Auteuil
Genieten op ongekend niveau.
Met zijn verheven karakter en een verrassend complexe waaier aan aroma’s zorgt de Auteuil voor een hoogstaande
rookervaring. Het uitmuntende Sumatra Deli dekblad bundelt 100% tabak van Havana, Java en Brasil.

Orléans
Niet te definiëren, maar des te meer te appreciëren.
Geniet van een onbetwistbaar geraffineerde cigarillo: klein van formaat, groots in smaak. Zijn zorgvuldig uitgekozen
Sumatra Deli dekblad bundelt een fijne melange van 100% tabak met het beste van Havana, Java en Brasil.
De perfecte samenstelling voor een genuanceerd, maar kenmerkend zacht karakter.

Orsay
De referentie in smaak en kwaliteit.
Wie bij ‘Orsay’ meteen aan luxe en prestige denkt, zal vast en zeker van deze gerenommeerde cigarillo genieten.
Met zijn rijkelijke karakter lost hij alle verwachtingen in, en meer. De melange van 100% tabak van Havana, Java en Brasil
wordt omhuld door een Sumatra Deli dekblad.

Excellence
Tijd voor een bijzonder moment
De Excellence sigaren blinken uit in kwaliteit. Met hun unieke aroma en authentieke karakter vallen ze bij vele
levensgenieters in de smaak. Het uitgekiende mengsel van 100% tabak uit Havana, Java en Brasil werd met zorg
in een Sumatra dekblad gewikkeld. Geef u over aan ‘excellent’ rookgenot.

Senator
Ver boven de middelmaat.
Met zijn typische karakter en afgeronde tip onderscheidt de Senator zich van de rest. Het inventieve spectrum van
aroma’s geeft zijn bijzondere status nog meer glans. Onder het exclusieve Sumatra Deli dekblad schuilt 100% tabak
van Havana, Java en Brasil.

International
Een klassieker in internationale kringen.
Kenners over de hele wereld roemen de International om zijn elegante karakter en uitgesproken aroma. Zijn kracht zal u
imponeren, zijn complexe melange van milde smaken zal u verwonderen. Het voortreffelijke Sumatra Deli dekblad
bundelt 100% tabak van Havana, Java en Brasil.

Ambassadeur
Symbool van savoir-vivre.
De Ambassadeur is een klasse apart binnen het Corps Diplomatique assortiment en staat garant voor een buitengewone
rookervaring. Zijn Sumatra Deli dekblad is van bijzondere kwaliteit en de uitgelezen melange van 100% tabak uit Havana,
Java en Brasil gebundeld in een Java omblad, verlenen de Ambassadeur zijn verfijnde smaak.

