Kawy włoskie
La Tazza D`Oro:
Famiglia Caffe Macinato

Miscela Bar Caffe Espresso

mielona - 250 g

ziarnista - 250 g
Oryginalna, włoska kawa ziarnista w puszce.
Zawiera 50% ziaren Arabiki i 50% ziaren Robusty.
Mieszanka ta ze wzgledu na swój smak i aromat
nadal cieszy się ogromna popularnością.
Ta mała-czarna o silnej osobowości kawa
doskonale nadaje się do Cappucino lub
Caﬀe Macchiato ale również jako Espresso
na każdą okazję. Ma typowo włoski smak.

Doskonała, zrównoważona mielona
mieszanka ziaren Arabiki i Robusty.
Idealnie nadaje się na początek dnia,
szczególnie ze świeżym mlekiem.
Można z niej przygotować
pyszne Cappuccino.

Famiglia FM Bar
ziarnista - 1 kg

Gran Miscela
ziarnista - 1 kg

Kawa o pełnym charakterze
z 50-o % udziałem wysokiej
jakości ziaren Robusty
i 50-o % udziałem eleganckiej
odmiany Arabiki.
Ma bogaty smak i nieco
większą zawartość kofeiny.
Doskonale nadaje się
do przygotowania w
klasycznych ekspresach.
Dobrze „pobudza” organizm.

La Tazza d'Oro Gran Miscela
składa się z 70% najlepszych
ziaren Arabiki i 30% Robusty.
Ma czekoladowy posmak.
Idealnie nadaje się do podawania
w restauracjach jak również
w domowym zaciszu.

Adesso Espresso

ziarnista - 1 kg
Prestige to ekskluzywna
mieszanka kaw. Wyraﬁnowana,
przeznaczona dla wszystkich tych,
którzy chcą pić 100% Arabiki.
Ma delikatny aromat z nutą
czekolady i lukrecji. Doskonała
w każdej chwili dnia, w której
chcesz zaoferować sobie i innym
coś dobrego. Ma niską zawartość
kofeiny dlatego doskonale nadaje się
do picia w godzinach wieczornych.

Zestaw KIT
Adesso Espresso

kapsułki - 100 szt. (1 op.)
Doskonała kawa w kapsułkach do przygotowywania
włoskiego Espresso. Dzięki hermetycznemu zamknięciu
każdej kapsułki, kawa jest zawsze świeża
i aromatyczna. Po zużyciu kapsułki ulegają biodegradacji.

Doskonały zestaw do kawy Espresso.
Opakowanie zestawu zawiera:
- 100 sztuk jednorazowych plastikowych
kubeczków o wys. ok. 5,5 cm
- 100 sztuk jednorazowych mieszadełek
- 100 sztuk saszetek z cukrem

Uwaga:
Kapsułki pasują wyłącznie
do ekspresów "Adesso Espresso".

Ekspresy Adesso Espresso:

Spieniacz:
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU
LUB
WYNAJĘCIA

Ekspres do przyrządzania włoskiego Espresso przy użyciu kapsułek.
Urządzenie proste w obsłudze i łatwe do utrzymania w czystości.
Polecane dla ﬁrm, kawiarni lub także do użytku własnego.

Prestige

Spieniacz do mleka
Adesso Espresso lub Amica

Caffe Scrivano
Mielona

Cremaexpress Macinato

50% Arabica 50% Robusta

Cremantico Macinato

60% Arabica 40% Robusta

Ziarnista

Cremaexpress

50% Arabica 50% Robusta

Cremantico

60% Arabica 40% Robusta

Capsułki Nespresso 100 szt.

50% Arabica 50% Robusta

TopCrem

TopBar

70% Arabica 30% Robusta

100% Arabica

