
S.B.S trinidad 1997

Denne gaveæske er den store finale i den nyeste S.B.S serie fra 2016. 1423 har købt fire fade fra årgang 

1997 fra det legendariske Caroni destilleri og tappet rommen på 0.2L flasker. Caroni destilleriet 

lukkede tilbage i 2004, og det handler blot om tid, før der ikke er flere aftapninger tilbage.

Derfor er indholdet i denne S.B.S Trinidad gaveæske et sandt stykke historie, hvor man får en unik 

chance for at smage og sammenligne rom fra fire forskellige Caroni fade, årgang 1997. Der er små 

forskelle i farvenuancerne, men den største forskel ligger i produkternes helt unikke smag. Det er den 

velkendte Caroni rom stil, men det smager forskelligt. 

Land: Trinidad 

Alkohol: 63,30% alk.

Destilleri: Caroni

Alder: 18-19 år



S.B.S trinidad 1997

Cask #53

Duft: Acetone, tjære, tung mørk overvarmet

karamel og puddersukker.

Smag: Brændt vanilje, muscovadosukker,

bitter pomeloskal. Let tør, næsten tanninrig,

kaffebønner og let bitter citrus helt til sidst.

Noter: Tydelig alkohol, dog uden at tage

pusten fra en.

Alkohol: 64,4%

Cask #190

Duft: Medicinsk, gummi, let lys karamel, gær/

brøddej, brunede kartofler og brunet smør.

Smag: Meget tør, brændt træ, kul, saltet,

blommesten, kirsebærsten, kanel, melonskal,

passionsfrugt og figenpålæg.

Noter: Tydelig, men nydelig høj alkohol –

venlig men bestemt.

Alkohol: 63%

Cask #193

Duft: Æblejuice, surdej, læder, tørrede

blomster og tang.

Smag: Markante noter af moskovado uden at

være sød, grønne bananer, umodne æbler,

let tannisk, fad-tør, brændt sukker og vanilje.

Noter: Markant alkohol, der sætter sig i

ganen og næsen.

Alkohol: 62,3%

Cask #216

Duft: Tørt brød, lys rørsukker, ananas, figen,

dadler og let acetone.

Smag: Ristet brød, daim, petroleum, kakao,

knastørt træ, svovl, svedent halm og

karamel.

Noter: Utrolig velintegreret alkohol. Ikke for

meget, ikke for lidt — bare helt perfekt.

Alkohol: 63,1%

Land: Trinidad 

Alkohol: 63,30% alk.

Destilleri: Caroni

Alder: 18-19 år


