Hoyo de Monterrey
Le Hoyo de San Juan
Hoyo de Monterrey
Hoyo de Monterrey heeft zijn naam te danken aan de plantage met
dezelfde naam gelegen in San Juan y Martinez, in het hart van de Vuelta
Abajo zone. Op de plantage van el Hoyo de Monterrey, een van de
beroemdste Vegas de Primera, staat het bekende opschrift boven de
toegangspoort: “Hoyo de Monterrey. José Gener. 1860.”
El Hoyo de Monterrey bevindt zich op de vruchtbare gronden van de
oevers van de rivier die door San Juan y Martinez loopt. In 1865 maakte de
uit Tarragona afkomstige Spanjaard José Gener voor de eerste maal
gebruik van deze naam voor het tabaksmerk.
De milde smaak van de melange maakt dat deze Habano een
aantrekkelijke keuze is voor zij die een minder vol smakende Habano
willen, met een delicaat aroma en met een grote elegantie en complexiteit.
Alle vitolas van el Hoyo de Monterrey worden volledig met de hand
vervaardigd volgens de longfiller techniek.
Serie Le Hoyo: Le Hoyo de San Juan
Met deze nieuwe heavy ring gauge vitola, verbreedt en moderniseert
Habanos de historische Serie Le Hoyo lijn van het merk Hoyo De
Monterrey.
Voor de exclusieve nieuwe melange worden uitsluitend Seco en Ligero
bladeren gebruikt die afkomstig zijn van de wereldberoemde plantage van
Hoyo de Monterrey in San Juan y Martinez, gelegen in de Vuelta Abajo.
De Hoyo de San Juan krijgt een nieuw bandje dat speciaal ontworpen is
voor de Serie Le Hoyo. Vanaf de volgende productie zullen ook de andere
vitola’s van deze lijn (des Dieux, du Depute, du Prince, du Maire en du
Gourmet) van dit nieuwe bandje voorzien worden.
Productinformatie
Afmetingen:
Model:
Productiewijze:
Verkrijgbaar in:

- Cepo 54 (Ø 21,43 mm)
- Lengte 150 mm
- Geniales
- Totalmente a mano, tripa larga
(volledig handgemaakt, longfiller)
- Cabinet kist van 25 stuks
- Cabinet kist van 10 stuks

