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RUM | RUM PLANTATION FIJI 

 

 
 

 
Maison Ferrand sempre teve relações muito próximas 
com as melhores destilarias das Caraibas, vendendo-lhes 
os barris que outrora continham o seu Brandy. Os barris 
de Ferrand eram muito apreciados por determinados 
produtores de Rum, que os utilizavam para amadurecer as 
suas bebidas espirituosas. Durante estas trocas, Alexandre 
Gabriel teve a oportunidade de descobrir alguns barris 
muito antigos com lotes de Rum com uma extraordinária 
riqueza e uma grande diversidade de aromas e sabor. 
Disponível em pequenas quantidades, o Rum era 
destinado ao consumo pessoal do mestre de adega da 
destilaria ou usado para dar outro gosto às misturas de 
Rum industriais. Muito naturalmente, Maison Ferrand 
decidiu engarrafar este Rum especial, criando assim uma 
série de garrafas raras. E assim a nasceu o Rum Plantation. 
Plantation tem agora uma gama completa de sete Runs 
vintage e três de mistura, feitos pelo mestre de adega de 
Ferrand. Cada Rum é a expressão perfeita do seu país de 
origem, do seu terroir e da sua destilaria. 
 
Vai bem com….   Aperitivos, sobremesas.  

 
Região: Barbados 

 
Teor Alcoólico: 40% 
 
 

 

 

 

 

 

Maison Ferrand has always had very close relations with 

the best distilleries in the Caribbean, selling them the casks 

that once contained their Brandy. Ferrand's barrels were 

highly prized by certain Rum producers who used them to 

mature their spirits. During these exchanges, Alexandre 

Gabriel had the opportunity to discover some very old 

barrels containing lots of Rum with an extraordinary 

richness and a great diversity of aromas and flavours. 

Available in small quantities, the Rum was intended for the 

personal consumption of the distillery cellar master or 

used to give another taste to industrial Rum blends. Quite 

naturally, Maison Ferrand decided to bottle this special 

Rum, thus creating a series of rare bottles. And so 

Plantation Rum was born. Plantation now has a full range 

of seven vintage and three blended Runs, made by 

Ferrand's cellar master. Each Rum is the perfect expression 

of its country of origin, its terroir and its distillery.. 

 

It goes well with… Aperitifs, desserts. 

 
Region: Barbados 

 
Alcohol Content: 40% 
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