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Late afternoon. Even though it’s hot, even sweltering, people are already manoeuvring through the con-
gested streets on their way home, to work or an appointment. The old quarter in the heart of the capital 
Santo Domingo is coming to life again. Strains of passionate music and a melancholy voice flow from a 
corner of a colonial courtyard. The sultry lament resounds through peeling shutters and pink, green and 
turquoise plastered walls. There’s an indefinable feeling in the air, as if anything might happen. He also 
senses that something special awaits him. Before taking the first sip of his cocktail, he takes out an ele-
gant tobacco brown cigar box with ornate gold lettering. He slides it open and removes a cigar. As he 
gingerly removes the crackling cellophane, he realizes he is actually performing a pleasurable ceremo-
ny, a small ritual in preparation of the enjoyment to come. And when he lights the cigar and takes the 
first careful puffs, the feeling of that afternoon becomes almost tangible: experiencing one of life’s 
unique pleasures 
 
Balmoral Dominican Selection includes in its model range a cigar for every smoking moment, all easy to 
carry in convenient packaging. The Mini Cigarillos is packed per 20 pieces, all other models are packed 
per 5 pieces. 
The cigars, except for the Mini Cigarillos which has a cellophane wrapped package, are individually 
wrapped in cellophane. Thus, you can fully take in the aroma and flavour of  this unique Dominican 
blend every time you light up a Balmoral Dominican Selection cigar. 
Balmoral’s blend master only selects the tobaccos of excellent quality. The mixture of various Caribbe-
an tobaccos gives the Balmoral Dominican Selection cigars its specific flavour. This is combined with a 
Dominican Olor binder and an Ecuador Shade wrapper. It is therefore not surprising that Balmoral Do-
minican selection gives you a smoking sensation like a long filler, whereas it actually is a machine made 
short filler. This is most of all the case with the larger models in the Dominican Selection range.  
After smoking Balmoral Dominican Selection we are certain that you will agree with us: Balmoral Do-
minican Selection is The Real Dominican Experience 

 

Dominicaanse Republiek 
De Dominicaanse Republiek is een land in 
het Caribisch gebied. Ten westen grenst 
het aan Haïti, dat samen met de Domini-
caanse Republiek het eiland Hispaniola 
vormt. Oostelijk van de Dominicaanse Re-
publiek ligt het eiland Puerto Rico.  

 
Op 22 augustus 1791 kwamen de slaven op Hispaniola in opstand 
tegen de Fransen. In januari 1804 werden troepen die Napoleon 
naar het eiland had gestuurd verslagen. Vervolgens werd het eiland 
onafhankelijk onder de naam Haïti.  
 
De Dominicaanse Republiek werd op 27 februari 1844 uitgeroepen, 
toen het oostelijk deel van Hispaniola zich losmaakte van Haïti. 

 

 

  

  

 
 

Length 85 Ring Gauge 7.9 Duration Of Smoke 18 min. 

Length 111  Ring Gauge 12.2 Duration Of Smoke 59 min. 

Length 145 Ring Gauge 16.6 Duration Of Smoke 71 min. 



Flavors and smoking moments differ. Connoisseurs spoil themselves with cigars made from first-class 
tobacco types. The Balmoral Sumatra Selection distinguishesitself by the blend of the filler, a perfectly 
harmonious binder and a sublime wrapper. 
As far as the blend of the filler is concerned, only the best Java, Havana and Brazil tobaccos are good 
enough for Balmoral. What's more, the Java leaf fully satisfies the requirements we make of the binder - 
sturdy and supple. Finally, the only satisfactory wrapper is the very best Sumatra sand leaf. It is the most 
expensive leaf, is remarkably smooth with a fine structure of veins, smells wonderful and has an even, 
light brown color. 
The wrapper used in the Balmoral Sumatra Selection grows in the region of the city of Medan in North-
east Sumatra, Indonesia. The plantations have beautiful names such as Bandar Klippa, Kwala Begumit 
and Klambir Lima. Choosing wrappers for cigars is an art in itself. Each cigar in the Balmoral Sumatra 
Selection is given the most appropriate Sumatra leaf, chosen for color and flavor. 
The smallest leaves are allocated to the Cigarillos. The larger leaves are used for the Corona or the ta-
pered Corona. 

 

Het type van de avond:    ARISTOCRATES  

 Length 159 mm    Ring Gauge 13.4 mm  Duration Of Smoke 63 min. 

De Tabaksteelt, een nauwkeurig proces 
Tabak behoort tot het botanische geslacht Nicotiana, familie van de 
nachtschade. Het geslacht telt 70 verschillende soorten, waarvan de 
Nicotiana Tabacum het belangrijkste is. Oorspronkelijk groeide de ta-
baksplant alleen in tropische en subtropische gebieden met een vochtig 
klimaat, maar door gewasveredeling en verbetering van de teeltmetho-
den verbouwt men nu tabak over bijna de gehele wereld. Uiteraard 
loopt de kwaliteit van de verschillende soorten tabak behoorlijk uiteen, 
zodat ze ook voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Zo wordt 
Virginia-tabak uit Noord-Amerika vooral voor de fabricage van sigaret-
ten gebruikt, terwijl de plantages op Sumatra, Java, Cuba en Brazilië de 
grondstoffen voor sigaren leveren. Aangezien de bodemgesteldheid en 
het klimaat ook binnen deze gebieden sterk kan verschillen, levert iede-
re landstreek in de praktijk feitelijk een andersoortige tabak op. Er is 
slechts een beperkt aantal gebieden dat de 'echte' sigarentabak kan 
leveren.  
De tabaksplant is een eenjarige plant, die in het algemeen op grote 
plantages wordt verbouwd. Tussen het zaaien en oogsten liggen niet 
meer dan zo'n vier tot vijf maanden. Tijdens die groeiproces worden de 
planten 'getopt' (de bloemen worden uitgesneden), waardoor alle voe-
dingsstoffen aan de bladeren ten goede komen. Omdat niet alle bladeren tegelijk rijp zijn, worden ze 
één voor één geplukt. Aangezien de bladeren van onderaf rijpen, worden ze van beneden naar boven in 
verscheidene partijen geoogst, waarbij de onderste bladeren het zogenaamde 'zandblad' leveren. Na de 
oogst worden de bladeren in de buitenlucht gedroogd (vandaar de term 'air-cured' tabak). De tabaksbla-
deren worden aan stokjes of dunne draden geregen, en in geventileerde schuren opgehangen. Dit dro-
gingsproces, waarbij het blad zo'n 85% van zijn oorspronkelijke gewicht verliest, duurt circa drie tot vier 
weken. Tevens treden er chemische veranderingen op, die als voorfase van het fermenteren be-
schouwd kunnen worden. Het fermenteren is een soort gistingsproces, waardoor de hoeveelheden zet-
meel en eiwitten in de tabak sterk worden afgebroken, terwijl ook het nicotinegehalte enigszins omlaag 
gaat. Tenslotte worden ook de geur en het aroma van de tabak ontwikkeld, en wordt de kleur van de 
bladeren door het fermenteren gelijkmatiger. Tijdens het fermenteren worden de bladeren gebundeld en 
op stapels gelegd. Hierdoor ontwikkelt zich een soort broei, zoals die bijvoorbeeld ook bij hooi voorkomt. 
Zodra het binnenste gedeelte van de stapel een temperatuur van zo'n 55C bereikt heeft, wordt de stapel 
uit elkaar gehaald en tot een nieuwe gevormd, waarbij men ervoor zorgt dat de bundels die binnenin 
hebben gelegen nu buiten komen en omgekeerd. Dit proces van stapelen en uit elkaar halen kan zich 4 
tot 7 keer herhalen, totdat de tabak uitgefermenteerd is en de temperatuur niet meer oploopt.  
Na circa 10 weken drogen en fermenteren worden de tabaksbladeren gesorteerd op kwaliteit, grootte, 
dikte en kleur, om vervolgens op de internationale beurzen aangeboden te worden.  


