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Kilka słów o naszej palarnii kawy

P

alarnia kawy Maestrocafe jest owocem wieloletniej, ciężkiej pracy i bogate-
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go doświadczenia osób, związanych z rynkiem gastronomicznym. Korzenie
naszej działalności w sektorze kawy sięgają początków lat dziewięćdziesią-

tych. Zawsze priorytetem było dla nas zadowolenie klienta, dostarczenie najwyższej jakości produktu w możliwie najkrótszym czasie.
Nasze piece prażyły ziarna z różnych stron świata, a technolodzy tworzyli mieszanki dedykowane zarówno smakoszom, delektującym się każda kroplą, jak
i konsumentom, którzy nie wyobrażali sobie dnia bez rytualnej filiżanki gorącego i aromatycznego napoju. Dzięki stałej współpracy ze znanymi producentami
kawy, m.in. w zakresie szkolenia kadry i pracowników, firma opanowała perfekcyjnie proces prażenia i konfekcjonowania kawy, stosując tradycyjne technologie
jej produkcji. Stosowany system dystrybucji gwarantuje doskonałą świeżość i wyszukany smak w każdej filiżance.
Oferujemy bogaty wybór gatunków kawy naturalnej stanowiącej mieszankę
najwyższej jakości ziaren z rejonów Ameryki Południowej, Afryki i Azji. Na życzenie klienta możemy przygotować specjalną mieszankę, dopasowaną do smaku
i oczekiwań odbiorcy.

Kawa z Kogutkiem produkowana jest od 1994 roku. Palona na sposób francuski,
mieszanka specjalnie selekcjonowanych ziaren kawy Arabica i Robusta.
Ziarnista oraz drobno mielona, która szczególnie polecana
jest wielbicielom kawy parzonej.
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Crema Espresso

Grano Fresco

Stworzona dla wielbicieli mocnej kawy, mieszanka o dużej zawartości kofeiny.
Kawa ma głęboki i intensywny smak. Zachwyca doskonałym aromatem, gęstą
pianką o bursztynowym odcieniu. Doskonała do ekspresów ciśnieniowych.

Mieszanka kilku selekcjonowanych gatunków ziaren Arabica i Robusta.
Kawę charakteryzuje gruba, gęsta pianka, niska kwasowość, zharmonizowany
smak i mocny aromat. Polecana do kaw z dodatkiem mleka.

Cena netto: 31,90 zł

Cena netto: 37,90 zł

Cena brutto: 39,24 zł

Cena brutto: 46,62 zł

Cena jednej porcji: 0,22 zł*

Cena jednej porcji: 0,27 zł*

*7g kawy na jedną porcję 1000g/7g = 142 porcje

*7g kawy na jedną porcję 1000g/7g = 142 porcje
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Aroma Crema

Super Crema

Aromatyczna mieszanka średnio palonych ziaren Arabica z Ameryki Płd.
charakteryzuje się zrównoważonym, łagodnym i orzeźwiającym smakiem.
Wyczuwalna Robusta jest pozbawiona cierpkości i goryczki. Kawa idealnie
nadaje się do przygotowania Cappuccino oraz Latte Macchiato.

Mieszanka szlachetnych ziaren Arabica pochodzącej z terenów wysokogórskich
z domieszką Robusty z Afryki i Azji. Kawa charakteryzuje się słodkim, łagodnym
smakiem, delikatnym aromatem i odpowiednią kwasowością.

Cena netto: 45,90 zł

Cena netto: 55,90 zł

Cena brutto: 56,46 zł

Cena brutto: 68,76 zł

Cena jednej porcji: 0,32 zł*

Cena jednej porcji: 0,39 zł*

*7g kawy na jedną porcję 1000g/7g = 142 porcje

*7g kawy na jedną porcję 1000g/7g = 142 porcje

Premium

Caffe Brasile
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Premium

Caffe Brasile

Specjalnie wyselekcjonowane ziarna Arabica, ręcznie zbierane na wysoko
położonych stokach. Mieszanka o niskiej zawartości kofeiny idealna
do przygotowania łagodnego espresso. Wyczuwalne nuty czekolady,
karmelu i miodowy posmak.

Wysokiej jakości ziarna kawy Arabica, uprawianej w Brazylii ponad 1200 metrów
n.p.m. Ręczne zbieranie i selekcjonowanie gwarantuje najwyższą jakość.
Kawę charakteryzuje doskonały aromat, łagodny smak o słodkim bukiecie.

Cena netto: 69,90 zł

Cena netto: 55,90 zł

Cena brutto: 85,98 zł

Cena brutto: 68,76 zł

Cena jednej porcji: 0,49 zł*

Cena jednej porcji: 0,39 zł*

*7g kawy na jedną porcję 1000g/7g = 142 porcje

*7g kawy na jedną porcję 1000g/7g = 142 porcje

Caffe Oro

Ethiopia Dijmmah
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Caffe Oro

Ethiopia Dijmmah

Łagodne palenie oraz wyjątkowa mieszanka wyselekcjonowanych ziaren
Arabica powoduje, że kawa charakteryzuje się lekko kwaskowym,
wyjątkowo słodkim, delikatnym i jedwabistym posmakiem.

Mieszanka ziaren Arabica pochodzących z ojczyzny kawy.
Charakteryzuje się orzechowo - słodowym aromatem oraz owocowo-winnym
posmakiem z odrobiną pikanterii.

Cena netto: 59,90 zł

Cena netto: 55,90 zł

Cena brutto: 73,68 zł

Cena brutto: 68,76 zł

Cena jednej porcji: 0,42 zł*

Cena jednej porcji: 0,39 zł*

*7g kawy na jedną porcję 1000g/7g = 142 porcje

*7g kawy na jedną porcję 1000g/7g = 142 porcje

Espresso Italiano

Espresso Italiano
Mieszanka Espresso Italiano palona na sposób włoski. Kawę charakteryzuje
gęsta pianka, duża zawartość kofeiny, zharmonizowany smak i mocny aromat.
Idealna do przygotowania tradycyjnego espresso oraz cappuccino.

Espresso Italiano

Akcesoria / Dodatki

Kubek papierowy
200/250 ml

Dyspenser
do serwetek
Maestrocafe

Opakowanie 50 szt.
7,72 zł (VAT 23%)
(9,50 zł brutto)

Wieczko do kubka 200/250 ml
Opakowanie 100 szt.
w kolorze białym lub brązowym
10,50 zł (VAT 23%)(12,92 zł brutto)

Serwis ekspresów do kawy

16,25 zł (VAT 23%)
(19,99 zł brutto)

Serwetki Maestrocafe

Opakowanie 500 szt.
6,50 zł (VAT 23%)(7,99 zł brutto)

Naprawiamy zarówno ekspresy automatyczne, jak i wysokociśnieniowe/ekspresy
kolbowe. Oferujemy pomoc i doradztwo w doborze odpowiedniego urządzenia,
a także:
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
• okresowe przeglądy, odkamienianie i czyszczenie ekpresów
• skup używanych urządzeń
• sprzedaż nowych i używanych ekspresów do kawy
• części do większości dostępnych na rynku ekspresów
• filtry wody i środki do czyszczenia urządzeń
• akcesoria do kawy
• świeżo paloną kawę
Punkt przyjęć i odbioru urządzeń:
ul. Andrusikiewicza 14,
32-700 Bochnia,
tel: 14 67 31 456

Cukier biały Maestrocafe 4 kg
1000 szt. x 4 g
27,69 zł (VAT 8%)
29,90 zł brutto

Cukier trzcinowy Maestrocafe 4 kg
1000 szt. x 4 g
36,94 zł (VAT 8%)
39,90 zł brutto

Płyn do mleka
Maestrocafe
Filiżanka 50 ml + spodek 7,90 zł Vat 23% (9,72 zł brutto)
Filiżanka 120 ml + spodek 8,90 zł Vat 23% (10,95 zł brutto)
Filiżanka 200 ml + spodek 9,90 zł Vat 23% (12,18 zł brutto)

Płyn do czyszczenia
systemów mlecznych 1 kg
40,57 zł (VAT 23%)
(49,90 zł brutto)

Odkamieniacz
Maestrocafe

Koncentrat do usuwania
kamienia w ekspresach
do kawy 1,5 kg
40,57 zł (VAT 23%)
(49,90 zł brutto)

Tabletki PulyCaff 2,5 g

do czyszczenia ekspresów
z osadów kawowych
opakowanie 60 szt.
40,57 zł (VAT 23%)
(49,90 zł brutto)
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