
Navn Dato Karakter Pris pr. stk. Bedømmelse

A AVO 80Th. 25/8-2006 3 98,- !

Avo 85th. Jubilæum LE 2011 19-08-2011 5 150,- Denne cigar er kun produceret i 10.000 eksemplarer og blev vel modtaget med kommentarer såsom:

Blød og velafbalanceret, Lidt kraftigere smag end sædvanligt for

dominicanere, en cigar for rigtige mænd. Cigaren fik 5,2 bør før og efter

oplysningen om en vejledende pris på 150 kr.

Avo Uvezian Signature. 19-02-2005 5 59,- En rigtig god Special Edition Cigar fra den Dominikanske Republik i str. Longsdale, med conetticut 

dæksblad.

( Jeg fik ikke noteret de kommentarer der var, jeg nød cigaren i stedet, beklager…) 

Prisen blev skudt mellem 70 og 85 kr. 

Snitkarakteren blev 4,1, efter pris 4,8, da alle mente at det var meget ”value for money”, dvs. 5 cigarer.

Avo XO Maestoso 05-09-2013 4 95,- Avo er et cigarmærke, produceret i Den Dominikanske Republik, som blev skabt i 1986 af den 

libanesiskamerikanske musiker Avo Uvezian, som blandt andet er kendt for at have skrevet sangen 

”Strangers in

the Night”. Avo er således skabt af en sand cigarelsker, og de anvendte blade har gennemgået en

forlænget modningsperiode, ligesom cigarerne kun fremstilles med Connecticut dæksblade, mens 

omblad

og indlæg er dominikansk tobak dyrket på cubanske frø. Kvaliteten betegnes som 1. Klasses (***)

cigarer. Smagen er middelstærk med en god fylde.

Vores cigar var en AVO XO Maestoso. Længden var 178 mm og diameteren på 19,1 mm. Typen var en

Double Corona.

Vi var godt tilfredse med cigaren (selv Søren) og kommentarerne var generelt positive. God smag med

svag smag af peber, potent, duft af mild stald, godt træk og brænder rigtig flot. Søren mente den var lidt

stærk, men det kommer ikke bag på nogen :o) 

B Black Wood, Aromatic Chokolade cigar 15-02-2008 4 8,- Denne cigar havde dog aldrig set skyggen af en cigar! Det var dog en udmærket pauseting, eller en god 

sag at medbringe, hvis man vil blande sig med rygere til en fest. Fik karakteren 3,2 før pris, men sluttede 

C Camacho Manduro 5 110,-
Bedømmelsen endte på 5,25 = 5 til priser mellem 89 og 180

Den korrekte pris var 110 hvilket giver karakteren et skub opad til 5,5 = 6 – altså topscore.

Camacho American Barrel-Aged 3 125,-
Cellermaster Presidente 04-06-2021 Mild start. God smag og let krydret. Potent med godt træk. Let smag, fint træk, Brænder skævt. Fugtig. 

Let fermenteret. Smag af peber med bitre toner. Let at ryge, Velbalanceret smag. Lidt peber. Godt træk. 

Dufter af gødning. Let at ryge. Stærk i starten, men bliver hurtig puha. Nem at ryge. Mild start men hurtig 

kraftig. Bliver bitter og prikker i munden. Vi gættede priser på mellem 79 – 145kr. Efter angivelse af pris 

Cohiba Exquisitos 15-02-2008 4 149,- Typen “Belvedere” længde 125 mm dia: 14mm  

Cohiba blev først sendt på markedet i 1968 og blev hurtigt flagskibet for den cubanske cigarindustri.

Oprindeligt blev den udviklet som en medium bodied protocol cigar, som udelukkende blev præsenteret 

ved officielle lejligheder af den cubanske regering.

Cohiba cigarerne blev sendt på markedet første gang i 1982. 

De første udgaver var Lancero, Corona Especial og Panetela fulgt af Esplendio, Robusto og Exquisito i 

1989. 

I 1992 opstod Siglo-serierne til minde om 500-året for Columbus\' opdagelse af Caribien.

Cohiba cigarer er udviklet efter Fidel Castros personlige smag. 

Denne havde et godt træk, var middel til fyldig i smagen. 

Lækker duft og en flot farve. Brænder flot hele vejen.

Fik karakteren 4,4 før pris og 4,3 efter



Cohiba Siglo Corona 18-11-2011 4 140,- Den var let at ryge, (på nær Jacobs), brænder fint lidt lille i størrelse 

Længde: 152 mm

Diameter: 16,7 mm

Format: Corona

Conoliales Trinidad 3T 06-09-2013 4 110,- Fra Cuba.. Fidels Cigar

produceret til udelukkende til ham i perioden 1980-1998,

frigivet til den frie verdens handel i ´98.

Let træk, diskret smag, milg og god, dejlig duft, Hverdags cigar, ryge godt.

Før oplyst pris var gennemsnittet 3,9 (4) efter oplyst pris et rent 4 

D Davidoff 1993 Churchill - La tradition - Nicaragua 30-04-2004 4 85,- ”Davidoff”, 1993 Churchill.

Cigaren var af mærket La Tradition – Cabinet Servies fra Nigaragua.

Davidoff 2000 13-06-2003 4 66,- En middelstærk cigar, petit corona L:127mm Ø:17mm ”This cigar is to be enjoyed in a short break” Et 

citat som er meget passende på denne lille lækkerbisken.

Davidoff Nicaragua Robusto Tubos 14-11-2014 5 119,- (produceret i nicaragua)

Det var en god cigar, den havde et godt træk, god smag lidt

til den kraftige side, var nem at ryge. Karakter 4-6.

Davidoff no. 2 3 110,-
Davidoff panete extra vintage 2000 limited edition 2003 07-11-2003 3 150,- En middelstærk over i det stærke cigar, en cigar der var meget forskellig smag omkring, den er er fra den 

domikanske rep. Bladene er høstet i år 2000 som vaer et rigtig godt år i tobaksverdenen. Der var delte 

meninger om denne cigar, før prisen blev oplyst blev den dømt til mellem 3 og 5 cigarer, og fik karakteren 

4. og dømt til en pris på ca. Kr 85. Da prisen blev opgivet røg karakteren ned på 3,75. Og alle blev enige 

om at man betaler for at det skal hedde davidoff.

Davidoff Special "R" 27-02-2009 4 110,- Individuelt er cigarerne i "speciel"-serien vidt forskellige, men tobakken er bygget på den krydrede 

blanding fra "Grand Cru"-serien. Serien er inspireret af klassikeren "Belle Epoque". Under "speciel serie 

findes Speciel ”R” (Robustos), Short Perfecto og Speciel ”C”.

Den består at en blanding af op til fire forskellige årgange cigarblade, hvor den ældste i blandingen mindst 

er 4 år og alle kommer fra Dorminican Republic. Dæk bladet kommer dog fra Connecitcut.

Alle var enige om at den havde en lækker duft og en dejlig let smag, en som man ikke går fejl af og er 

uden overraskelser. En cigar som brænder flot og holder længe på asken.

Samlet karakter før prisen blev oplyst var: 4,0

F Floor de silva en robusto  20-08-2004 5 55,- en robusto lille mest solgte i Honduras god duft stærk men ikke for stærk ren i smagen godt sug. 

Karakter inden pris mellem 3-5 gennemsnit på 4.2. Karakter efter pris 5.

Flor de Copan - Piramidos 11-10-2010 5 54,- Bedømmelsen endte på 4,25 = 4 til priser mellem 45 og 115

Den korrekte pris var 54 og det ændre karakteren op 4,75 = 5

Fuente fuente Opus X Perfecxion 15-11-2019 3 166,- A medium to full flavored toro and one of the world's best rated cigars because it has a complex, rich 

taste yet remains very smooth to the palate. Opus X is a super premium made in the Dominican Republic 

and because they are made in very limited quantities, this is a rare cigar to obtain. It is worth the effort, 

though, for the Opus X Perfecxion X will reward you with distinctive and exquisite flavor. Vi beskrev den 

G Griffin’s no. 300 13-06-2003 3 52 En middelstærk cigar, Long corona L:127mm Ø:17mm ”This cigar is to be enjoyed in a short break” Et 

citat som er meget passende på denne lille lækkerbisken.

Griffins 500 manduro 28-02-2003 - 50,- Den er længere end den anden, smager godt ikke for kraftigt nem at ryge. God til damer.

Griffins cigar – special XX limited edition - rubusto 07-11-2004 5 62,- I anledning af at Davidoff startede produktionen af cigarer i Den Dominikanske Republik – Santa 

Domingo, har de fremstillet denne Griffin’s 20 års jubilæumsudgave – special XX limited edition - rubusto

Indlægget består af tre forskelling tobakssorter, alle fra forskellige høstår. Blandingen er aromatisk og 

krydret. Prisen blev skudt til mellem 55 og 97

Snitkarakteren blev 4,1, efter pris 4,6

Griffins Nafnal 28-02-2003 - 60,- Den er lille og buttet og meget stærk ikke noget for en damer, dækbladene er gæret i 3 måneder, den er 

mørk hvor den anden er lys i dækbladene.

H Havana Churchill  Uden mavebælte. 26-08-2005 3 99,- God størrelse, godt sug, men meget skuffende i smag, og drøjde. Før prisen blev der givet karakterer fra 

2 til 4 en enkelt 5ér og en pris på alt fra 60 til 160.-  Da vi fik prisen at vide,dalede karakteren fra 1 til 5 

stadigvæk fra den samme. Men den endte på 2.875 så det er en 3ér. 



Hoyo de Monterrey Epicure no 2 05-09-2014 3 104,- Aftenens første cigar var en lækker lys robusto fra Hoyo de Monterrey, Cuba. Cigaren har fået ganske 

fine anmeldelser på Cigars Reviews. Der var delte meninger om cigaren, der fik følgende skudsmål med 

på vejen: mild, godt krydret, kræver gode lunger (B.V.), sødme. Der var stor uenighed om cigarens 

kvaliteter, og prisbedømmelsen lå fra 63 til 97 kroner med indledende karakterer fra 3 til 5 (3,7 i snit). 

Med oplysningen om en pris på 104 kroner endte bedømmelserne på karakterer fra 2 til 5 (med et snit på 

3,3) 

J Jose L. Piedra - Brevas 19-06-2009 6 18,- Familien Piedra kom til Cuba i 1880’erne fra den spanske provins Asturias. Den anden generation under 

ledelse af José Lamadrid Piedra, grundlagde og udviklede cigarmærket. 

Efter revolutionen blev en vellykket lancering gennemført, ogmærket blev populært blandt cubanske 

cigarrygere, bl.a. på grund af den er håndrullet, smagen og fordi prisen ligger i den favorable ende.

Cigarerne fremstilles i mellemstørrelse og har en behagelig aroma og en lidt stærkere, typisk cubansk 

smag. Tobakken er fra Vuelta Arriba og cigarerne er produceret i Santa Clara.

Produceret på Cuba

Fremstillet: Maskine

Type : Corona

Længde : 133 mm

Ring : 42 (16,67 mm)

Den smagte helt eventyrlig godt, let at ryge ikke for stærk, og alle var meget interesseret i at købe denne, 

vi gættede alle mellem Kr. 50 og Kr. 60 og den fik karakter 4,8 altså 5 før pris.

Prisen var så meget chokerende………………………………lav nemlig

Juan Clemente 07-02-2004 4 70,-  indkøbt hos C.W. Obel.

Cigaren var lidt svær at vurdere, idet der var nogle mangler selvom cigaren generelt var god!

Manglerne bestod af manglende cedertræ til tænding og til dels dårlige dæksblade på flere af cigarerne, 

hvilket gjorde den svære at klippe. Cigaren var en lang cigar med god ”blærerøvsværdi”. Længden var 

dog intet problem, idet den havde et meget flot træk, til tider næsten for godt fordi den praktisk talt kunne 

ligge og ryge sig selv.

Juan Clemente classic. 20-08-2004 3 85,- Lille fabrik i det domikanske republik mave bælte i foden. Der er lavet 3 slags club selctia, reserva og 

classic, vi skal have en classic. Den er lang nogen af os fik en der var så tør at den ikke kunne ryges, 

desværre godt sug i endda for meegt kedelig smag. Karakter inden pris. Mellem 1.4 gennemsnit 3. Efter 

pris mellem 2- 4 gennemsnit 3.

Juan Clemente  13-09-2002 - 95,- Huan Clemente til Kr. 95.-som skilte sig ud ved at ”bære” 2 mavebælter hvorfor fandt vi aldrig ud af. Den 

smagte rigtig mildt lige noget for mig. Vi røg kun 5 af os, da expedienten hos W.Ø Larsen havde snydt 

BR for en cigar. Det var lidt ærgeligt.

L La Gloria Cubana - Reserva Figurados LE 2007 17-08-2007 5 50,- Reserva Figurados (limited edition siden 2004, 2007 udgaven)

Cigaren, som var en velvoksen ”torpedo klasse” hjembragt fra Little Havanna, Florida af aftenens vært, 

havde et godt træk og en mellem til kraftig smag, som dog blev væsentlig forstærket efter ca. 2/3 af 

cigaren var røget.

Da cigaren er hjembragt fra USA og ikke er tilgængelig i DK er denne vurderet på baggrund af prisen i $, 

hvilket resulterede i en karakter på 5,1 før vi kendte prisen og igen en karakter på 5,1 efter prisen på ca. 

50 DKK blev oplyst.

Luzenda - Habana Partagas 07-06-2002 - 148,- Cigaren var en Habana Partagas- og den hedder Luzenda, kommer fra Cuba den var rigtig god i 

starten,men senere blev den mere kompact, og god for rigtige mænd, jeg tilstår at mine lunger kun holdt 

en ½ , men de garvede røg det hele, og nød det i fulde drag, vi cuttede cigaren med en roundcutter, som 

er langt bedre end en normal knivklipper da den ikke ødelægger bladene, men kun laver et hul i midten, 

det må invistere i til fremtiden.

M Macanudo 1968 Titan 05-09-2014 5 95,- Cigaren fik følgende ord med på vejen: elegant lille prop, lækker fermentering, godt træk og potent. 

Prisen blev skudt til at være mellem 81 og 125 kroner, der blev givet karakterer fra 4 til 6 og med 

oplysning om pris på 95 kr. fastholdt alle deres karakter der således endte på en ren 5’er: 



Macanudo - Inspirado Orange Robusto 03-06-2022 5 95,- God cigar, mild med pebrede noter, ren, super god, dejlig smag,

godt rullet, dufter godt, ryger fint, smager godt og er ikke

stærk, god størrelse, fin fugtighed, mild med god smag af ren

tobak.

Vurderingen før pris landede på 4,57 og prisen blev gættet til

at ligge mellem 125 – 189 kr. Efter angivelse af pris på 95 kr

landede den samlede karakter på 5,3.

Macanudo Manduro Diplomat 08-06-2012 5 87,- Vores alle elskede Macanudo. Dominikansk tobak med omblad fra Connecticut. Mange superlativer fulgte 

med, og alt i alt en super god cigar. Bedømmelse før pris: 5,25 = 5 (5-6 med priser 83-125,-) Nyt snit 

5,25 = 5

Macanudo Gold Label 16-06-2006 4 98,- Macanudo Gold label har en dejlig duft og forventningen til smagen stor. Den er godt rullet og har et godt 

træk. Smagen skuffer !!! Dels i forhold til førstehåndsindtryk og dels i forhold til forventningen fra tidligere 

Macanudo. Prisen blev vurderet mellem 65 og 110 og snitkarakteren 4,0.

Macanudo Manduro 01-06-2007 5 70,- En sort satan, flot og fast i formen! Spændende farve, meget neutral i smagen men god, trækket var 

nogenlunde, dog lidt svær at ryge, men en fantastisk duft.

Madrigal Picador Butt 29-05-2020 5 25,- En fin lille begynder cigar, god til en fest hvor man går ud

og ryge sammen med cigaretryger.

Mercanudo Crystal 27-05-2005 6 83,- Mercanudo Crystal med en længde på 5½” fra den Dominikanske Republik, der viste sig at falde i alles 

smag, selvom glashylstret ikke fik den til at tage sig bedre ud. Bedømmelsen gik over mild, rund, blid, 

godt sug, brænder godt til bare god. Skønnet lå fra 100 kr. op til 165 kr.

Da prisen viste sig at være 83 kr. blev Jesper sent i byen for at købe kasser til COCI’s medlemmer. Den 

samlede score røg i lyset af prisen helt op på 5,6 ud af 6 mulige. 

Montechristo 25-11-2005 4 125,- Der var stor forskel på oplevelsen af denne cigar, da udtalelserne spredte sig så vidt som fra hårdt til let 

træk og mild til kraftig smag. Der var dog enighed om at cigaren brændte pænt!

Før oplysning om pris lå det gennemsnitlige pointtal på 4,5, hvilket blev justeret til 4,1 efter prisen blev 

kendt. I alt 4 cigarer.

Montechristo no. 4 Pyramidos 23-11-2007 5 109,- En cigar vi før har røget, dog I en anden nummerering. Dejlig duft, farve og brænder flot. Tilpas fugtig 

smager lidt af mild tørv eller er gæret.

En god hygge cigar med et let træk, men en tør eftersmag i munden. 

My Own Blend - Manduro 23-03-2012 4 65,- Cigaren var en håndruller fra ??

Cigaren blev vel modtaget af de fleste – en enkelt var dog uheldig at få en hårdt rullet, der var svær at 

ryge. Men de fleste fandt at cigaren havde god træk , god smag, lækker duft, brænder godt. En enkelt 

fandt den noget tør. 

Vurdering før pris: 3,6 = ”4” bedømmelse fra 3 til 4 med en prisangivelse på 58 – 115 kr.

My Own Blend (dominicubaner) 23-11-2007 4 54,- God cigar med et meget blidt træk, let kraftig til stærk smag fra maduro bladet, der ellers  kun er på de 

cubanske cigarer. Lækker duft og en flot farve. Brænder flot hele vejen.

N NUB Connecticut Cigars 08-06-2012 3 75,- En ekstrem kort men tyk cigar. Rygetid ca 40-45 minutter. Indlægget er fra Nicaraguar, men ombladet 

kommer fra Connecticut. En peberagtig smag og et træk så let som i et sugerør. Men alt i alt en hygge 

cigar uden de store flotte ord. Bedømmelse før pris: 3,6= 4 (3-4 med priser 40-68,-) Nyt snit 2,7 = 3

Nørding Robusto 14-06-2013 3 85,- Den danske cigarmager havde gjort et godt arbejde og lavet en smagsfyldt cigar, som selv Sølle syntes 

var OK ☺ om end den jo smagte af cigar. Godt rullet, godt træk og flot mørkt dæksblad, hvis 

fermentering havde gjort godt. Karakteren var 4,1 = 4 før pris og 4,1 =4 efter pris. Prisen var 85. Her skal 

det kommenteres at sjælden havde vi været så tæt på alle mand. Der blev vurderet fra 70 – 85,- 

Nørding Toro 05-09-2014 5 95,- Kanon kompakt, fantastisk rullet, meget sød smag, godt træk, tung, behagelig duft, undertoner af peber, 

ej kraftig fermentering, mild cigar, Potent, skuffer lidt i smagen, rullet flot, lækker cigar.

Der blev givet før pris karakter fra 4 til 5 snittet blev 4,6 med pris angivelser fra 90,- til 139,-



O Oliva Serie V Robusto 06-09-2019 5 94,- “God cigar, mørk og tør”

“Krydret”

“Dufter fermenteret med meget pebret duft”

“God størrelse og brænder fint”

”Dufter lidt af sure tæer. Stærk men smager godt”

“Let krydret med mild smag af peber”

“Flot og kraftfuld cigar” 

P Papagayo XXL fra huset Paradiso 18-11-2016 5 80,- cigaren var meget tør og mellemkraftig i smagen

potent i størrelsen, dobbelt mavebælte, godt træk, noter

af nødder og abrikos 

Partagas Coronas Junior 04-09-2015 4 55,- en håndrullet havaneser, Partagas er fra 1845 og en af de

ældste cigar huse. Tobakken er fra vuelta abajo-regionen

ligesom cohiba.

Den var lidt for lille til nogen, men alt i alt var det en god

cigar, folk skød på pris fra 59 -87, og gav den fra 2-5

Partagas-Habana serie D no. 4 22-08-2008 5 92,- Aftenens cigar var fra Cuba, en ”Serie D. No. 4, Partagas-Habana”

Alle var enige om at den havde en lækker duft og en dejlig smag.

Partegas de luxe - tubo 21-11-2008 5 58,- Cigaren blev bedømt som kraftigt smagende uden dog at være krydret, der var udbredt enighed om at 

trækket til at begynde med var perfekt,

men desværre blev den kraftige sag gradvis sværere og sværere at ryge (om det skyldes nedsat 

lungefunktion eller dårlig rulning vides ikke).

Partegas-cigaren skudt til at koste mellem 90,- (Niels) og 210,- (Brian), fik en før-pris karakter på 4,5 og 

en gennemsnitsprisvurdering på 137,-;

men efter hr Møller kunne røbe, at den faktiske pris var sølle 58,- endte vurderingen på 4,8.

Playboy Toro Tube 05-03-2010 1 105,- Playboy Cigar i imponerende hylster og kasse. Land: Den Dominikanske Republik. Type : Toro Længde 

152mm. Cigarerne var af uens kvalitet – kunne ikke leve op til sit imponerende image. Mere lir end 

kvalitet. Vurdering før pris: “2” med pris angivelse fra 60-165,-. Vurdering efter pris kr. 105,-: 1,4 = ”1”

Privat stock no.2 25-08-2006 1 35,-
R Romeo y Julieta - Short Churchill 09-06-2009 6 119,- Romeo Y Julieta er en håndrullet cigar fra Cuba og mærket så dagens lys for første gang i 1875, men 

blev først for alvor kendt under ledelse af Don Fernandez i 1903. Mærket er, som navnet gengiver, 

opkaldt efter Shakespeares fortælling fra Verona. 

Tobakken er fra Vuelta Abajo regionen, hvor den klassiske tobak til cigarerne fra Havanna kommer fra. 

Dæksbladet er af typen Colorado Claro. 

En af de kendte cigarrygere, Churchill, foretrak dette mærke. Størrelsen ”Churchill” stammer efter 

sigende fra Churchills besøg på Cuba i vinteren 1945-46

Produceret på Cuba

Fremstillet: Hånd rullet

Type : Churchill

Længde : 178 mm

Ring : 47 (19 mm)

Cigar 2 er jo en vores allesammens favoritter, og den smagte også fantastisk, alle gav den 6 på nær 1 på 

5 men samlet karakter inden pris var 5,9 prisen blev gættet til Kr. 110 – til Kr. 180 

Romeo y Julieta , habaneser  28-08-2003 3 50,- habaneser god duft, den er krydret med et eller andet det gør at den af nogle blev dømt hårdt medens 

andre var vilde med den. Den er god til prisen. Som er 50 kr, der var meget uenighed i bedømmelsen da 

den fik 1 5 tal, og et 2 tal. Men samlet 3 cigarer og en total på 3,4.

Romeo y Julieta De luxe No. 2. 19-02-2005 5 79,- På vurderingen af denne cigar ser min notatblok lidt tom ud og kommer stærkt i tvivl om hvor meget info. 

der blev givet… ) Jeg fik noteret at der var tale om en 

Str. Petite Corona.

Prisen blev skudt mellem 75 og 90 kr. 

Snitkarakteren blev 4,8, efter pris også 4,8, dvs. 5 cigarer.

Romeo y Julieta, Churchills L: 178mm, ring 47 ( 19 

mm .) 

20-11-2009 5 167,-



Romeo y Julieta, Edition de Limitad 2005 pitite 

piramidos 

17-11-2006 5 135,- Cigaren fik en fornem vurdering: Fantastisk duft, formidabelt rullet, godt træk, mild til en lettere kraftig 

smag, brænder rent, kanon til suverænt træk, god røg og dæksblade med lidt smag af kostald! Skønnet 

lå fra kr. 90 op til kr. 110. Med en bedømmelse før pris på 5 af 6 mulige.

Rotchild 700 Domikanske republik 28-08-2003 Det er en meget mild cigar, som er mere i størrelse end gørelse, en blærerøvscigar , som er god til 

fester. Ingen af os ville give fuld pris for den. Røgen svier lidt i øjnene. Vi har givet den 3 cigarer men 

samlet vurdering er 3,2 der blev givet 3 2taller, og 5 3 taller.

Royal Danish - Grand Cru 12-06-2015 4 49,- Om denne cigar kan kommenteres, at den bare var stærk,

størrelse, smag, træk udseende m.m. var som sådan helt i

orden, men det var stærk med stærk på. 

Royal Danish - Queens no.1 12-06-2015 4 125,- Torpedo produceret i Panama/Costa Rica af Regal Blend

Alle cigarer I Regal Blend serien er nummereret og signeret

ligesom de pyntes med en Swarovski crystal på mavebæltet.

Alt i alt en god cigar som fik ros flere steder

Royal Dansih - Singel blend 03-06-2014 3 59,- Dufter godt, tør, brænder pænt, skuffer i smagen, godt træk, en behagelige fermentering, sødlig. Der blev 

givet før pris karakter fra 2 til 3 snittet blev 3 med pris angivelser fra 75,- til 89,- 

S Silencio Red Dot Robusto 19-11-2021 4 120,- Silencio Red Dot Cigars er udsøgte håndlavede cigarer fra Den Dominikanske Republik. En fejlfri, 

afrikansk Cameroon wrapper. Indlægstobakkerne er en speciel opskrift af Dominikanske Piloto Cubano-

tobakker. Silencio Red Dot har en tydelig nøddeagtige smag med en cremet fylde i smagen. Noter af 

jordnødder og en strejf af karamel er der også at finde. Silencio Red Dot Cigars er en behagelig medium 

bodied cigar med en velfortjent vurdering på 91. Silencio Red Dot er en super-premium blanding af tobak, 

der indeholder alle egenskaberne ved en veludført, afbalanceret kvalitetscigar.

Type : Robusto

Længde : 127 mm

Ring : 49

Smag : ***

Kommentarerne lød på: Meget neutral duft initielt, Carsten/Sølle cigar, blid men bitter, noter af peber, god 

smag, ryger pænt, bærer præg af masseproduktion, startede mild men eskalerede til kraftig, godt træk, 

smag af vanilje, lækker fugtighed.

Vi gættede prisen til at ligge mellem 57 – 110kr. 

T Toscano Classico 14-09-2012 1 34 Den cigar der blev røget var en Toscano Classico. En cigar der har historie helt tilbage fra 1930. Dens 

styrke ligger på 4/5 og den har lagret i 6 måneder. Ringen er på 34. Lad mig skrive det som det er. Det 

var mildest talt en lortecigar. Kommentarerne var heller ikke for gode og cigaren blev beskrevet til at lugte 

af sur hest og MEGET af amoniak. Før pris lød vurderingen på 1,1 og prisen blev gættet til at ligge 

mellem 12-17,50. Cigaren har kostet ca. 34 kr. ex. fragt og levering. Efter oplysning om prisen faldt 

vurderingen til 1,0.

Trinidad-Habana Cuba 30-05-2008 2 225,- Dette produkt er opkaldt efter Colonial City, én af Cubas smukkeste byer, og har kun én størrelse, 

Fundadores, hvilket betyder grundlæggere. Trinidad produceres kun i El Laguito-fabrikken og pakkes i en 

'usædvanlig' mængde på 24 cigarer. Siden 1980 er Trinidad Fundadores blevet produceret eksklusivt for 

Fidel Castro. De eneste kasser, som har forladt Cuba, var gaver til fremmede diplomater. I 1994 røg 164 

personer en Trinidad i Paris ved afslutningen på "The Century Dinner", som var organiseret af Marvin 

Shanken, chefredaktøren for Cigar Aficionado. Siden 1998 har denne eksklusive cigar været på markedet 

i Spanien. Det var en ok cigar lang blærerøvs cigar brænder fint, men en del tør Alle troede den koster 

omkring 100 kr. og det ville give en karakter på  4,1. Prisen er kr. 225, folk var lige ved at sluge både 

cigar og slips, og karakteren røg straks ned på 2,4   

V Vegafina Robusto Fortaleza 2 29-05-2020 4 97 Fin størrelse, god træk, dufter og smager mild, en rigtigt

”sølle cigar”

W Whinston Churchill by Davidoff 21-08-2009 5 105,- Cigaren havde et godt træk, lidt stærk, behagelig duft, flot 

rullet og nem at ryge.

Z Zino Embassy selection LE Belicoso 27-05-2011 5 100,- Blandet meninger alle enige på nær søren som sædvane. kraftig god smag, ryger let, størrelse en helt ny 

blanding mellem robusto og torpedo. Belicoso. Lidt pebersmag. Bedømmelse 5og gæt pris ca. 100 kr. 

den kostede 8,5€, og fik 5 efterfølgende også. 



Zino Platinum Grand Master 28-05-2010 5 110,- Vi var stort set alle enige om at cigaren havde en perfekt fugtighed og var godt rullet. Nogle mente at den 

havde for ”nemt” træk andre mente at trækket var som det skulle være. Den brændte flot og havde en 

god smag. Der var bred enighed om at det var en rigtig ”mandecigar”. Måske var det derfor Søren ikke 

rigtig var meget for den ;o) 


