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RUM | RUM GOSLINGS GOLD SEAL 

 

 
 

 
A mais recente edição da premiada família de rums 
Goslings, este Gold Seal Rum premium é delicioso e 
complexo como o seu primo escuro e ultra-rico, Black Seal 
Rum. Delicioso e puro (como um malte simples jovem), 
desfruta com gelo, como um shot, ou este delicioso rum 
dourado eleva qualquer cocktail misturado com sumos ou 
refrigerantes. Os melhores destilados de Stills Contínuos e 
Pot Stills são envelhecidos independentemente e 
combinados para produzir Goslings Gold Seal Rum nas 
Bermudas. Criado utilizando técnicas de mistura honradas 
pelo tempo e métodos secretos transmitidos ao longo de 
gerações da família Gosling, este rum delicioso oferece um 
sabor bem equilibrado e complexo com um brilho 
brilhante de âmbar. O Gold Seal realça os sabores ricos do 
pote ainda com a elegância do contínuo ainda em perfeita 
harmonia. Com apenas a quantidade certa de 
envelhecimento em carvalho em barris de Bourbon de 
Carvalho Branco Americano, Goslings Gold Seal é um rum 
extremamente versátil. 

 
Vai bem com….   Aperitivos, sobremesas.  

 
Região: Bermuda 

 
Teor Alcoólico: 40% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The newest edition of the award-winning Goslings family 

of rums, this premium Gold Seal Rum is delicious and 

complex like its dark, ultra-rich cousin, Black Seal Rum. 

Delicious neat (like a youthful single malt), enjoy on the 

rocks, as a shot, or this luscious golden rum elevates any 

cocktail mixed with juices or soda. The best distillates from 

Continuous Stills and Pot Stills are aged independently and 

combined to produce Goslings Gold Seal Rum in Bermuda. 

Created using time-honored blending techniques and 

secret methods handed down over generations of the 

Gosling family, this luscious rum offers a well-balanced 

and complex taste with a brilliant amber glow. Gold Seal 

highlights the rich flavors of the pot still with the elegance 

of the continuous still in perfect harmony. With just the 

right amount of oak aging in select once used American 

White Oak Bourbon Barrels, Goslings Gold Seal is an 

extremely versatile rum. 

 

It goes well with… Aperitifs, desserts. 

 
Region: Bermuda 

 
Alcohol Content: 40% 
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