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ОФЕРТА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА – 1 КГ. 

КАТАЛОГ 2020 год. 

Кафето е внос от Холандия – голям склад за кафе 

Вносител  е Коффе трейд ЕООД 

 

 

 

1kg Lavazza Gran 
Riserva Coffee Beans 

 

Произход : Италия 

1кг кафе на зърна 

Тип кафе : Кафе 

 

Цена : 44.00 лв. 

КОД – LV001 

 
С нотки на кленов сироп и 
орех, Gran Riserva 
съдържа фина селекция 
от измита ръчно набрана 
Арабика във 
високопланинските 
райони на Централна и 
Южна Америка, 
внимателно смесени с 
измити и полумити 
Робуста - като Kaapi 
Royale (Индия) и Java - и 
натурални Арабика. 
Произход: Централна и 
Южна Америка и Kaapi 
Royale (Индия) и Java 
Смес: 80% Арабика и 20% 
Робуста Аромат: Кленов 
сироп и орех Вкус: 
Карамелизирана сладост 
и пълно тяло 

mailto:office@senseostore.biz


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

 

 

 

1kg Lavazza Espresso 
Barista Gran Crema 

Beans 

Произход : Италия 

1кг кафе на зърна 

Тип кафе :Еспресо 

 

Цена : 44.00 лв. 

 

КОД – LV002 

 
 
Lavazza Espresso Barista 
Gran Crema е богато 
закръглено, с нотки на 
сушени плодове и цветя и 
ядки с пресен / 
балансиран послевкус. 
Произход: Централна и 
Южна Америка Смес: 
Арабика и Робуста Виж: 
Ароматен аромат: 
Сушени плодове и цветя 
Вкус: Плодови аромати 
Интензитет: 7 

 

 

 

1kg Lavazza Espresso 
Barista Intenso Beans 

Произход : Италия 

1кг кафе на зърна 

Тип кафе :Еспресо 

 

Цена : 42.00 лв. 

 

КОД – LV003 

 
 
Espresso Barista Intenso е 
интензивен и 
пълноценен, с нотки на 
какао и дърво и устойчив 
/ интензивен послевкус. 
Произход: Югоизточна 
Азия, Африка, Централна 
и Южна Америка Смес: 
Арабика и Робуста: 
Дълготраен крема 
Аромат: Какао и дърво 
Вкус: Интензивна и пълна 
плътност Интензитет: 9 
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1kg Caffe Hausbrandt 
Nonnetti Espresso 

Beans 

 

Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 

Цена : 48.00 лв. 

 

 

КОД – HA001 

 
 
Кафе с решаващи 
характеристики. 
Присъствието на Робуста 
придава на кафето добро 
тяло и безпогрешен 
аромат на препечен хляб 
и бисквити, с почти 
незабележима 
киселинност. 

 

 

 

 

1kg Segafredo Mild 
Espresso beans 

Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 

Цена : 46.00 лв. 

 

КОД – SEG001 

Segafredo Espresso Mild е 
смес от най-
висококачествените 
кафеени зърна Бразилия 
Арабика и Робуста. Тази 
смес е балансирана, мека 
и кадифена и се 
характеризира с плодови 
нотки с нюанси, които 
варират от меки до фино-
сладки. Никога груби или 
горчиви. 
Меко и добре закръглено 
еспресо кафе за всяко 
време на деня. Ароматно, 
сърдечно и типично 
италиански се представя 
Сегафредо Милд от 
серията Bar. Независимо 
дали предпочитате 
еспресо чисто или 
капучино . Не можете да 
направите нищо лошо с 
тази прекрасна смес. 
Средно силно кафе 
Хубава крема 
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1kg Segafredo Extra 
Mild Espresso Beans 

Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 

Цена : 44.00 лв. 

 

 
КОД – SEG002 

Кремообразно кафе с 
нежно тяло, родено от 
селекцията на най-
добрите кафени зърна 
Арабика и Робуста, 
характеризиращо се с 
приятно постоянство и 
сладък и ароматен 
аромат с изненадващ 
завършек. 
За окото кремът изглежда 
светло лешников, фин и 
еластичен. Към носа той 
отделя орехов аромат на 
бадеми, лешници и какао 
в края. До небцето 
кафето е леко кисело, с 
нежно тяло и 
окончателни нотки на 
какао. 
„Extra Mild“ от Segafredo 
съдържа по-висок 
процент зърна на 
Арабика от „Extra Strong“, 
създавайки балансирани 
и по-меки 
характеристики, които 
трябва да бъдат вкусени, 
за да бъдат оценени. 
"Extra Mild" също е с по-
ниско съдържание на 
кофеин, идеален за хора, 
които са чувствителни 
към кофеин. 

 

 
 

1kg Segafredo 
Selezione CREMA 
Espresso Beans 

Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 

Цена : 44.00 лв. 

КОД – SEG003 

 

Богата, кадифена крема 
прави това кафено зърно 
особено специално. 
Мекото печено кафено 
зърно придава 
кремообразен вкус, 
идеално за кафе на 
млечна основа, но и за 
еспресо. 

mailto:office@senseostore.biz


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

 

 

 

1KG CAFFÈ 
VERGNANO 1882 
ANTICA BOTTEGA 

BEANS 
 

Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
Цена : 38.00 лв. 
КОД – VER003 

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

 

 

1KG CAFFÈ 
VERGNANO 1882 
ESPRESSO BEANS 

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

 
Цена : 34.00 лв. 
КОД – VER002 

 
Пълноценна, 
ароматизирана смес, 
получена от правилния 
баланс между Coffea 
Arabica и Robusta. 
Усещане за  сладък, 
плодов аромат, плътно 
кафе с привлекателен 
крем. 

 

 

1KG CAFFÈ 
VERGNANO 1882 

GRAN AROMA BEANS 
 

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

 
Цена : 32.00 лв. 
КОД – VER001 

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

 

 

1KG CARRARO 
DELIZIA BEANS 

 
Произход : Италия 
1кг. Кафе на зърна 

Тип кафе : Кафе 
 
 

Цена : 23.00 лв. 
КОД – DE001 

 
 
Пълноценно кафе с богат 
аромат. Сместа е 
комбинация от арабика и 
робуста с различен 
произход. 
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1kg Dallmayr Crema 
d'Oro Intensa Coffee 

Beans 

Произход : Германия 
1 кг. Кафе на зърна 

Тип кафе : Кафе 
 
 

Цена : 30.00 лв. 
 

КОД – DALL01 

 
 
Тази нова премиум смес 
се характеризира със своя 
интензивен вкус с фин 
крема и италиански 
еспресо аромат. Неговият 
остър аромат е 
безпогрешен, независимо 
дали се ползва 
самостоятелно като 
кафене крема или в 
капучино и лате макиато. 

 

 

 

1kg Dallmayr 
Espresso Intenso 

Beans 

Произход : Германия 
1 кг. Кафе на зърна 

Тип кафе : Кафе 
 
 

Цена : 30.00 лв. 
 

КОД – DALL02 

С еспресо интензо 
можете да се насладите 
на ароматния вкус на 
Юга. Висококачествените 
зърна арабика и робуста 
преминават през дълъг и 
нежен процес на печене 
за този специалитет от 
кафе. Резултатът е 
еспресо с характер, което 
ви кара да мислите за 
Италия с всяка глътка. 
Espresso Intenso 
гарантира интензивно 
еспресо изживяване с 
типичния аромат и 
аромат на тъмен 
шоколад. 
Балансирана смес от боб 
арабика и робуста 
Typiccoffeerista_basey 
Италиански: жив и 
интензивен, със силни 
печени аромати и ниска 
киселинност 
Плътен крема с цвета на 
печени лешници 
Насладете се като чисто 
еспресо, капучино или 
лате макиато 
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1kg Dallmayr Crema 
d'Oro Coffee Beans 

Произход : Германия 
1 кг. Кафе на зърна 

Тип кафе : Кафе 
 
 

Цена : 28.00 лв. 
 

КОД – DALL03 

 
 
Перфектната кафе-крема. 
Къщата на Далмайер 
подбира най-добрите 
високопланински кафени 
зърна, за да произвежда 
превъзходен аромат и 
кадифено-гладка крема. 
Това изключително кафе 
е идеално за приготвяне 
на кафе Crema в напълно 
автоматизирани машини. 
Специалният отдушник в 
опаковката поддържа 
боба свеж. 

 

 

 

1kg Dallmayr Crema 
Prodomo Coffee 

beans 

Произход : Германия 
1 кг. Кафе на зърна 

Тип кафе : Кафе 
 
 

Цена : 28.00 лв. 
 

КОД – DALL04 

 
Dallmayr prodomo е 
първокласна комбинация 
от най-добрите арабика 
високопланински кафе на 
зърна от най-добрите 
райони за отглеждане в 
света. Типичният вкус 
идва преди всичко от 
зърната арабика от 
плодородните южни 
провинции на Етиопия - 
родното място на кафето. 
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1KG DALLMAYR 
ESPRESSO D'ORO 

COFFEE BEANS 
 

Произход : Германия 
1 кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
Цена : 28.00 лв. 

 
КОД – DALL05 

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. 

 

   

1kg Dallmayr 
Selection of the Year 
2020 Mexico Coffee 

beans 

Произход : Германия 
1 кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
Цена : 28.00 лв. 

 
КОД – DALL06 

 
За тази селекция 
Далмайер избра 
изключителни кафета от 
Хуатуско, планинския 
регион Веракрус в 
Мексико. Кафето се 
характеризира с финия си 
цитрусов аромат с нотки 
на мед и шоколад. 
 
100% арабика 
 
Печена 3 (1-5) 
Киселина 3 (1-5) 
Строг 4 (1-5) 

 

 

1 Kg Eilles Caffè 
Crema Coffee Beans 

 
Произход : Германия 

1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Кафе 

 
Цена : 28.00 лв. 

Със своето 100% чисто 
кафе от най-добрите 
региони, отглеждащи 
кафе, EILLES Gourmet-
Kaffee е сред 
традиционните 
германски марки в 
продължение на повече 
от 125 години. Крал 
Бавария Лудвиг II стана 
един от първите 
почитатели на EILLES 
Gourmet-Kaffee и го 
направи предпочитаната 
марка кафе на Кралския 
баварски двор. 
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1kg Idee Café Crema 
Coffee Beans 

 
Произход : Германия 

1кг. Кафе на зърна 
Тип кафе : Кафе 

 
 

Цена : 30.00 лв. 
 

КОД-ID001 

 
Idea Coffee винаги е бил 
сред най-качествените 
кафета в Германия. Той е 
нежен към стомаха 
благодарение на 
специален производствен 
процес. Преди печене, 
зелените кафени зърна се 
запарват, за да премахнат 
дразнещите вещества 
оставяйки след себе си 
пълното съдържание на 
кофеин и страхотен вкус. 

 

 

 
1KG JACOBS BARISTA 

EDITIONS CREMA COFFEE 
BEANS 

 
Произход : Германия 

1кг-кафе на зърна 
Тип кафе : Кафе 

 
 

Цена : 30.00 лв. 
 

КОД – JA001 

 
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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1KG JACOBS BARISTA 
EDITIONS ESPRESSO 

COFFEE BEANS 
 
 

Произход : Германия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 30.00 лв. 
 

КОД – JA002 

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. 

 
 

 

 
 

1kg Melitta Barista 
Crema Coffee Bean 

 
Произход : Германия 

1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Кафе 

 
 

Цена : 28.00 лв. 
 

КОД – MEL001 

 
 
Балансирана, хармонична 
кафе-крема, която също 
радва бариста.  

 

 

 

1kg Melitta Barista 
Crema Forte Coffee 

Beans 

Произход : Германия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Кафе 
Цена : 28.00 лв. 
КОД – MEL002 

 
Силна, пълна с крема 
кафе крема, която 
вдъхновява бариста и със 
сигурност и вас! Защото 
имаме най-вкусните 
кафета в света, търсени и 
печени с любов към вас. 
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1kg Melitta Barista 
Espresso Coffee 

Beans 

Произход : Германия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Кафе 

 
 

Цена : 28.00 лв. 
 

КОД – MEL003 

 
 
Melitta Barista Espresso се 
характеризира с мощен и 
пикантен вкус. Така че, 
ако обичате да пиете 
капучино, лате макиато 
или чисто еспресо, 
вероятно тук ще 
намерите новата си скъпо 
за момента на бариста 
удоволствие у дома. 

 

 

1KG LAVAZZA CREMA 
RICCA EXPERT PLUS 

BEANS 
 

Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 36.00 лв. 
 

КОД – LV004 

 
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 

 

 

 
 

1kg Lavazza Gold 
Selection Espresso 

Beans 

 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
Цена : 38.00 лв. 

 
КОД – LV005 

Умела селекция от най-
добрите кафета с пълен 
вкус за перфектен горчив 
сладък баланс. Уникално 
пълноценно еспресо с 
аромат на млечен 
шоколад с ванилови 
нотки. 
Произход: Естествена 
арабика от Бразилия, 
висококачествена измита 
колумбийска арабика и 
робуста от остров Ява. 
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Коффе трейд ЕООД 
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz 

 

 

 

1KG LAVAZZA 
ESPRESSO CREMOSO 

BEANS 
 

Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 32.00 лв. 
 

КОД – LV006 

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. 

 

 

1KG LAVAZZA EXPERT 
GUSTO FORTE 

ESPRESSO BEANS 
 

Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
Цена : 33.00 лв. 

 
КОД – LV007 

 
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 

 

 

1KG LAVAZZA EXPERT 
GUSTO PIENO 

ESPRESSO BEANS 
 
 

Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 33.00 лв. 
 

КОД – LV008 

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

 

 

 

1KG LAVAZZA 
GRANDE 

RISTORAZIONE 
COFFEE BEANS 

 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Кафе 

 
 

Цена : 33.00 лв. 
 

КОД – LV009 

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. 
50% арабика и 50% 
робуста. 

 

 

1KG LAVAZZA TIERRA 
ESPRESSO BEANS 

 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 42.00 лв. 
 

КОД – LV010 

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

 

 

 

1KG MELITTA BELLA 
CREMA SELECTION 

2019 ULUBA ARABICA 
BEANS 

 
Произход : Германия 

1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 28.00 лв. 
 
 

КОД – MEL004 

 
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 фино 
плодови нюанси, 
напомнящи на манго. 
100% арабика. 

 

 
 

MELITTA MEIN CAFÉ 
DARK ROAST COFFEE 

BEANS1KG 
 

Произход : Германия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 31.00 лв. 
 

КОД – MEL005 

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

 

 

 

1kg Melitta Mein 
Café Medium Roast 

Coffee Beans 

Произход : Германия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 31.00 лв. 
 

КОД – MEL006 

Печенето на кафе е 
истинско изкуство. 
Изисква висока 
чувствителност, интуиция 
и опит от нашите 
майстори на печено в 
Melitta. Грижите и 
инстинктивното им 
чувство разкриват 
аромати и вкусове, които 
характеризират нашето 
кафе: За „Mein Café 
Medium Roast“ е избрана 
смес от 
латиноамерикански и 
азиатски кафета и печена 
до наситено кафяв цвят, 
създаващ мек и пълен 
аромат с орехова нотка . 

 

 

1kg Melitta Bella 
Crema Café Speciale 

Coffee Beans 

Произход : Германия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 31.00 лв. 
 

КОД – MEL007 

 
Обичате ли да пиете леко 
кафе, а също така 
предпочитате кафе-
млечни специалитети да 
имат хармоничен вкус с 
особено гладък аромат на 
кафе? Тогава Melitta 
BellaCrema Speciale е 
точно правилният избор 
за вас. Обичате ли 
специални кафета с 
мляко? BellaCrema Café 
Speciale работи чудесно с 
горещо и пенесто мляко, 
за да създаде особено 
хармонично вкусово 
изживяване. 
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Коффе трейд ЕООД 
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz 

 

 

 

1KG PELLINI 
ESPRESSO BAR NO.82 

VIVACE BEANS 
 
 

Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 36.00 лв. 
 

КОД – PEL001 
 

 
Плътен и добре 
балансиран вкус и аромат 
за силно италианско 
еспресо. 

 

 

1KG PELLINI 
ESPRESSO BAR NO.9 

CREMOSO BEANS 
 

Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 45.00 лв. 
КОД – PEL002 

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

 

 

 

1KG SEGAFREDO 
SELEZIONE CREMA 
ESPRESSO BEANS 

 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 28.00 лв. 
 

КОД – SEG004 

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

 

 

 
 

1KG SEGAFREDO 
SELEZIONE 

ORGANICA ESPRESSO 
BEANS 

 
Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 36.00 лв. 
КОД – SEG005 

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. 

 

 

 

1kg Segafredo Casa 
Espresso Gusto 
Cremoso beans 

Произход : Италия 
1кг.кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена :28.00 лв 
КОД – SEG006 

 
 
Това е смесица от най-
добрите качества на 
Арабика и Робуста, 
избрани да 
възпроизвеждат у дома 
аромата и 
консистенцията на 
еспресото, което можете 
да пиете в бар. 

 

 

 
500 GR AUSTRALIAN 

LATIN AMERICAN 
ORGANIC SLOW 

ROASTED COFFEE 
BEANS 

 
 

Произход : Холандия 
0.500 гр. 

Кафе на зърна 
Тип кафе : Еспресо 

 
 

Цена : 26.00 лв. 
 

КОД – AU001 
 

 
Пълна смес от кафе с 
уникален и характерен 
пълен аромат с мек 
послевкус. Тези зърна са 
много внимателно 
подбрани от най-добрите 
насаждения в планините 
на Латинска Америка. 
100% органичен и UTZ 
сертифициран. 
 
Кафето има интензивност 
6/12 и е подходящо за 
еспресо, кафе или филтър 
кафе. В допълнение, в 
кремообразно капучино 
или лате макиато. 
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Коффе трейд ЕООД 
Гр.Поморие ул.Възраждане № 6АТел : 0887/090703 , mail: office@senseostore.biz 

 

 

 
 

500 GR AUSTRALIAN 
FEEL GOOD ORGANIC 

SLOW ROASTED 
COFFEE BEANS 

 
Произход : Холандия 

0.500 гр. 
Кафе на зърна 

Тип кафе - Еспресо 
 
 

Цена : 30.00 лв. 
 

КОД – AU002 
 

Тези кафе на зърна са 
внимателно подбрани и 
идват от най-прекрасните 
насаждения по целия 
свят. Тези кафе на зърна 
са 100% UTZ и 100% 
органични. 
 
Проследим произход: 
Кафето разказва 
историята си, започвайки 
от плантацията. 
Произходът на нашето 
кафе се проследява чрез 
интернет, като се 
използва уникалният 
номер в долната част на 
опаковката. 
australianhomemade.com 
 
Ние се грижим за вашето 
кафе 
Това австралийско кафе е 
направено от боб с най-
добро качество. 
Благодарение на нашия 
внимателен процес на 
печене, вкусът на това 
кафе е по-добър. Моля, 
затворете внимателно 
след отваряне. 

 

 

500 GR EILLES 
GOURMET COFFEE 

BEANS 
 

Произход : Германия 
0.500 гр. 

Кафе на зърна 
Тип кафе - Кафе 

 
 

Цена : 14.00 лв. 
 

КОД – EI001 
 

С 100% чистото мляно 
кафе от най-добрите 
райони за отглеждане на 
кафе, EILS Gourmet-Kaffee 
е сред немските 
традиционни марки за 
кафе повече от 125 
години. Крал Лудвиг II на 
Бавария става един от 
първите фенове на 
Gourmet-Kaffee и го прави 
предпочитана марка за 
кафе в Кралския баварски 
съд. 
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1 Kg Eilles Espresso 
Coffee Beans 

Произход : Германия 
1.00 кг. 

Кафе на зърна 
Тип кафе - Кафе 

 
 

Цена : 28.00 лв. 
 

КОД – EI002 
 

 

 
Със своето 100% чисто 
кафе от най-добрите 
региони, отглеждащи 
кафе, EILLES Gourmet-
Kaffee е сред 
традиционните 
германски марки за 
повече от 125 години. 
Крал Бавария Лудвиг II 
стана един от първите 
почитатели на EILLES 
Gourmet-Kaffee и го 
направи предпочитаната 
марка кафе на Кралския 
баварски двор. 
 
Най-доброто еспресо 
изживяване за изискани 
ценители. Богатият 
аромат на EILLES Coffee 
предлага уникално 
вкусово изживяване - 
перфектният момент за 
еспресо за любителите на 
кафето. 

 

 
 

1KG MÖVENPICK 
GOURMET ESPRESSO 

BEANS 

 
 

Произход : 
Швейцария 

1 кг. 
Кафе на зърна 

Тип кафе - Еспресо 
 
 

Цена : 28.00 лв. 
 

КОД – MOV001 
 

Mövenpick Swiss Espresso 
с фин крем и пълен 
аромат. Представя 
легендарния средно-
кафяв крем и интензивен 
аромат. За Mövenpick 
Espresso използваме само 
избрани специални зърна 
и оптимизирана 
технология за печене. 
Mövenpick Coffee е 
специална комбинация 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 
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печенето и специалният 
процес на смилане 
придават на кафето 
уникален аромат. Повече 
от 20 години кафето 
Mövenpick е сред най-
големите премиум 
кафета в Германия. 

 

 
1KG MÖVENPICK CAFFÈ 

CREMA GUSTO ITALIANO 
INTENSO COFFEE BEANS 

 
 

Произход : 
Швейцария 

1 кг. 
Кафе на зърна 

Тип кафе - Кафе 
 
 

Цена : 28.00 лв. 
 

КОД – MOV002 
 

 
 
 

Смес от избрано кафе 
Арабика от Централна 
Америка и кафе Робуста 
от Африка, 
сертифицирано от Макс 
Хавелар. Внимателно 
подбраните зърна, бавно 
печени по италиански 
начин, развиват 
интензивен аромат с 
деликатни нотки на 
шоколад и гладък крем. 
Това кафе е опаковано 
прясно изпечено и 
защитено с клапан за 
свежест върху 
опаковката, което 
гарантира запазването на 
ароматите и вкусното o 
Gusto Italiano. Идеален за 
кафе с кадифена, златиста 
пяна и напитки на 
основата на кафе като 
капучино и лате макиато. 
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1KG MÖVENPICK EL 
AUTENTICO CAFFE CREMA 

COFFEE BEANS 

 
 

Произход : 
Швейцария 

1 кг. 
Кафе на зърна 

Тип кафе - Кафе 
Цена : 28.00 лв. 
КОД – MOV00 

 
 

 
 
Mövenpick EL AUTENTICO 
се произвежда от 
сертифицирани ферми на 
Rainforest Alliance. 
Съчетанието на най-
добрите райони за 
отглеждане придава на 
Mövenpick EL AUTENTICO 
балансиран и плътен 
вкус. 

 

 
KG LAZARRO CREMA 

SCHÜMLI BEANS 

 
Произход : Холандия 

1 кг. 
Кафе на зърна 

Тип кафе - Кафе 
 
 

Цена : 26.00 лв. 
 

КОД – LZ001 
 

 

 
 
Препоръчва се за 
приготвяне на 
специалитети с  кафе, 
като например капучино. 
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1KG LAZARRO ESPRESSO 

BEANS 

 
Произход : Холандия 

1 кг. 
Кафе на зърна 

Тип кафе - Кафе 
 
 

Цена : 26.00 лв. 
 

КОД – LZ002 
 

 
 
Еспресо зърна 

 

 
1KG LAVAZZA GRAN 

ESPRESSO 

 
 

Произход : Италия 
1 кг. 

Кафе на зърна 
Тип кафе - Еспресо 

 
Цена : 42.00 лв. 

 
КОД – LV011 

 

 
Комбинация от кафе в 
Южна и Централна 
Америка, съчетана с 
азиатски ароматни и 
африкански сортове. 
Плътен, енергичен 
аромат. 
 
40% арабика и 60% 
робуста. 

 

 
1KG LAVAZZA L'ESPRESSO 

GRAN AROMA BEANS 

 
Произход : Италия 

1 кг. 
Кафе на зърна 

Тип кафе - Еспресо 
 
 

Цена : 42.00 лв. 
 

КОД – LV012 
 

 
 
Бавно печена смес от 
100% арабика боб, 
L'Espresso Gran Aroma 
произвежда деликатен и 
ароматен еспресо с 
шоколадови нотки. 
 
Интензивност: 6-10 
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Ecológico Espresso 
Beans 1kg Café 

Intención 

 
Произход : Германия 

1 кг. 
Кафе на зърна 

Тип кафе - Еспресо 
 
 

Цена : 34.00 лв. 
 

КОД – CE 001 
 

Кафето J.J.Darboven 
Fairtrade се счита за 
висококачествено кафе, 
защото земеделските 
производители , които 
единствено зависят от 
отглеждането на кафе  се 
грижат най-добре за 
своите насаждения. Всяка 
една кафена череша 
може да расте при най-
съвършените и най-
естествените условия, 
което води до отличен 
вкус. Използват се само 
най-фините зелени зърна 
от високопланински 
произход (1200-1800 м 
н.в.). Внимателният 
подбор на най-добрите 
качества в страните 
производителки освен 
това гарантира 
изключителния вкус на 
това отлично кафе, 
носещо марката Fairtrade. 
Превъзходно еспресо с 
високо качество от кафе 
на зърнени храни в 
контролирано био 
качество Произход: 
Хондурас, Мексико и 
Перу. 
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1KG DE ROCCIS CIAO 

CAFFÉ ROSSO ESPRESSO 
BEANS 

 
Произход : Италия 

1 кг. 
Кафе на зърна 

Тип кафе - Еспресо 
 
 

Цена : 19.00 лв. 
 

КОД – RO001 
 

 
20% арабика и 80% боб от 
робуста от Африка и Азия. 
Интензивен богат вкус със 
златна крема. 

 

 
1KG CAFECLUB 

SUPERCREME SCHWEIZER 
SCHÜMLI COFFEEBEANS 

 
 

Произход : Холандия 
1 кг. 

Кафе на зърна 
Тип кафе - Кафе 

 
Цена : 25.00 лв. 

КОД – CC01 

 
Cafeclub Schümli се пече 
малко по-леко от 
традиционните еспресо 
смеси и се откроява 
заради мекия си, гладък и 
ароматен вкус - 
идеалната смес за всички 
кафе машини. 
Киселинността е по-
добре балансирана, 
крема е светъл и дебел, 
поради което Schümli се 
нуждае от големи чаши. 

 

 

 
1KG CAFECLUB 

SUPERCREME SELEZIONE 
ROSSO BEANS 

 
Произход : Холандия 

1 кг. 
Кафе на зърна 

Тип кафе - Кафе 
 

Цена : 25.00 лв. 
КОД – CC02 

 

 
Чудесна италианска смес 
от кафе, пълна с вкус. 
Майсторски изпечени от 
нашата рутинна работа в 
изкуството, детайл за 
всеки любител на кафето. 
Уцц сертифициран. 
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1kg Kimbo Espresso Bar 
Extra Cream Coffee Beans 

Произход : Италия 
1 кг. 

Кафе на зърна 
Тип кафе - Еспресо 

 
Цена : 38.00 лв. 

 
КОД – KI001 

 

Сладък аромат. 
Резултатът от 
внимателния подбор на 
суровините, Kimbo Extra 
Cream постига перфектен 
баланс между сладост и 
киселинност. Устойчива 
крема и добре 
балансирано тяло 
закръглят тази смес, 
което я прави 
привлекателна за всички 
небцета. 

 

1kg Kimbo Espresso Bar 
Extreme Coffee Beans 

 

Произход : Италия 
1 кг. 

Кафе на зърна 
Тип кафе - Еспресо 

 
Цена : 41.00 лв. 

 
КОД – KI002 

 

Интензивен аромат. Смес, 
съставена предимно от 
най-добрите кафета  
Арабика от Бразилия и 
Централна Америка, 
умело подбрани и 
изпечени по примера на 
старите неаполитански 
майсторски печива. 
Изследван за най-
взискателните гурмета, 
търсещи съвършенство 
във вкуса, Kimbo Extreme 
е продукт, който ви 
позволява да предложите 
еспресо с богат аромат и 
пълно тяло. 

 

 

1kg Kimbo Espresso Bar 
Top Flavour Coffee Beans 

 

Произход : Италия 
1 кг. 

Кафе на зърна 
Тип кафе - Еспресо 

 
Цена : 42.00 лв. 

КОД – KI003 
 

 

 
Мек аромат. 
Изискана смес от 100% 
кафе Арабика, подбрана 
от нашите експерти 
директно на мястото на 
произход, Kimbo Top 
Flavor е перфектна 
комбинация от сладост и 
лека киселинност. 
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