tonen.

SERVEERTIPS:

en helder

Lichte, verfrissende cocktails; mix met
bruiswater, cola, tonic, sourmix of sap van fruitsoorten zoals
cranberry, ananas en sinaasappel. Combineer met lichte
borrelhapjes en zeevruchten.
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DON Q CRISTAL - PACKAGING
Don Q Cristal is ontwikkeld in Puerto Rico in de jaren ’70 en ’80, om te
concurreren tegen de stroom aan wodka’s die op de markt werden
gelanceerd en die erg populair waren in de cocktail scene. Door
wetgeving in Puerto Rico is het verplicht om alle rums minimaal 1 jaar
te rijpen in eiken vaten. Serralles heeft dan ook een speciaal
koolstoffiltreringsproces moeten ontwikkelen om de kleur uit dit product
te halen om hem ‘cristal’ clear te krijgen. Het uiterlijk van de fles cristal
is zo ontwikkeld dat het ook wodka drinkers aanspreekt. Desondanks
zullen consumenten Don Q Cristal niet verwarren voor een wodka
zodra de Cristal gepositioneerd is naast andere Don Q producten
en/of andere rums, zoals we aanbevelen.
IN 2014 VERPAKKINGSOPTIMALISATIE EN
LOGO VERANDERING PLAATSGEVONDEN ADHV
CONSUMENTENONDERZOEK IN DE USA EN
PUERTO RICO
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DON Q 151
Een blend van zware en lichte soorten rum, waarvan elke soort
minimaal 3 jaar heeft gerijpt. Deze uitgebalanceerde rum
onderscheidt zich van 151 andere soorten rum met rijpe
kenmerken van vanille en eiken en een vleugje rook en tabak.

RIJPINGSPROCES:
3 jaar hebben gerijpt.

Een blend van verschillende soorten rum die elk minimaal

ALCOHOLPERCENTAGE: 75,5% ALC/VOL, 151º proof
PROEFNOTITIES: Krachtige, houtachtige smaak met aan het

begin zoetigheid, tonen van karamel, vijgen en gedroogd fruit.
Rijkelijke tannine van het eiken vat zorgt voor een lange, heldere,
smaakvolle finish en romigheid in de mond.

SERVEERTIPS:

Als basisingrediënt in tropische en tiki-achtige drankjes
of om te layeren om toegevoegde complexiteit van alcohol en een
rumachtige smaak te bieden. Smaakvol genoeg om te nippen met
water. Combineer met Aziatisch, Latijns-Amerikaanse en gekruide hapjes.
Te gebruiken in voedselrecepten waarin sterkere rumsmaken gewenst zijn of
wanneer er een techniek nodig is waarbij vuur wordt gebruikt.

WAARSCHUWING:

Ontvlambaar.
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