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ОФЕРТА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА – 1 КГ. 

КАТАЛОГ 2019 год. 

Кафето е внос от Холандия – голям склад за кафе 

Вносител  е Коффе трейд ЕООД 

 

 

 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 32.00 лв. 

 
Богато кремообразно 
еспресо със силен 
аромат. Плътен и 
устойчив крем , 
идеален за капучино и 
кафе лате. 

 

 
 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
Цена : 38.00 лв. 

 
Бавно печено,  сладък 
вкус на чаша с малко 
киселинност и пълно 
тяло. Деликатен 
ароматизиран, обгърнат 
от фин, устойчив крем. 

 

 
 
Произход : Италия 
1кг. Кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
Цена : 33.00 лв. 

 
Пълноценна, 
ароматизирана смес, 
получена от правилния 
баланс между Coffea 
Arabica и Robusta. 
Усещане за  сладък, 
плодов аромат, плътно 
кафе с привлекателен 
крем. 
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Произход : Италия 
1кг. Кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
Цена : 30.00 лв. 

 
Идеалното съчетание за 
тези, които ценят 
кремавостта при 
силното кафе, с 
интензивен вкус и 
подправка. Gran Aroma 
е перфектната 
хармония на аромата и 
тяло. 

 

 
Произход : Италия 
1кг. Кафе на зърна 
Тип кафе : Кафе 
 
 
Цена : 21.00 лв. 

 
 
Пълноценно кафе с 
богат аромат. Сместа е 
комбинация от арабика 
и робуста с различен 
произход. 

 

 
 
Произход : Германия 
1 кг. Кафе на зърна 
Тип кафе : Кафе 
 
 
Цена : 24.00 лв. 

 
Перу е известен с 
висококачественото си 
кафе арабика. Това 
кафе се отглежда 
предимно в горски 
площи от малки ферми, 
организирани в 
кооперации, например 
в региона Jaén в 
северната част на 
страната. Новата 
селекция се откроява 
със своите гладки и 
пикантни нотки с фини 
нотки на шоколад, 
закръглени с 
беррилийска 
киселинност. 
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Произход : Германия 
1 кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
Цена : 25.00 лв. 

 
Фина смес от най-
добрите места за 
отглеждане в света с 
типичния италиански 
вкус на еспресо и 
златисто кафяв крем. 
Фасулът е специално 
подбран за употреба с 
еспресо машини и 
внимателно печен. 
Espresso d´Oro с пълния 
си аромат и изискана 
крема също е наслада 
за капучино и лате 
макиато. 

 

 
 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
Цена : 54.00 лв. 

Съчетание, 
характеризиращо се с 
перфектно и 
хармонично съчетание 
на Арабика кафе от 
Централна и Южна 
Америка, специално 
изучено, за да придаде 
на продукта 
превъзходна гладкост, 
сладост, фин аромат и 
интензивен вкус, с 
деликатни нотки от 
лимон и шоколад. 100% 
арабика. 

 

 
 
Произход : Германия 
1кг. Кафе на зърна 
Тип кафе : Кафе 
 
 
Цена : 26.00 лв. 

 
Idee Coffee винаги е 
било сред най-
висококачествените 
кафета в Германия. Той 
е нежен към стомаха 
благодарение на 
специален 
производствен процес. 
Преди печене, зелените 
кафе зърна се 
задушават, за да се 
премахнат  всички 
дразнещи вещества, 
оставяйки след себе си 
пълното съдържание на 
кофеин и страхотен 
вкус. 
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Произход : Германия 
1кг-кафе на зърна 
Тип кафе : Кафе 
 
 
Цена : 27.00 лв. 

 
Jacobs Crema D'Aroma - 
балансиран вкус и 
интензивен аромат. 
Насладете се на 
интензивните вкусове 
на новия Jacobs Crema 
D'flavor! Конкретният 
състав на Crema 
D'Aroma и интензивният 
вкус на Jacobs за дълго 
печене гарантират 
балансиран аромат на 
Caffè Crema. 
 
Фасулът Jacobs Crema 
D'Aroma е идеален за 
приготвянето на Caffè 
Crema и Macchiato кафе 
специалитети като лате 
или капучино от 
автоматичната 
кафемашина. 

 

 
 
Произход : Германия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 27.00 лв. 

Jacobs Crema D'Aroma - 
балансиран вкус и 
интензивен аромат. 
Насладете се на 
интензивните вкусове 
на новия Jacobs Crema 
D'flavor! Конкретният 
състав на Crema 
D'Aroma и интензивният 
вкус на Jacobs за дълго 
печене гарантират 
балансиран аромат на 
Caffè Crema. 
 
Фасулът Jacobs Crema 
D'Aroma е идеален за 
приготвянето на Caffè 
Crema и Macchiato кафе 
специалитети като лате 
или капучино от 
автоматичната 
кафемашина. 
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Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 34.00 лв. 

 
Плътен, с нотки на 
сушени плодове и 
тъмен шоколад. 
Бележки от какао, 
бисквити и прясно 
изпечен хляб. Запазващ 
се вкус. 
 
40% Робуста - 60% 
Арабика 
 
Скала на интензитета (1-
10): 7 
 
Печене: Средно 

 

 
 
 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 34.00 лв. 

 
Профил на вкуса: 
Плодов и цветен. 
Шоколад, сухи плодове, 
пикантни, дърво и 
тютюн, карамел, малц и 
мед, бисквити. 
 
Богат и интензивен. 
Висококачествена смес, 
идеална за 
италианските любители 
на еспресо. 
 
Скала на интензитета (1-
10): 7 

 

 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 30.00 лв. 

Lavazza използва за тази 
скъпоценна смес 
печени зърна от 
Латинска Америка и 
Югоизточна Азия, за да 
постигне меко еспресо с 
дълготрайна крема и 
приятен шоколад. 
Espresso Cremoso е 
идеалният микс за 
всички, които искат да 
се насладят на вкусно 
кафе всеки ден. 70% 
робуста и 30% арабика. 
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Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 30.00 лв. 

 
Смес с постоянен крем 
и силен, решителен 
вкус, който оставя 
приятен послевкус на 
какаото. 100% робуста. 
 
Произход: Централна 
Африка и Югоизточна 
Азия 
Ароматен профил: 
Какао и подправки 
Интензивност: 10-10 
Печено: Тъмно 

 

 
 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 30.00 лв. 

Еспресо с интензивен 
аромат и компактен 
крем, допълнително 
подсилени от 
препечени нотки от 
фино дърво. Смесица от 
пълноценни и ароматни 
богати на кафе 
типологии, 
произхождащи от 
плантациите в Африка, 
Азия и Южна Америка. 
 
20% Арабика и 80% 
Робуста. 
 
Печене: Средно. 
 
Скала на интензитета (1-
10): 9 

 

 
 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Кафе 
 
 
Цена : 30.00 лв. 

 
Lavazza Grande 
Ristorazione кафе на 
зърна е смес от плътен 
и ароматен произход от 
Африка, Азия и Южна 
Америка. 
Характеризира се със 
средно богато тяло и е 
идеално за млечни 
напитки и италианско 
еспресо. Lavazza Grande 
Ristorazione се отличава 
с добър баланс между 
киселост и горчивина. 
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50% арабика и 50% 
робуста. 

 

 
 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 42.00 лв. 

100% арабична смес. 
ПРОИЗХОД: Централна 
и Южна Америка. 
Уникална смес, която 
слива сладките нотки с 
деликатни аромати на 
свежи цветя и плодове, 
придружени от нотки на 
шоколад. Това създава 
перфектен баланс 
между аромати и вкус. 
Печенето е умело фино 
настроено, за да се 
подобрят ароматните 
характеристики на 
сместа. 

 

 
 
Произход : Германия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 23.00 лв. 

 
Балансиран аромат с 
нюанси на Манго 
Различните сортове и 
площи за отглеждане 
определят вкуса на 
кафето - точно като 
виното. Фасулът Улуба 
от Самбия предлага 
специално вкусово 
изживяване: растенията 
за кафе на дребните 
земеделски 
производители се 
отглеждат и събират на 
ръка в изолираните 
височини. Но само 
внимателното печене 
подчертава закръгления 
аромат на този 
специален кафеен 
състав и произвежда 
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фино плодови нюанси, 
напомнящи на манго. 
100% арабика. 

 

 
 
Произход : Германия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 27.00 лв. 

Печенето на кафе е 
истинско изкуство. То 
изисква висока 
чувствителност, 
интуиция и опит от 
нашите печени 
майстори на Melitta. 
Тяхната грижа и 
инстинктивно усещане 
разкриват аромати и 
вкусове, които 
характеризират нашето 
кафе: За „Mein Café Dark 
Roast“ се избира смес от 
латиноамерикански и 
азиатски кафета. 
Тъмното печено 
създава силен характер 
и интензивно тяло, 
подсилено от 
шоколадови нотки. 

 

 
 
 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 36.00 лв. 

 
Плътен и добре 
балансиран вкус и 
аромат за силно 
италианско еспресо. 
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Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 45.00 лв. 

 
 
Богат и хармоничен 
вкус, той предлага 
аромат и характер на 
традиционното 
италианско еспресо. 

 

 

 
 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 28.00 лв. 

 
Богатия и кадифен крем 
прави това кафе на 
зърна особено 
специално. Леко печено 
кафе на зърна, за да 
придаде кремообразен 
вкус, идеален за кафе 
на базата на мляко, но 
също така и за еспресо. 

 

 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 36.00 лв. 

Удоволствие на 
италианския Caffè с 
уникален шоколадов 
тон и съблазнителна 
карамелова крема. 
Избраният микс от 
органична арабика и 
робуста от най-добрите 
културни райони на 
света, изискан от 
оригиналния 
венециански процес на 
печене, гарантира 
прекрасен вкус. 
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Произход : Италия 
0.500 кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 
 
 
Цена : 28.00 лв. 

Умелата селекция и 
комбинация от най-
добрите източници 
създават уникална смес, 
която слива сладките 
нотки с деликатни 
аромати на свежи цветя 
и плодове, придружени 
от нотки на шоколад. 
Това създава перфектен 
баланс между аромати 
и вкус. Печенето е 
умело прецизно 
настроено, за да се 
подобрят ароматните 
характеристики на 
сместа, а проверките се 
извършват, за да се 
гарантира същото 
изключително качество 
365 дни в годината. 
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