
In 1838, the Danish Government officially granted A.H. Riise an exclusive right to produce alcohol on the island of St. Thomas  
in the former Danish–West Indies, (now U.S. Virgin Island).

flagskibet i vores  flagskibet i vores  
Non Plus Ultra serieNon Plus Ultra serie

Non Plus Ultra La GalanteNon Plus Ultra La Galante er opkaldt efter Colum- er opkaldt efter Colum-
bus' skib Santa Maria La Galante, som han førte, da bus' skib Santa Maria La Galante, som han førte, da 
han opdagede Old St. Croix og Vestindien. Dette  han opdagede Old St. Croix og Vestindien. Dette  
eksklusive Limited Edition-blend er tilvejebragt af eksklusive Limited Edition-blend er tilvejebragt af 
vores mester destiller med kun de bedste dråber fra  vores mester destiller med kun de bedste dråber fra  
Vestindien og Mellemamerika. Hvert fad er nøje ud-Vestindien og Mellemamerika. Hvert fad er nøje ud-
valgt for at skabe et overlegent modnet blend, der valgt for at skabe et overlegent modnet blend, der 
indfanger essensen af Vestindien og øernes flora. In-indfanger essensen af Vestindien og øernes flora. In-
tet er overladt til tilfældighederne. Hverken den fac-tet er overladt til tilfældighederne. Hverken den fac-
etslebne karaffel, den mørkerøde mahogniglød eller etslebne karaffel, den mørkerøde mahogniglød eller 
hele den unikke smagsoplevelse. hele den unikke smagsoplevelse. 

Non Plus Ultra La Galante er en   Non Plus Ultra La Galante er en   
sublim lækkerbisken for rom aficionados.sublim lækkerbisken for rom aficionados.

• • ••  ••

SmagenoterSmagenoter
FarveFarve Mørk rød mahogniMørk rød mahogni

DuftDuft
En inciterende duft af karamel, creme brulé og vanilje En inciterende duft af karamel, creme brulé og vanilje 
med noter af mahogni og det aromatiske Bay Rum med noter af mahogni og det aromatiske Bay Rum 
træ, der vokser vildt på de Vestindiske øer.træ, der vokser vildt på de Vestindiske øer.

SmagSmag
Kompleks, fyldig og blød krydret smag med et strejf Kompleks, fyldig og blød krydret smag med et strejf 
af orange, cremet vanilje og citron med noter fra af orange, cremet vanilje og citron med noter fra 
egetræsfade af højeste kvalitet.egetræsfade af højeste kvalitet.

Efter- Efter- 
smagsmag

Rig og cremet med noter fra den indledende smag, Rig og cremet med noter fra den indledende smag, 
der gradvist toner ud i en lang eftersmag. der gradvist toner ud i en lang eftersmag. 
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La GalanteLa Galante


