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Coronation
Een iets vollere sigaar. Het binnengoed is een melange van Brasil en Java
met een extra toevoeging van divers soorten Havana tabak. Deli zandblad
dekblad. Ook verkrijgbaar als Brasil sigaar en leverbaar als zomersigaar
van Brasil tabak met de naam Finos.

Coronas Imperiales
Een bijzondere after dinner, medium van smaak. Samengesteld naar oud
recept uit diverse soorten Brasil tabakken met toevoeging van een kleine
hoeveelheid Havana tabak. Sumatra zandblad dekblad.

Curiosos 3
Dit kleine bolknakje is samengesteld uit verscheidene soorten Java en
Brasil tabakken. Een vleugje zachte Havana in het binnengoed en het
zandblad dekblad geven dit sigaartje een geheel eigen karakter.

Divas
Een handgerolde senoritas met een zeer geslaagde melange van
Java, Sumatra, Brasil en Havana tabakken. De smaak is pittiger dan
die van een normale senoritas en heeft een uitgelezen aroma.

Donna
Door de Brasil tabak heeft deze senoritas een zoete en bijna
zwoele smaak.

Elegantes
Een zachte bijzondere sigaar, gemaakt op de geur van het
dekblad. Met neutraal gehouden binnengoed, terwijl de beste
kwaliteit Deli als dekblad is gebruikt.

Earl
Ons bekendste sigaartje. Een cigarillo met een fijne Sumatra
dekker. Zacht van smaak en geurig.

Fidalgos
Een senoritas met handgerolde Brasil tabak die deze sigaar een
zachte smaak geeft.

Finos
Het model Coronation, maar samengesteld uit Brasil tabakken
met een Mata Fina Brasil dekblad.

A medium strength blend of Java and Brazilian filler with a
mixture of Havana leaf. Rolled in selected Sumatra sand leaf
wrapper. Also available as a Brasil cigar and as a cigar special
for summer times called Finos.

A medium strength after dinner cigar made according to an old
family recipe. The filler is a blend of Brazilian tobaccos.

A traditional blend of fine Java and Brazilian tobaccos with a
trace of various mild Havana tobaccos gives this cigar it’s
exceptional character.

A suburb blend of the best Java, Sumatra, Brasil and Havana
tobaccos with a fine flavour and aroma. Medium strength.

The Brasil tobaccos gives this cigar a sweet and almost sensual
flavour.

A very mild cigar produced according to an old family recipe.
The best quality Sumatra Deli sandleaf is used as wrapper.

Our famous cigarillo. Mild of taste. Rolled in the best Sumatra
wrapper.

A hand rolled senoritas with Brazilian tobaccos which gives it
a soft flavour.

The same model as a Coronation, but with Brazilian tobaccos
and a Mata Fina wrapper.

Gran Corona
Een volle after dinner sigaar met karakter volgens oud familie
recept. Een melange van tabakken uit Indonesië en Cuba met
toevoeging van enige Brasil. Het dekblad is Sumatra zandblad.

Half-a-corona
Een Brasill melange met Java omblad en Sumatra dekblad. Een
aangename sigaar die medium zwaar van smaak is.

Infantes
Een verfijnde Brasil melange met Deli zandblad. Een ‘Entre
Acte’ voor bij de koffie of ochtend aperitief.

Le Petit Gourmet
Een sigaar voor de hele dag, samengesteld uit diverse Java en Brasil
tabakken met een vleugje Havana. De geur van het Deli zandblad
komt bij het aansteken goed tot zijn recht.

Magenta
Een slanke Corona, geschikt voor de hele dag. Een Sumatra dekker met
Besuki omblad en een melange van Java, Brasil en Havana tabakken.

Numero One
Een melange van verschillende Indonesische, Brasil en Havana tabakken.
Sumatra zandblad dekblad. Een aromatische sigaar vol van smaak.

Pepitos
Een pittig aperitief sigaartje. Een met zorg gekozen melange van
Cubaanse tabakken met Havana dekblad.

Perfectos
Een uitgelezen melange van de beste soorten Brasil tabak zoals Cruz
das Almas en S. Amaro. De combinatie met het Sumatra zandblad
geeft de sigaar een zachte smaak en een geurend aroma.

Petit Corona
Een frisse lichte Corona van Indonesische Havana en Brasil tabak. Een
aangename sigaar voor de hele dag.

A well balanced after dinner cigar. The filler is a blend of tobaccos from
Cuba and Indonesia with a quantity of Brazilian tobacco. Rolled in the
finest Sumatra wrapper.

A fine blend of Brazilian tobaccos with an addition of Java tobaccos
rolled in Sumatra sand leaf wrapper. Medium strength of taste.

An excellent blend of several Brazilian tobaccos with a Deli
wrapper. To be enjoyed with your coffee.

A blend of various Java and Brasil tobaccos with a touch of
Havana. The Deli wrapper gives this cigar a rich flavour.

A rank Corona which can be smoked throughout the day. A
Sumatra wrapper, with Java, Brazilian and Havana tobaccos.

A fine blend of Indonesian, Brazilian and various Havana tobaccos.
A medium strength cigar with a delicate aroma.

A full strength aperitif whiff. A well balanced blend of Cuban
leaf with Sumatra wrapper.

This medium strength cigar is blended from selected Brazilian and
Indonesian tobaccos. The combination with the Sumatra wrapper
gives this cigar the fine taste and fragrant flavour.

A medium strength blend of Indonesian, Havana and Brazilian
tobaccos. Can be smoked during any time of the day.

Precedent

Aimable

A light cigar, specially selected for females. A tasteful variation of
tobaccos with Sumatra sand leaf.

Een licht sigaartje, speciaal geselecteerd voor de vrouwelijke roker.
Een smaakvolle melange met een Sumatra zandblad.

A Corona with Java and Brasil tobaccos. A strong and tasteful
cigar. Also available as long filler, named Selection nr. 1.

Een Corona uit Java en Brasil tabak. Een krachtige sigaar, vol van
smaak. Ook leverbaar als longfiller onder de naam Selection nr. 1.

Regalia de la Reina
Boas Festas

A well balanced blend of bahia Brazilian tobaccos, rolled in Mata
Fina wrapper. Somewhat sweet taste, nevertheless mild.

Een uitgebalanceerde melange van diverse Brasil tabakken met een
Mata Fina dekblad. Iets zoetig van smaak, doch beslist niet zwaar.

The traditional blend of a medium strength cigar with a Sumatra
wrapper makes this whiff a rich and very smooth smoke.

Het binnengoed van dit sigaartje is gelijk aan dat van een grote sigaar.
Hierdoor heeft deze kleine Senoritas een vollere smaak en een exquis
aroma.

Reservados
Bon Ton

The filler is made to an old traditional blend, rolled in the finest
Vorstenland wrapper (Java). A dry, medium strength cigar. That
soft fragrant flavour so many seek, but never find.

Een bijzondere Corona met traditioneel samengesteld binnengoed. Dit
in combinatie met het Vorstenland dekblad geeft de sigaar een geheel
eigen smaak en karakter. Deze sigaar wordt droog bewaard.

A superb blend of the best Havana tobaccos with some fine
Brazilian Mata Fina tobaccos and other choice Java Besuki
tobaccos, makes this cigar a fine after lunch or mild after dinner
cigar. Medium strength.

Dit jaren twintig model wordt nog steeds in oude sigarenvormen gemaakt,
wat mede de smaak bepaalt. Een melange van overwegend Havana tabak,
aangevuld met Brasil en ter afronding een krachtige Java-Besuki. Geschikt
als after lunch of after dinner sigaar. Medium van smaak.

Rothschilds
Brillantes

A blend of selected Brazilian and Java tobaccos with a touch of
Havana, rolled in the finest Sumatra sand leaf wrapper. An aromatic
medium strength cigar to be smoked at any time of the day.

Een elegante sigaar voor de hele dag, samengesteld uit divers Brasil
soorten met wat Java en een vleugje Havana. Zandblad dekblad. Een
zeer geurige sigaar doch niet zwaar van smaak.

Chiquitos

The best Sumatra sand leaf wrapper with a unique blend of Java and
Sumatra with a touch of Brasil and Havana tobaccos makes this
small size cigar very mild. It can be smoked at any time of the day.

De combinatie van de Sumatra zandblad dekker met een uitzonderlijke
melange van Java, Sumatra alsmede Brasil en Havana geeft deze sigaar
een fijne zachte smaak. Kan de hele dag gerookt worden. Ook
verkrijgbaar als Brasil en Cuba sigaar.

Cocktails

A pleasant fragrant blend of Brazilian and Cuban tobaccos with the
subtle riches of several Java tobaccos added. This medium strength
cigar gives a pleasant smoke at any time of the day.

Een plezierige geurige Havana Brasil melange met toevoeging van wat
Java tabakken. Deze sigaar is medium van smaak en kan op elk tijdstip
van de dag gerookt worden.

Corona

A medium strength well balanced filler rolled in Sumatra wrapper.

Een sigaar met Sumatra dekblad. Het binnengoed is zodanig
samengesteld dat deze aangenaam doch niet zwaar van smaak is.

Corona Magnum

A skilful blend of the best Brazilan and Indonesian tobaccos
with an added zest provided by various Havana tobaccos. A
medium strength cigar with a unique aroma.

Een melange uit vakmanschap; twaalf soorten Brasil, Havana en
Indonesische tabak. Java Vorstenland omblad en het beste Sumatra
zandblad. Een sigaar met veel geur en smaak, voor de middag of de avond.

Selection nr. 1

A real long filler cigar of outstanding quality with the best
Havana tobaccos.

Een volwaardige longfiller van uitstekende kwaliteit met de beste
Havana tabakken.

Nieuw van Paleis Het Loo
Kleine Loo. Een kleine Corona in drie uitvoeringen van Sumatra, Brasil en Havana tabakken.
De Robusto. Een krachtige sigaar die verkrijgbaar is in Sumatra, Brasil en Havana tabakken.

Assortimentskist
De handgemaakte sigaren van Paleis Het Loo zijn ook
verkrijgbaar als assortiment.
In een luxe en uitgebreide assortimentskist is een
uitgebalanceerde variatie aan sigaren van
Paleis Het Loo samengebracht.

This Corona contains a blend of various Java and Brasil tobaccos.
The tastefull Vuelta and softer Remedios Havana give a round
taste and pleasant flavour.

Deze grote Corona is samengesteld uit meerdere soorten Java en
Brasil tabak. Een vleugje pittige Vuelta en zachte Remedios Havana
geven deze sigaar een vollere smaak en aangename geur.
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