
RAMÓN ALLONES

De Spaanse broers Ramón en Antonio Allones, afkomstig van Galicië, lanceren in 

1846 het label waarbij de wapens die het huis van Spanje vertegenwoordigen worden 

gebruikt om de dozen van sigaren te versieren die in een werkplaats van Havana 

werden vervaardigd, La Eminencia. 

Ramón Allones was een echte vernieuwer die van de Havana een symbool van luxe 

heeft gemaakt. De onderneming had één van de mooiste fincas van Vuelta Abajo, EL 

Corojo, in het dorp van San Luis in handen. 

Tussen 1903 en 1905, voegen Ramón en zijn broer Antonio zich bij het Front. Dit Front 

werd door bepaalde eigenaars van het eiland  georganiseerd om zich tegen het 

leidingschap van de American Tobacco Company te verzetten. 

In 1911 moeten zij het merk afstaan aan Britse investeerders, de vennootschap 

Hunters. Met deze zet verzekerde Engeland zich het wereldwijde alleenrecht voor het 

op de markt brengen van dit merk. In 1932 kwam Ramón Allones onder de controle 

van de familie Cifuentes (Partagas), maar het Verenigd Koninkrijk hield het monopolie 

van het merk. Lange tijd konden de sigaren Ramon Allones slechts in Engeland 

worden gevonden.

Specially Selected Gran Robusto 
(Exclusieve Regionale Benelux Editie 2007 – genummerde kisten)

------------------------------------------

Afmeting : 155 mm x 19,8 mm

Vitola: Gran Robusto 

Productie: Totalmente a mano, Tripa larga

Verkrijgbaar in genummerde kisten van 25 en van 50 sigaren

Koel in de mond, met een rond, romig karakter. Medium tot volle smaak met lichte 

aardtonen, kruidige nuances en een fris-zure aromatische ondertoon. Aangename 

milde, redelijk lange en romige nasmaak.

De Gran Robusto verspreidt een aangenaam milde geur met subtiele accenten van 

hout.

Een prachtig model met een milde, volle smaak en een rijk palet van ontluikende 

aroma’s. Deze sigaar heeft volgens kenners een mooi rijpingspotentieel en zal na 

enige tijd liggen nog het nodige aan smaak en aroma winnen. 

De Gran Robusto herbergt de belofte zich tot één van de ‘hele grote habanos’ te 

ontwikkelen.


