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RUM | RUM GOSLINGS BLACK SEAL 

 

 
 

 
Gosling’s Black Seal tem um sabor rico, complexo, 
equilibrado e cheio de nuance a caramelo e baunilha. 
Impressionante o suficiente para ganhar a maior honra do 
Beverage Testing Institute, a medalha de platina. Hoje, 
diferentemente da maioria das bebidas, Gosling’s Black 
Seal inclui produtos de dois alambiques, como usado em 
conhaques finos, e nas grandes grappas. Um dá o sabor, o 
outro produz uma elegância subtil. Juntos, eles fazem 
maravilhas. Levou várias tentativas, repetição de blends e 
degustações (trabalho duro, mas alguém tinha que fazê-
lo). E finalmente atingiu um dos mais delicados runs de 
hoje. Tem algo de forte mas é bastante refinado Gosling’s 
Black Seal já ganhou grande popularidade pelo seu sabor 
inigualável e qualidade única. 

 
 
Vai bem com….   Aperitivos, sobremesas.  

 
Região: Bermudas 

 
Teor Alcoólico: 40% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gosling's Black Seal has a rich, complex, balanced and full 

of nuanced caramel and vanilla flavour. Impressive 

enough to earn the Beverage Testing Institute's highest 

honor, the platinum medal. Today, unlike most drinks, 

Gosling's Black Seal includes products from two stills, as 

used in fine cognacs, and great grappas. One provides the 

flavour, the other produces a subtle elegance. Together, 

they work wonders. It took several attempts, repeated 

blends and tastings (hard work, but someone had to do it). 

And finally it has achieved one of the most delicate rums 

of today. It has something strong but is quite refined 

Gosling's Black Seal has already gained great popularity 

for its unrivalled taste and unique quality. 

 

It goes well with… Aperitifs, desserts. 

 
Region: Bermudas 

 
Alcohol Content: 40% 
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