ОФЕРТА ЗА МЛЯНО КАФЕ .
КАТАЛОГ 2019 год.
Кафето е внос от Холандия – голям склад за кафе
Вносител е Коффе трейд ЕООД
Поръчка по телефона, вайбър или на мейл.
Срок на доставка : 5-7 работни дни

200 gr Dallmayr Espresso
Monaco Ground in кутия
Произход : Германия
0.200кг.кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо

Цена : 11.20 лв.

250 gr Lavazza Caffé
Espresso Ground in Tin

Произход : Италия
0.250 кг. Мляно кафе
Тип кафе : Еспресо

Избраните зърна
Арабика придават на
това еспресо финия,
изящен и деликатен
вкус. Печени и смлени
зърна по оригинална
италианска рецепта,
специално за употреба
в еспресо машини.
Плътен и деликатен
вкус, с типичния аромат
на Dallmayr и кадифена
крема. 100% арабика.
100% арабична смес.
Lavazza Caffe Espresso е
интензивна и кадифена
смес с отличителен
характер, както се
среща в най-добрите
традиции на
италианското еспресо.

Цена :12.80 лв.

Коффе трейд ЕООД
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz

250gr Illy DECAF
Ground Coffee
Произход : Италия
0.250 кг. Кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо
Цена : 16.50 лв.

250gr Illy Intenso Bolt
Roast Ground Espresso
Произход : Италия
0.250 кг. Кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо
Цена : 16.50 лв.

Богат и балансиран с
нотки на карамел без
кофеин. illy е фино
смляно, за да осигури
оптимално извличане с
еспресо машини, които
приемат смляно кафе.
Отличителната
комбинация от
изискани кафета на
Арабика с гладък, богат
и плътен вкус е
създадена от умело на
100% устойчива арабика
боб, щателно избран от
различни райони по
света. Резултатът е
автентично италианско
кафе, което е
безупречно
последователно,
гладко, балансирано и
никога не е горчиво.
Използвайки един
изключителен процес,
illy кафето е опаковано
в безвъздушна,
херметизирана кутия,
която подобрява и
уплътнява ценните
аромати и масла, така
че да се насладите на
най-пресния вкус - чаша
след чаша
Идеалното съчетание за
тези, които ценят
кремавостта при
силното кафе, с
интензивен вкус и
подправка. Gran Aroma
е перфектната
хармония на аромата и
тяло.

Коффе трейд ЕООД
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz

250gr Illy Medium
Roast Ground coffee
Произход : Италия
0.250 кг. Кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо

Средно печене: за
гладък, балансиран
аромат, подобрен от
ароматни нотки или
карамел и шоколад с
лека цветна горната
нотка.

Цена : 16.50 лв.

250gr Lavazza Caffè
Decaffeinato ground
Произход : Италия
0.250 кг. –кафе мляно
Тип кафе : Кафе

Цена : 11.50 лв.

250gr Lavazza Caffè
Espresso ground
Произход : Италия
0.250 кг.кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо
Цена : 11.50 лв.

Пълно ароматизирано
без кофеин
Lavazza Decaffeinato е
превъзходна смес от
кафе с цялата
интензивност на
еспресо, но не и с
кофеина.
70% арабика и 30%
робуста
Интензивен и кадифен
Lavazza Caffe Espresso е
интензивна и кадифена
смес с отличителен
характер, както се
среща в най-добрите
традиции на
италианското еспресо.

Коффе трейд ЕООД
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz

250gr Lavazza
Espresso in BLU в
кутия
Произход : Италия
0.250 кг.кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо

100% Арабика от
Бразилия и други части
на Южна Америка. Леко
ароматизирано кафе,
подобрено с
превъзходен аромат.

Цена : 11.90 лв.

250gr Lavazza Qualita
Oro
Произход : Италия
0.250 кг. Кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо

Цена : 11.90 лв.

За тези, които обичат
чистия аромат.
LAVAZZA ORO е
селекция от
изключително сладки,
100% фини кафета от
Арабика. Интензивна,
ароматна смес за
истински ценители на
кафе.
Подходящ за всички
кафемашини.
100% арабика
Печене: Средно

250gr Lavazza Qualita
Rossa в кутия
Произход : Италия
0.250 кг-мляно кафе
Тип кафе : Еспресо

Цена : 11.90 лв.

Богато и плътно
Lavazza Qualita Rossa е
автентичната
италианска смес,
еднакво печена и
внимателно
обработена, за да
произведе кафе с богат
и интензивен вкус и
изключително тяло и
аромат.
30% Робуста и 70%
Арабика
Печене: Средно

Коффе трейд ЕООД
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz

250gr Segafredo Casa
Espresso

Произход : Италия
0.250 кг.мляно кафе
Тип кафе : Еспресо

Това е смес от найдобрите качества на
Арабика и Робуста,
избрани да се
възпроизвеждат у дома,
получавате едно
идеално еспресо което
можете да пиете в един
бар.

Цена : 9.50 лв.

500 gr Cafeclub
Supercreme Classic
Произход : Холандия
0.500 кг.кафе-мляно
Тип кафе : кафе

100% арабика.
Хубаво класическо
кафе. UTZ CERTIFIED.
Код в кафето / за
произхода/.

Цена : 9.80 лв.

500 gr Cafeclub
Supercreme безкофеин
Произход : Холандия
0.500 кг.кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо

100% арабика.
Хубаво класическо
кафе. UTZ CERTIFIED.
Код в кафето / за
произхода/.

Цена : 10.20 лв.

Коффе трейд ЕООД
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz

500 gr Darboven Café
Intención Ecológico
Произход : Германия
0.500 кг.кафе-мляно
Тип кафе : кафе

Цена : 18.00 лв.

500 gr Eilles Gourmet
Произход : Германия
0.500 кг.кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо

Цена : 14.02 лв.

.J.Darboven Кафето на
справедливата търговия
се счита за
висококачествено кафе,
тъй като дребните
земеделски стопани,
които зависят
единствено от кафето,
обикновено се грижат
най-добре за своите
насаждения. Всяка
отделна кафе череша
може да расте при найсъвършените и найестествени условия,
което води до отличен
вкус. Използват се само
най-добрият зелен
фасул от
високопланински
произход (1200 m до
1800 m надморска
височина).
Внимателният подбор
осигурява повече
изключителен вкус на
това отлично кафе,
носещо „Търговска
марка“. Био кафе
100% чисто мляно кафе
от най-добрите каферегиони, EILLES
Gourmet-Kaffee е сред
немските традиционни
марки за кафе за повече
от 125 години. Крал
Лудвиг II на Бавария
стана един от първите
фенове на EILLES
Gourmet Kaffee и го
превърна в
предпочитаната марка
за кафе в Кралския
баварски съд.

Коффе трейд ЕООД
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz

500 gr Idee Kaffee
безкофеин

Произход : Германия
0.500 кг.кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо

Направен за тези
ценители на кафе,
които не харесват или
не могат да понасят
кофеин, но не биха
искали да пропуснат
удоволствията от
изискания аромат на
кафе.

Цена : 13.80 лв.

500 gr Jacobs
Meisterröstung
Произход : Германия
0.500 кг.кафе-мляно
Тип кафе : Кафе

Това мляно кафе
предлага много силна
здрава чаша Лава за
тези, които обичат
своено кафе силно и
вкусно!

Цена : 13.20 лв.

500 gr Melitta Auslese
Произход : Германия
0.500 кг –кафе мляно
Тип кафе : Кафе

Цена : 13.50 лв.

Открийте огъня на
Бразилия, подправката
на Източна Африка и
темперамента на
Централна Америка и
опитайте как тази
неподражаема смес
освежава духа ви и
стимулира сетивата ви.
Започнете деня си с
тази стимулираща смес.

Коффе трейд ЕООД
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz

500 gr Melitta Auslese
Mild

Произход : Германия
0.500 кг.кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо

Цена : 13.50 лв.

Леките кафета са
внимателно подбрани
от най-добрите места на
отглеждане и изцяло
освободени от от
раздразнението на
стомаха и горчивите
вещества. Насладете се
на меката рафинирана
композиция или найдобрите кафета и вижте
как пълният вкус на
това кафе събужда ума
и приятно възбужда
сетивата. За
стимулиращо, но нежно
начало на деня.

500 gr Melitta Café
Bistro Kräftig
Произход : Германия
0.500 кг.кафе-мляно
Тип кафе : Кафе

Стимулиращ и
ободряващ аромат.

Цена : 11.50 лв.

Коффе трейд ЕООД
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz

500 gr Melitta Café
Bistro Mild

Мек и ободряващ
аромат.

Произход : Германия
0.500 кг.кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо

Цена : 11.50 лв.

500 gr Melitta Café
Montana
Произход : Германия
0.500 кг.кафе-мляно
Тип кафе : кафе

Цена : 11.90 лв.

500 gr Melitta
Harmonie Mild
Произход : Германия
0.500кг.кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо

Цена : 11.90 лв.

За Melitta® Café
Montana®, ние
избираме първокласни
кафени зърна от
планините или найдобрите райони за
отглеждане на кафе и ги
съставяме в ароматна
смес.
Поглезете се с този
уникален състав от
зрели кафени зърна от
планините и оставете
пълноценен аромат да
оживи духа ви и да
освежите сетивата си.
Започнете престоя си с
тази буйна смес.
Хармонията е
естествено мека със
своя специален вкус и
аромат, консумирана в
цяла Германия и извън
нея. Перфектен баланс
на всички
характеристики, които
правят истинско кафе.
Пълнозърнесто и гладко
печено мляно кафе,
тази смес съчетава
душата на Централна
Америка със сърцето на

Коффе трейд ЕООД
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz

Африка. Идеален за
започване на деня..

500 gr Melitta Kaffee
des Jahres 2019

Кафе на годината от
Мелита.

Произход : Германия
0.500 кг.кафе-мляно
Тип кафе : Еспресо

Цена : 11.90 лв.

500 gr Mövenpick
Autentico
Произход : Швейцария
0.500 кг.кафе на зърна
Тип кафе : Еспресо

Цена : 12.50 лв.

Фино смляното
Mövenpick EL
AUTENTICO се състои от
100% кафе, идващо от
сертифицираните
ферми на Rainforest
Alliance. Съчетанието от
боб Арабика се
разгръща с мекия си
вкус, получен от нежен
бавен процес на
печене, който придава
на Mövenpick EL
AUTENTICO балансиран
и плътен вкус..

Коффе трейд ЕООД
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz

500 gr Mövenpick
Heavenly
Произход : Швейцария
0.500 кг.кафе на зърна
Тип кафе : Еспресо

Цена : 12.50 лв.

500gr Idee Café Classic
Произход : Германия
0.500 гр.
Кафе на зърна
Тип кафе - Еспресо

Цена : 14.20 лв.

Кафето MÖVENPICK е
специално съчетание от
висококачествени
кафета с изключително
богат аромат. Той се
произвежда в
собствените
съоръжения за печене в
групата Darboven,
използвайки
оригиналната
швейцарска рецепта.
Внимателно
подбраните
температури по време
на печенето и
специалният процес на
смилане придават на
кафето уникален
аромат. Вече повече от
20 години кафене
MÖVENPICK е сред найголемите премиум
кафета в Германия.
Idea Coffee винаги е
била сред найвисококачествените
кафета в Германия.
Благодарение на
специалния
производствен процес,
стомаха е нежен. Преди
печене, зелените
кафеени зърна се
изпаряват, за да се
премахнат всички
дразнещи вещества,
оставяйки след себе си
пълното съдържание на
кофеин и чудесен вкус.

Коффе трейд ЕООД
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz

