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CIGAR MENU
“Cigar smoking knows no politics. It is about the pursuit

of pleasure, taste and aroma.”
Winston Churchill

COHIBA SIGLO #4
225

The extra girth of this Corona Gorda size allows the signature taste of La 
Línea 1492 (the Siglos) to show from the start and to develop richly on the 

palate.
Length 143mm
Ring Gauge 40

Flavour: Medium

PARTAGAS SERIE D #4
149

Many see this as the definitive Robusto. With its controlled, rich, complex 
taste and distinctive red and gold band, they have a good point. A pure bred 

Havana.
Length 124mm
Ring Gauge 50
Flavour: Full

MONTECRISTO EDMUNDO
168

Named after Alexandre Dumas’ hero Edmundo Dantes in ‘The Count of 
Montecristo’, the Edmundo was one of the first extra heavy gauge, parejo 

sizes produced in Cuba in the 21st century. Big and rewarding.
Length 124mm
Ring Gauge 50

Flavour: Medium to Full

COHIBA PIRAMIDES EXTRA
440

 In 2012 the Pirámide Extra became the first addition to the Línea Clásica 
since 1989. The vitola is unique to Cohiba. It is also the only figurado shape 

to be found within the portfolio of Cuba’s premier cigar brand.
Length 160mm
Ring Gauge 54

Flavour: Medium to Full

ROMEO Y JULIETA CEDROS DE LUXE
168

An exclusive LCDH Edicion with taste notes of young petals of flower and 
cedar wood.

Length 124mm
Ring Gauge 50

Flavour: Medium



األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتشمل رسم الخدمة وجميع الرسوم الحكومية المحلية والضرائب.

قائمة السيجار
»تدخين السيجار ال عالقة له بالسياسة. فهو يقع في خانة السعي

للذة والذوق والرائحة.«
وينستون تشرتشل

كوهيب�ا سيجلو # 4
225

يسمح الحجم اإلضافي لحجم كورونا كوردا للمذاق المميز اللين�ا 1492 )سيجلوس( بالظهور 
منذ البداية والتطور بشكل ثري على الحنك.

الطول 143 ملم
مقياس الحلقة 40
النكهة: متوسطة

بارتاغاس سيري دي # 4
149

يرى الكثير أن هذا هو روبوستو النهائي. بفضل مذاقها الخاضع للسيطرة والغني�ة والمعقدة 
وشريطها المميز باللوني�ن األحمر والذهبي ، فإنها تتمتع بنقطة جيدة. هافانا نقية.

الطول 124 ملم
مقياس الحلقة 50

النكهة: كامل

مونتكريستو إدموندو
168

سميت على اسم بطل الكسندر دوماس إدموندو دانتس في “كونت مونتكريستو” ، كان 
إدموندو واحًدا من أول مقاسات باريجو ثقيلة الوزن اليت تم إنت�اجها في كوبا في القرن 

الحادي والعشرين. كبيرة ومجزية.
الطول 124 ملم

مقياس الحلقة 50
النكهة: متوسطة إلى كاملة

كوهيب�ا بيراميدس اكسترا
440

 في عام 2012 ، أصبح بيراميد اكسترا أول إضافة إلى اللين�ا كالسيكا منذ عام 1989. يعتبر 
 من نوعه في كوهيب�ا. كما أنه الشكل الوحيد الذي يمكن العثور عليه ضمن 

ً
فيتوال فريدا

مجموعة منتجات السيجار الرائدة في كوبا.
الطول 160 ملم

مقياس الحلقة 54
النكهة: متوسطة إلى كاملة

روميو وجولييت سيدروس دي لوكس
168

إصدار إل يس دي إتش حصري مع مالحظات الذوق من بت�الت الزهور الصغيرة وخشب األرز.
الطول 124 ملم

مقياس الحلقة 50
النكهة: متوسطة 


