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Herida Brands
är ett litet företag med ett stort hjärta för ädla drycker.
I detta Magazin har vi samlat våra produkter samt lite annan info som kanske kan vara av intresse.
Vår dryckesportfölj består till största del av rom men vi har även lite andra produkter som ni hittar
i slutet av magazinet.
Intresset för rom har ökat markant de sista åren och vi märker av en stor efterfrågan på olika stilar, dofter
och smaker. Vi försöker ha en så bred portfölj som möjligt av lagrad rom.
Om ni vill veta mer och bredda ert sortiment, hör av er så hjälper vi gärna till.
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Ron ROBLE från Venezuela

Roble Extra Añejo
En rom som lagrats på bourbonfat 8-12 år.
Len och fin rom, med robust smak, inslag av ek, vanilj
och torkade nötter, den avslutas med en mild
kryddighet.
Via lagringen på bourbonfat har Roble Extra Añejo fått
en mycket vacker bärnstensfärg.
Volym 70 cl
Alk. 40%

Roble Ultra Añejo
En vintagerom lagrad 12 år på bourbonfat samt på
Pedro Ximénez (sherry) fat.
Len och fin rom, med smak av ek, torkade nötter,
knäck, kola och sherry.
Smakrik, trevlig avecrom med måttlig sötma.
Denna rom har en mycket vacker guldfärg.
Volym 70 cl
Alk. 40,5%

Masterblender
Francisco "Don Pancho" Fernandez Perez
Masterblender
Francisco "Don Pancho" Fernandez Perez
har sedan tidigt 60-tal arbetat med att lära sig allt om den ädla
drycken rom. Han har arbetat på destillerier världen över och
ligger bakom många välkända märken. Med många års erfarenhet
samt en önskan om att göra en rom "helt utan kompromisser" så
har Don Pancho äntligen släppt sitt eget märke Origenes Rum.
Han säger själv att

”Det är en rom värd att vänta en livstid på.”

Idag driver
Don Pancho
företaget
Pilsa Rum
tillsammans
med Carlos
Esquivel.

Origenes
8 år

Origenes Reserva
Don Pancho 30 år

Origenes Reserva
Especial 18 år

En elegant rom med smak av
karamell, vanilj, ek och torkade
frukter. En mycket välbalanserad
rom trots sina unga år. Kan
avnjutas som avecrom men
funkar också väldigt bra till en
elegant cocktail .
Volym: 70 cl
Alk.40%

Med doft av ek, bourbon,
apelsinskal, aprikoser, russin och
andra torkade frukter. Smaken är
fyllig med toner av fikon och kola.
Detta avrundas med en lång och
mycket komplex nötig eftersmak.
Volym: 70 cl
Alk.40%

En elegant doft med aromer av sött
te, honung, färska dadlar och fikon.
I smaken hittar vi toner av torkade
frukter, bourbon och solmogna
plommon. Detta är en mycket
välbalanserad rom med lång
eftersmak.
Volym: 70 cl
Alk.40%

Gold of Mauritius
Här har man på ett innovativt sätt fått fram
en rom med mycket karaktär. Lagringen på
portvinsfat har gett den kraftiga smaker från
portvinet samt en trevlig torrhet i eftersmaken. Denna rom passar utmärkt att
dricka som den är men funkar även perfekt
till en elegant cocktail. Doft av exotiska
frukter & nougat. I smaken hittar vi en
framträdande ton av portvin och frukt som
följs av nötighet, ek samt tobakstoner.
Alk.halt: 40%
Vol: 70 cl

Gold of Mauritius Solera 5
Även denna rom har lagrats på portvinsfat
men här har man slutlagrat på nya oanvända
ekfat. Detta gör att Gold of Mauritius Solera 5
blir lite mer dämpad i tonerna är Gold of
Mauritius.Den får mer kropp samt lite längre
eftersmak. Här hittar vi tydliga toner av
nougat, hasselnöt, portvin och fruktighet. Torr
eftersmak med smak av ek och söt tobak.
Alk.halt: 40%
Vol: 70 cl

Club & Tonic
•
•
•
•

Rom Club Sherry Spiced
Tonic Water
Orange and ime
Ice

Fyll ett stort vinglas med is. Häll på Tonic
Water. Lägg i en limeskiva samt en tunt
skivad apelsinklyfta.
Toppa med Rum Club
Sherry Spiced.

Rom Club Sherry Spiced
Kraftfull och len rom med toner av
mandelmassa och körsbär. I doften hittar vi
melass, choklad, nötter och vanilj. Serveras
som avec eller som en i en elegant cocktail.
Drick den som den är eller blanda otroliga
cocktails.
Alkoholhalt 40%

Destilerias Arehucas
är beläget på Gran Canaria. De har destillerat rom
sedan 1884. När de startade sin verksamhet så
stavades det Arucas precis som staden den ligger i.
Då borgmästaren insåg att företaget började tjäna
pengar på sin verksamhet så ville han ha sin del av
kakan. Han krävde att staden skulle få en del av
vinsten eftersom de använde dess namn. Det
gillades inte! Destilerias Arucas blev då Destilerias
Arehucas. Samma namn men med en ny stavning.
Problemet löst!

Arehucas sortiment
Här hittar vi drinkrom (oro & blanco) samt olika typer
av romlikörer men även rom som är lagrad ända upp
till 30 år på amerikanska ekfat. Om man har vägarna
förbi Destilerias Arehucas så kan man passa på att få
en guidad tur på destilleriet. Att få vandra runt i
Europas största rombodega är otroligt mäktigt.
Doften av ek och rom är obeskrivlig!
Måste upplevas!

Arehucas Reserva 12 år
är nykomlingen i Arehucas produktportfölj. Denna rom är
lagrad 12 år på amerikanska ekfat. En torr rom som är
mycket mjuk & len. Med doft av russin, vanilj och ek. I
smaken hittar vi toner av torkade frukter, kola och fat. Mild
eftersmak med toner av aprikos och tobak.
Alkoholhalt: 40%

Arehucas Reserva Especial 18 år
Denna rom har fått mogna hela 18 år på amerikanska ekfat.
Den är mycket mjuk & len. En lätt rom med svag sötma, doft
av russin, vanilj och ek. I smaken hittar vi toner av torkade
frukter, kola och fat. Mild eftersmak med toner av sött te och
tobak.
Alkoholhalt: 40%

Capitan Kidd 30 år
Arehucas Capitan Kidd är en guldfärgad
och elegant rom med markant doft av ek,
piptobak, choklad och honung.Den har
lagrats minst 30 år på amerikanska ekfat
vilket har resulterat i enastående
smakharmoni av råsocker, smörkola och
dadlar. En fantastisk välbalanserad
smakupplevelse med lång eftersmak.
En avec i världsklass!
Alkoholhalt: 40%

Arehucas
Oro

Arehucas
Blanco

Arehucas
Honungsrom

Arehucas
Caramelo

Mörk drinkrom
70 cl
Alc.vol 37,5%

Ljus drinkrom
70 cl
Alc.vol 37,5%

Romlikör
70 cl
Alc.vol 20%

Romlikör
70 cl
Alc.vol 24%

Ron Esclavo Solera
En romserie från Dominikanska Republiken och Oliver & Oliver som består av 12år, 15år
och XO(23år). Esclavo betyder slav på Spanska och denna rom är en hyllning till alla slavar som
har fått betala ett högt pris på sockerrörsfälten.

Ron Esclavo
Solera 12 år
70cl, Lagrad i Bourbonfat
Smak o Doft: Vanilj,
smörkola, ek och en viss
eldighet som avslutas med
en härlig kakaoton. Trevlig
rom med runda smaker.
Alk.vol 40%

Ron Esclavo
Solera 15 år
70cl, Lagrad i Bourbonfat
Smak o Doft: Vanilj,
nougat, smörkola o
karamell med lång svagt
kryddig eftersmak.
Här tar eken större plats
än i 12an. En rom med
lång, len komplex o lite
oljig eftersmak.
Alk.vol 38%

Ron Esclavo
Solera XO 23 år
70cl, Lagrad i Bourbonfat
Smak o Doft: Vanilj,
nougat, smörkola o
karamell med inslag av
kanel och honung svagt
kryddig o mustig
eftersmak, dominerat av
ek o godissötma.
Alk.vol 42%

Ron Esclavo XO Cask 65%
50cl, Lagrad på Bourbonfat
Smak o Doft: Vanilj, nougat, smörkola o karamell med inslag av kanel, mocka och honung svagt
kryddig o mustig eftersmak, dominerat av ek o godissötma. Den höga alkoholstyrkan gör att
smaktonerna i denna rom når ytterligare en nivå jämfört med Esclavo XO 42%.
Helt enkelt ”en förbaskat trevlig käftsmäll”

Om Esclavo XO Cask…..
”Det var länge sen vi provade en “Cask” som var så… god! Den är
inte bara acceptabel eller skojig – utan Ron Esclavo XO Cask är
härlig smakupplevelse. Ron Esclavo XO Cask har en tung sötma
med övervägande toner av vanilj och karamell. Men tack vare
styrkan så kan man känna ännu mer underliggande smaker av
kryddor och sirap.Eftersmaken blir massiv, och vi förstår att Ron
Esclavo XO Cask inte är för alla smaklökar. Men om du gillar rom
från den “spanska skolan”, och vill börja gräva ännu djupare i den –
så är Ron Esclavo XO Cask ett måste.”
-RomRom 2016

Anonyma kommentarer:
”Hysteriskt god. Den blir som en chock i munnen, en riktig
käftsmäll! Och så är den sådär härligt socker- och smörkolaaktig
med lätt rökig ton som bara Oliver & Oliver klarar av att balansera.
Klar favorit.”
”Jag har haft denna flaska ett tag och tar bara fram den när jag
verkligen vill njuta!”

Första upplagorna av
Ron Esclavo XO Cask
buteljerades i höga
glasflaskor med en enkel
vit etikett. Nu säljs de i
ett svart krus med
samma enkla etikett.
Nytt utseende men
samma goda rom.
OBS! Om du köper
denna produkt via
Systembolaget så är det
fortfarande glasflaskan
som gäller.

Rom är en mytomspunnen dryck som enligt många ska komma från Karibien eller Sydamerika men här har vi ett
lysande exempel på att det destilleras rom av hög kvalitet även i andra delar av världen. Destilerias Aldeas rom är
gjord på ren sockerrörssaft från egna fält. All rom tillverkas småskaligt. Varje flaska är numrerad samt anger vilket år
skörden kommer från. En rom som det är mycket lätt att förälska sig i. I vår produktportfölj hittar vi Maestro, Familia
& Tradicion. Alla lika lena och fina men med olika toner i smak och doft.
Vilken blir din favorit?

Aldea Maestro
En komplex rom lagrad 10 år på
bourbonfat. Här hittar vi toner av
tropiska frukter, vanilj, ek och
druvskal.

Aldea Familia
Lagrad 15 år på franska ekfat samt
rödvinsfat. En relativt torr rom med
tydlig rödvinsdoft kombinerad med
varmt fuktigt trä och svaga inslag
av honung.

Aldea Tradicion
Lagrad 22 år på bourbonfat,
franska ekfat samt rödvinsfat. En
mycket komplex rom. Här hittar vi
toner av ek, torkade frukter,
karamell, sockerrör, läder samt
druvor.

Destilerias Aldea hittar
vi på den lilla kanarieön
La Palma. Hela ön är
täckt av grönska,
enorma bananodlingar,
fruktträd, skog och
sockerrörs-fält. Stora
turkosa vågor slår in
mot de finkornigt
kolsvarta stränderna.
Det är inte konstigt att
denna ö kallas La Isla
Bonita.

Destilleriet är familjeägt och producerar lagrad rom i
liten skala. De har egna sockerrörsfält där man
fortfarande skördar för hand. Sockerrören körs till
destilleriet där de krossas för att utvinna sockerrörs-saft
som sedan fermenteras. Vid destilleringen används en
gammal vedeldad Alembicpanna som de inte har några
planer på att byta ut. Man lagrar sedan på olika typer av
fat. Ett hantverk från början till slut och vilket resulterar i
underbar rom.

Worthy Park Estate
En mycket anrik Estate, grundat år 1670.
Beläget på Jamaica, 1200 meter över havet,
med utsikt över 10 000 hektar frodiga sockerrörsfält.

Worthy Park
Single Estate Reserve Rum
Detta är en autentiskt, traditionell, osötad
jamaicansk rum. Destillerad och buteljerad
på Jamaica. Lagrad 6-10 år på amerikansk
vit ek/ex-bourbon.
Ett lysande exempel på hur komplex och
smakrik en 100% potstillrom är.
Volym 70 cl
Alk 45%

Rum-Bar Rum
Ljus overproof premium rom från Jamaica.
100% Pot-still. Med sin höga kvalitet och kraftiga potstill-smak kvalar denna
rom in som en favorit i baren. Vill du blanda en traditionell Jamaica Rum
Punch är det Rum Bar du ska ha. Vol 70 cl. Alk.vol 63%

Rum-Bar Gold
Premium guldrom, lagrad på fat i minst 4 år. En klassisk jamaicansk rom
som kan avnjutas som den är eller blandas i drinkar. Med doft av mogen
banan och äpple. I smaken hittar vi lätta toner av vanilj och ek.
Vol 70 cl. Alk.vol 40%

Rum-Bar Rum Punch
Rum-Bar Rum (White Overproof)
Färskpressat Lime Juice
Färskpressad ananasjuice
Nypressad apelsinjuice
Grenadin. Skaka alla ingredienser
med is och häll i isfyllt Collins glas

Tres Hombres
En serie rom med en historia värd att
berättas. Tres Hombres grundades av tre
vänner med ett gemensamt intresse för
segling, miljö samt lagrad rom. De köper en
tvåmastad skonare och börjar frakta rom,
kakaobönor och kaffe över Atlanten.
Varje år släpps minst en ny edition rom.
Ingen edition är den andra lik, olika ursprung,
lagring, ålder osv. Även utseendet på flaska,
etikett osv är olika från år till år. Det enda de
har gemensamt är att de är utvalda med
kärlek och omsorg.
Man kan följa Tres Hombres äventyr på
deras hemsida www.fairtransport.eu, på
deras facebook Tres Hombres Rum
samt på Instagram som treshombres.rum

Captains Choice
Vid varje resa över atlanten går båtens kapten
Andreas Lackner mer under däck för att välja ut
sina favoriter bland alla romfat. Dessa fat får
behålla sin fatstyrka och butteljeras sedan på
enliters-krus som ser olika ut från år till år. 2017
lanserades Captains Choice La Palma,
Dominicana samt Marie Galante. Eftersom det
endast lanseras några hundra flaskor av varje
utgåva så är dessa flaskor åtråvärda samlarobjekt.
Är du intresserad av ett exemplar så håll ögon och
öron öppna efter nästa släpp.

Mönstra på
Har du en dröm om att någon gång få leva som en
pirat och segla över Atlanten i en gammal skonare
med lasten full av romfat?
Det kan bli verklighet. Man kan köpa sig en plats
på Tres Hombres fartyg och tillsammans med dem
besöka många underbara platser.
Mer info hittar ni på www.fairtransport.eu

Santiago de Cuba
Är det något land vi förknippar med rom så är det Kuba.
I vår portfölj hittar ni två märken
Santiago de Cuba och Ron Cubay
Båda producerade och
buteljerade på Kuba.

Santiago de Cuba 12år
En torr rom med mjuk och trevlig
smak, fina aromer. Tydliga egenskaper
från 12 år varsam lagring på ekfat.
Alk. vol. 40%

Santiago de Cuba 25år

Ron de Jeremy
Reserva
En rom med fyra olika
ursprungsländer. Jamaica,
Barbador, Trinidad &
Guyana. Lagrad på
bourbonfat upp till 8 år.
Vol.70cl
Alk.halt 40%

En himmelsk rom med smak som påminner

Ron de Jeremy
Ron de
Jeremy
om torkade frukter,
körsbär,
choklad och
valnötter.
Denna
rom
fick
sin
fösta
Spiced
XO
kvalitetsutmärkelse år 2006.

En mörk rom kryddad
En rom med fyra olika
Alk. vol. 40%
med vanilj, kanel,
ursprungsländer. Jamaica,
muskotnöt & koriander.
Barbador, Trinidad &
Ursprung: Trinidad
Guyana. Lagrad på
bourbonfat upp till 15 år.
Vol.70cl
Vol.70cl
Alk.halt 38%
Alk.halt 40%

Ron Cubay
Ron Cubay 1870 Extra Añejo 18 år
En välbalanserad mörk rom med kraftig
arom som lyfter de fruktiga smakerna
i en fin harmoni. En mjuk och delikat
smak som helt enkelt resulterar i
magi.
Alk. Vol. 40%

Carta Blanca Extra Viejo 14 år
En vit rom som kombinerar det lätta
och mjuka, som är typiskt för
kubanska rom. Mjuk arom, fruktig,
välnyanserad smak.
Alk. vol. 40%

RonGin
Cubay Suave
Hedgehog
Med denna gin handlar allt om kärlek, kärlek till smaker, goda
drycker samt kärlek till Gin. Hedgehog
Gin (Ron
En mjuk
ochJeremy
något smeknamn)
söt klassisk kubansk
är den enda gin i världen där manrom
används
avåldrats
kärleks örter.
Med En riktigt
somsig
fått
på ekfat.
premium gin och Mojo kryddor skapar
man
en kärleksdryck
som Perfekt för
bra och
ihållande
eftersmak.
håller romantiken vid liv.

att blanda longdrinks och cocktails, men

Och inte nog
med
det, avnjutas precis som den är.
kan
också

den gör en grym
Gin
& Tonic!
Alk.
Vol.
37,5%
Vol. 70cl

Mickey Finn
Mickey Finn är en serie smaksättare till
drinken. Det som är unikt med denna dryck är
att den är vinbaserad och smaksatt med
koncentrerad frukt/bär-juice. Den finns i
smakerna Blood Orange, Blueberry, Sour
Green Apple, Prickly Pear, Strawberry &
Raspberry.
Vinbasen i Mickey Finn gör den väl lämpad
för många typer av drinkar och då framför allt
vindrinkar som tex Mickey Finn kannan.
Mickey Finn Kannan har blivit ett givet val för
många uteserveringar. Ett enkelt sätt att
jobba, en kanna och fyra glas (gärna vinglas).
När kannan är slut provar man en ny smak.

Fakta:
• 50 cl
• Alk.vol 15%

Mickey Finn Kannan
Fyll en kanna till hälften med is.
Blanda:
·
2 dl Mickey Finn
·
2 dl Sprite
·
2 dl Vitt Vin.
Dekorera med tex äppelskivor,

Ron de Jeremy
Reserva

Ron de Jeremy
Spiced

Ron de Jeremy
XO

En rom med fyra olika
ursprungsländer. Jamaica,
Barbador, Trinidad &
Guyana. Lagrad på
bourbonfat upp till 8 år.
Vol.70cl
Alk.halt 40%

En mörk rom kryddad
med vanilj, kanel,
muskotnöt & koriander.
Ursprung: Trinidad

En rom med fyra olika
ursprungsländer. Jamaica,
Barbador, Trinidad &
Guyana. Lagrad på
bourbonfat upp till 15 år.
Vol.70cl
Alk.halt 40%

Vol.70cl
Alk.halt 38%

E

n fräsch syrlig likör som innehåller handplockade

cocablad från Bolivia samt 36 smakrika örter. Den har
en smak av citrus, guarana, ginseng, grönt te och
ingefära. En spännande, fräsch och helt unik smak.
Agwa de Bolivia är limegrön till färgen och om den får
ligga i frysen en stund innan servering så får den en
lite tjockare konsistens och färgen blir neongrön på
gränsen till självlysande. Passar utmärkt som iskall
shot eller som drinkbas.
Alkoholhalt: 30%
Volym 70 cl

Bolivian Kiss
Servera iskall AGWA i shotglas
tillsammans med en limeklyfta.
• Bit i limeklyftan
• Ta din shot
Njut av din Bolivianska Kyss

Agwa Bomb
Hedgehog Gin

Serveras i speciella glas framtagna för
Agwa de Bolivia. Bottenkupan fylls med
Med denna gin handlar allt om kärlek, kärlek till smaker,
Red Bullgoda
och den övre kupan med Agwa.
drycker samt kärlek till Gin. Hedgehog Gin (Ron Jeremy
smeknamn)
På glaset
lägger du en limeklyfta.
är den enda gin i världen där man används sig av kärleks
Med
Ta denörter.
i tre steg
premium gin och Mojo kryddor skapar man en kärleksdryck som
håller romantiken vid liv.
1. Bit i limeklyftan
Och inte nog med det,

2. Ta Agwa de Bolivia

den gör en grym Gin & Tonic! 3. Ta Red Bull
Vol. 70cl

Mickey Finn
Mickey Finn är en serie smaksättare till
drinken. Det som är unikt med denna dryck är
att den är vinbaserad och smaksatt med
koncentrerad frukt/bär-juice. Den finns i
smakerna Blood Orange, Blueberry, Sour
Green Apple, Prickly Pear, Strawberry &
Raspberry.
Vinbasen i Mickey Finn gör den väl lämpad
för många typer av drinkar och då framför allt
vindrinkar som tex Mickey Finn kannan.
Mickey Finn Kannan har blivit ett givet val för
många uteserveringar. Ett enkelt sätt att
jobba,
en kanna är
ochen
fyra
glas (gärna
vinglas).
BiancaVigna
familjeägd
vingård
som drivs av de två
När
kannan ärElena
slut provar
man enMoschetta.
ny smak.
syskonen
och Enrico

De känner till varje tum av höjderna mellan Conegliano och
Pieve di Soligo, vilka är de platser som ger smak och arom
Fakta:
till deras viner.
• 50 cl
Prosecco är symbolen för detta territorium, dess aromer och
• Alk.vol 15%
smaker, men också dess historia och dess traditioner.
BiancaVigna grundades här i DOCG och DOC områdena i
Trevisos mars med sin 30 hektar vingård.
BiancaVigna levererar Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Fyll
kannahög
till hälften
aven
mycket
kvalitet.med is.
Blanda:
Kontakta oss för ytterligare info om dessa viner.
·
2 dl Mickey Finn
·
2 dl Sprite
·
2 dl Vitt Vin.
Dekorera med tex äppelskivor,

Mickey Finn Kannan

CALLES RIESLING
Calle Fegth är mannen
bakom Calles Riesling.
I årtionden har Calle varit en
del av den norska kulinariska
scenen. Han drev Credo i
Trondheim (en av Norges
bästa restauranger) innan
Heidi Bjerkan tog över. Nu
driver han Calles Vinbar på
Gotland i ett gammalt, tidigare
stängt militärt område i
Bungenäs på norra Gotland.
Det Vin-Calle inte vet om vin
är inte värt att veta!

E

n fräsch syrlig likör som innehåller handplockade

cocablad från Bolivia samt 36 smakrika örter. Den har
en smak av citrus, guarana, ginseng, grönt te och
ingefära. En spännande, fräsch och helt unik smak.
Agwa de Bolivia är limegrön till färgen och om den får
ligga i frysen en stund innan servering så får den en
lite tjockare konsistens och färgen blir neongrön på
gränsen till självlysande. Passar utmärkt som iskall
shot eller som drinkbas.
Alkoholhalt: 30%
Volym 70 cl

Bolivian Kiss
Servera iskall AGWA i shotglas
tillsammans med en limeklyfta.
• Bit i limeklyftan
• Ta din shot
Njut av din Bolivianska Kyss

Calles Riesling
Ett mycket trevligt vin från Weingut
Bernhard Mehrlein i Tyskland.
Fruktig doft med inslag av ananas,
päron, persika och citrus.
Serveras vid 8-10°C som apritif eller till
rätter av fisk och skaldjur.

Agwa Bomb
Vol: 750 ml

Alk.vol: 11,5%

Serveras i speciella
Sockerhalt:
glas framtagna
5 g/l
för
Agwa de Bolivia. Bottenkupan fylls med
Red Bull och den övre kupan med Agwa.
På glaset lägger du en limeklyfta.
Ta den i tre steg
1. Bit i limeklyftan
2. Ta Agwa de Bolivia
3. Ta Red Bull

BiancaVigna är en familjeägd vingård som drivs av de två
syskonen Elena och Enrico Moschetta.
De känner till varje tum av höjderna mellan Conegliano och
Pieve di Soligo, vilka är de platser som ger smak och arom
till deras viner.
Prosecco är symbolen för detta territorium, dess aromer och
smaker, men också dess historia och dess traditioner.
BiancaVigna
grundades här i DOCG och DOC områdena i
Cerveza
Tropical
Trevisos
mars
med
sinunderbart
30 hektar
vingård.
Det finns en uppsjö
med
god
öl från små mickroBiancaVigna
levererar
Conegliano
Valdobbiadene
bryggerier men ibland vill man bara ha en
helt vanlig ljusProsecco
av mycket
hög
kvalitet.
lager.
En iskall
öl med
ett djur på etiketten som blir blått när
den
Kontakta
är tillräckligt
oss för
kall.
ytterligare
Låter det inte
info helt
om underbart!!
dessa viner.
Volym 33 cl
Alkoholhalt 4,7%

Dorada Especial
En öl med mycket karaktär. Perfekt till mat. Tanken med
Dorada Especial är att den ska kunna hantera kraftiga
maträtter utan att ta över. En lageröl med mycket smak
utan att bli tung.
Volym 33 cl
Alkoholhalt 5,7%

CALLES RIESLING
Drinktips
Honungsrom

En underbar romlikör

Calle Fegth är mannen
bakom Calles Riesling.

I årtionden har Calle varit en
del av den norska kulinariska
scenen. Han drev Credo i
Trondheim (en av Norges
bästa restauranger) innan
Heidi Bjerkan tog över. Nu
driver han Calles Vinbar på
Gotland i ett gammalt, tidigare
stängt militärt område i
Bungenäs på norra Gotland.

Guanche Tea

Lemon Honey

• 6cl Honungsrom

• 6cl Honungsrom
• 2cl färskpressad Citron
• Is

Blanda hett te och
honungsrom
i ett värmetålig glas.
Lägg i några skivor citron
och rör om.
Värmande och gott!

Fyll ett whiskyglas med is.
Häll över honungsrom
samt färskpressad citron.
Rör om och garnera med
en citronskiva eller ett
ringlat citronskal.

Det Vin-Calle inte vet om vin• Citronskivor
• Hett te
är inte värt att veta!

Honey Shake
•
•
•
•

1/2 banan
6cl Honungsrom
10cl mjölk
2 skopor vaniljglass

Calles
Riesling
Varm
Honungsrom
•
•
•
•

Blanda alla ingredienser i en
mixer. Servera i stora glas.
Garnera gärna med lite vispad
grädde och riven choklad

Till Ostbrickan
Denna söta, milda romlikör gifter
sig mycket bra till ostbrickan. Välj
ut dina favoriter bland lagrade
ostar och servera tillsammans med
ett glas Arehucas Honungsrom.
Lagrad Cheddar + Honungsrom =
Kärlek

Ett mycket trevligt vin från Weingut
6cl Honungsrom
Bernhard Mehrlein i Tyskland.
Vispad Grädde
Kanel
Fruktig
doft
med inslag
av ananas,
(2cl guldrom
för en
starkare
variant)
päron, persika och citrus.

Värm honungsrommen till glöggvarm.
Serveras vid
8-10°C
som apritif eller till
Servera i värmetåligt
shotglas
eller
rätter
av
fisk
och
skaldjur.
glögg-glas. Toppa med vispad grädde
och eventuellt lite kanel.

Vol: 750 ml
Alk.vol: 11,5%
Sockerhalt: 5 g/l

Guanche Tinto
•
•
•
•

3cl Honungsrom
10cl Spanskt rödvin
2 cl Vermouth
Is, apelsin och hallon

Blanda alla ingredienser i ett
vinglas, tillsätt is och rör om.
Garnera med apelsinskivor
samt hallon.

Cerveza Tropical
Det finns en uppsjö med underbart god öl från små mickrobryggerier men ibland vill man bara ha en helt vanlig ljus
lager. En iskall öl med ett djur på etiketten som blir blått när
den är tillräckligt kall. Låter det inte helt underbart!!
Volym 33 cl
Alkoholhalt 4,7%

Dorada Especial
En öl med mycket karaktär. Perfekt till mat. Tanken med
Dorada Especial är att den ska kunna hantera kraftiga
maträtter utan att ta över. En lageröl med mycket smak
utan att bli tung.
Volym 33 cl
Alkoholhalt 5,7%

Lemon Honey

Varm Honungsrom

6 cl Honungsrom
2 cl färskpressad citron
Is

6 cl Honungsrom
Vispad grädde
Kanel
(2 cl guldrom för en
starkare variant)

Fyll ett whiskyglas med is.
Häll över rom och citron.
Rör om och garnera med
en citronskiva eller ett
ringlat citronskal.

Värm rommen till glöggvarm.
Servera i värmetåligt glas.
Toppa med vispad grädde
och lite kanel.

Chai med honung

Latte Caramelo

6 cl Honungsrom
Grönt te med kryddor
(kryddnejlika, kardemumma,
riven ingefära, kanel)
Citron

6 cl Ron Caramelo
2 dl mjölk
Is
Vispad grädde
Häll upp rom och mjölk över
isen. Toppa eventuellt med
grädde eller skummad mjölk och
garnera med kanel och socker.
Extra smak med en skvätt kaffe.

Koka upp grönt te med kryddor
(alternativt färdigt chai).
Sila teblandningen över
rommen i ett glas eller mugg.
Skär upp ett par citronskivor
och lägg i glaset.

Kaffe Caramel

Varm äppeldrink

4 cl Ron Caramelo
Starkt kaffe
Lättvispad grädde

6 cl Honungsrom
2 dl Äppelmust

Koka espresso, alternativt
starkt kaffe. Häll upp kaffe och
rom, toppa med grädde.
Garnera gärna med lite kanel.

Värm äppelmusten och
blanda med honungsrom i
din favoritmugg. Ett perfekt
värmande alternativ till
glöggen i vinter.

Till ostbrickan
Denna söta, milda romlikör gifter
sig väldigt bra till ostbrickan.
Välj ut dina favoriter bland
lagrade ostar och servera
tillsammans med ett glas
Arehucas Honungsrom.
Arehucas Guanche eller Ron
Miel som den kallas i Spanien
är en välbalanserad romlikör.
En 7-årig lagrad rom smaksatt
med kanarisk honung.
Med smak av vanilj, fudge, söta
dadlar och apelsin. Denna likör
är otroligt mångsidig. Drick den
som den är, som avec, blanda
drinkar på den, värm den och
drick den som ett alternativ till
glögg, använd den i matlagning
och bakning osv.
Alkoholhalt: 20%

Avec till desserten
Tänk dig en varm nybakad
äppelpaj toppad med god
karamellgrädde. Ron Caramelo
passar perfekt som avec eller
som smaksättning till kaffet.
En romlikör gjord på de finaste
sockerrör från Arehucas egna
plantage. Den har en smak av
gräddkaramell. Drick den som
avec, shot eller som drinkbas.
Alkoholhalt: 24%

Herida Brands
info@herida.se - www.herida.se

Honungsrom & Caramelo

En skön Bitter från
Det Norske Brenneri
Calle Fegth & Jon Bertelsen (avbildade på
etiketten ovan) har tillsammans skapat en skön
bitter som är mycket ölkompatibel.
Med smak av frisk citrus, örter & färsk mynta blir
denna bitter lätt en favorit.
50 cl
Alk.vol 41,3%

Arehucas Fresier
En rosa rom med smak av Jordgubb,
Körsbär & Hallon.
Blanda drinkar med Schweppes Russchian
eller Sprite. Smaksätt ditt bubbel.
Enkelt, snyggt och förbaskat gott!
Alk.vol: 37,5%
Vol: 70cl

