
 Dunhill Early Morning 
Mengeling :  
Deze blend is een mengeling van traag brandende Oosterse tabakken met lichtheldere en rode  Virginia 
tabaksbladeren.  Deze mengeling wordt geperst en licht verhit.  Daarna wordt een vleugje Latakia tabak, die iets 
sneller brandt, toegevoegd.  Ideale mengeling om de smaakpapillen “op te maken” voor het verder genieten 
gedurende de dag.  
Smaak : zacht, lichtzoet, fruitig in perfecte balans 
Kracht : medium 
Branding : traag 
Beste pijpformaat : medium 
 

 

 Dunhill Night Cap 
Mengeling :  
Rijker en bedachtzamer voor het avond-genieten.  Subtiele blend van de beste American bladeren met wat Latakia 
en kleinbladige Turkish, gerijpt en speciaal bereid voor het trage, langer durende rookmoment.   Perique tabak werd 
toegevoegd om het boeket te verrijken.  
Smaak : vol van smaak door de combinatie van Latakia en Perique 
Kracht : medium met een vol boeket 
Branding : traag, maar vlot brandend 
Beste pijpformaat : medium  
 



 Dunhill My Mixture 965 
Mengeling :  
Deze bijzondere mengeling is internationaal zeer populair bij liefhebbers van volaromatische tabak.  
Kleine Latakia bladeren werden uitgezocht om de rijke, notige smaken en aroma’s tot hun recht te laten komen.   
Blonde Oosterse tabak uit Macedonië werd toegevoegd om de smaak te verdiepen en donkere Cavendish tabak, rijk 
aan oliën en aroma, rondt het geheel af. 
Een heerlijk geurig rookmoment voor de meer ervaren pijproker.  
Smaak : de unieke combinatie van tabakken geeft een vol en rijk aromatisch rookmoment met een “hint” van 
Latakia.  
Kracht : medium met hoge smaakimpact 
Branding : vlot en koel 
Beste pijpformaat : medium    
 

 

 Dunhill Standard Mixture 
Mengeling :  
Traditionele Engelse blend : de fijnste Latakia uit Cyprus en Oosterse tabak uit het Middellandse Zee gebied worden 
gemengd met de beste East Carolina en Georgia tabakken, licht geroosterd in de droogtrommels om de flavours te 
benadrukken.  Deze populaire tabak heeft een bijzonder aromatische rijke smaak.  
Smaak : licht gekruid met een volaromatisch Latakia flavour 
Kracht : mild tot volaromatisch 
Branding : medium 
Beste pijpformaat : medium 
 

 



 

 Dunhill Royal Yacht 
Mengeling : 
Dit is kwalitatief een top-tabak.  Bronskleurige Virginia bladeren van de hoogste kwaliteit worden zorgvuldig bewerkt 
en worden toegevoegd aan rijke, volaromatische Virginia bladeren, gekend voor hun rijk aroma.  Een bijzondere 
flavour wordt aan de uiteindelijke blend toegevoegd om de subtiel, licht pikante smaak te benadrukken.  Deze 
internationaal zeer bekende tabak is ideaal om in gezelschap te roken.   
Smaak : evenwichtige smaak verrijkt met een unieke flavour 
Kracht : medium 
Branding : vlot en gemakkelijk 
Beste pijpformaat : medium tot groot  
 
 

 

Blikjes van 50 gr à € 12.50            juni 2012 

 

 

 

 

 


