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Wauw, wat een assortiment. Heb jij ze al geproefd?! A.H. Riise, een mooie en smaakvolle 
rum met subtiele smaaktonen. De volle donkere kleuren maken rum van A.H. Riise tot een 
ware belevenis. 
 
Speciaal voor jullie hebben we een TOP10 samengesteld, waar je deze week maar liefst 
10% KORTING op krijgt! De actie eindigt op 7 augustus 2022. Bestel eenvoudig via de 
webshop of neem contact op met Robin, Ruud of Jop. Salud! 

 
Ga mee op reis met A.H. Riise… 

 
 
 
 
 

 
1. A.H. RIISE Superior Cask  

 
AH Riise XO Reserve Superior Cask Rum staat bekend als een premium 
rum gemaakt van Caribische distillaten die samen zijn gevoegd in één 
vat, waaruit de rum uiteindelijk 
is gebotteld. Deze rum verschijnt in batches op de markt waarbij de 
aantallen gelimiteerd zijn. Rijke invloeden van tropisch fruit vormen de 
basis van het karakter van deze rum; invloeden van papaja en mango 
zijn aanwezig. Ook ontdek je hints van sinaasappel en vanille. 
à Super om kennis te maken met A.H. Riise.. 

 
 
 
 
 



2. A.H. RIISE XO Family Reserve 
 
Na de productie wordt de A.H. Riise Family Reserve opgeslagen in eikenhouten 
vaten die persoonlijk door de Master Distiller zijn geselecteerd met behulp van 
de solera-methode. Voordat het A.H. Riise Family Reserve openbaar werd 
gemaakt, was het exclusief gereserveerd voor de erfgenamen en opvolgers van 
A.H. Riise. De geur is pittig, ietwat rokerig en je ruikt sinaasappelschil. En je 
proeft een lichte smaak van fruit, zoet, leer en kardemom. à Premium! 
 

 
 
 
3. A.H. RIISE Copenhagen 1888  

 
A.H. Riise Gold Medal Rum is een echte Caribische rum, heerlijk 
vol aroma met hinten van vanille, karamel, honing en gekonfijt 
fruit met hint van donkere chocolade en koffie die worden 
aangevuld door een hand vol kruiden en specerijen zoals anijs, 
zoethout en kaneel. 
 à De meest zoete variant.. 

 
 

4. A.H. RIISE Non Plus Ultra Black  
 

De term 'Non Plus Ultra' komt uit de Romeinse mythologie. De Heracles-zuilen, die 
werden gebouwd in de buurt van de Straat van Gibraltar, 
markeren de grens van het einde van de wereld. De A.H. Riise 
Non Plus Ultra BLACK EDITION is een speciale 
versie van de Non Plus Ultra Rum. Alleen de beste en oudste rum 
uit de voorraad van A.H. Riise wordt gebruikt. Ook verkoolde 
eikenhouten vaten (zwarte vaten) vinden 
hun toepassing. à Bestseller! 

 
 
 

5. A.H. RIISE King Haakon 
 

A.H. Riise Kong Haakon X.O. Royal Reserve is een gelimiteerde rum uit het 
Caribische Gebied en gebotteld door A. H. Riise in Denemarken. Hij heeft 
een prachtige, gouden kleur. Op de neus is deze rum zoet, met tonen van 
citroen, limoen en vleugjes eik. De smaak is fruitig, waarin u sinaasappel, 
mango, papaya en vanille tegen kunt komen. Verder heeft hij een 
zijdezachte en zoete afdronk. 
à Heerlijk als toetje na het eten! 

 
 

 



6. A.H. RIISE 175 years 
 

A. H. Riise X.O. Reserve is een viering van een oude vriendschap tussen twee 
unieke mannen, Koning Haakon VII van Noorwegen en Valdemar Riise. Ter 
gelegenheid van deze 175 jarige jubileum is deze bruine X.O. rum als eerbetoon 
uitgebracht. De rum heeft een lange tijd mogen rijpen op onder andere PX 
Sherry en Oloroso vaten waardoor het deze karakteristieke kleur heeft 
gekregen. Je ruikt een intense noot van vanille, sterk en aanwezig met 
achterliggende tonen van sinaasappel en zachte bosvruchten. Zijn smaak echter 

begint met een lekkere portie karamel met een vleug van walnoot, die onderstreept 
wordt door een fruitige toon die het geheel in balans 
weet te brengen. 

 à Limited edition! 
 
 
 

7. A.H. RIISE Non Plus Ultra Very Rare  
 
Deze rum eert niets anders dan de term 'no more'/'nothing beyond'. 
Alleen de beste en oudste rum uit de voorraad van A.H. Riise wordt 
gebruikt om A.H.Riise Non Plus Ultra Very Rare Rum Limited Edition te 
produceren. De Master Distiller zorgt persoonlijk voor de hoge 
kwaliteit. Jaarlijks worden er slechts 3000 flessen met de hand 
geproduceerd. 
De geur van sinaasappel, tabak, caramel en tonen van sherry en 
vanille komen je tegemoet, waarbij je tabak en sherry proeft. 
à Bartenders love this one! Het oogappeltje van de Masterblender.  
 

 
8. A.H. RIISE Danish Navy  

 
A.H. Riise Royal Danish Navy is een unieke rum van A. H. Riise, met een hele 
donkere kleur die bijna zwart is. Hij heeft een complexe, kruidige tonen van 
koffie, anijs, zoethout, karamel, melasses en ceder op de neus. Dit alles 

wordt gecombineerd in de smaak, die exotische, frisse en elegante smaken 
van bitter sinaasappel en bergamot bevat. De rum heeft een volle afdronk 

met een heerlijk fruitige zoetheid. à Stevige rum! 55% 
 
 

9. A.H. RIISE Cream Caramel 
 

De basis van deze likeur is de A.H. Riise X.O. Reserve Single Barrel Rum, die 
wordt afgerond met verse room, caramel en echt zeezout. Heerlijk om puur te 
drinken met ijs! à Ook heerlijk als likeurtje bij de koffie!  
 
 

 



10. A.H. RIISE Black Barrel Spiced 
 

A. H. Riise Black Barrel Navy Spiced Rum is een gekruide rum uit 
Denemarken, op basis van een geheime mix van verscheidene kruiden, 
die zorgvuldig met de hand zijn geselecteerd. Deze rum heeft gerijpt in 
verkoolde eiken vaten, vandaar de naam Black Barrel. De geur wordt 
omschreven als mokka, walnoten, geroosterde vijgen, hints van 
geroosterd eiken. Je proeft tonen van zachte kruiden en donkere 
chocolade. 


