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produkty 
mrożone

produkty 
chłodzone

produkty 
suche

patelnia

garnek

mikrofala

frytownica

piekarnik

piec
konwekcyjny

gramatura 1 kg
EAN 5 902 162 380 219

szt. w opak. zb. 6
szt. na warstwie 72

Doskonała mieszanka palonych 
ziaren Arabiki i Robusty (50:50), 

skomponowana zgodnie z włoską 
tradycją typową dla okolic Neapolu. 

Intensywny i dobrze wyważony 
aromat, pełny i mocny smak 

złagodzony słodyczą likieru i nutą 
czekolady.

gramatura 250 g
EAN 5 902 162 380 318

szt. w opak. zb. 20
szt. na warstwie 240

Mieszanka palonych ziaren Arabiki                
i Robusty (30:70)o łagodnym smaku               

i niskiej kwasowości.
Specjalny proces palenia ziaren 

skutkuje lekko orzechowym 
zapachem, a dzięki drobnemu 

mieleniu kawa rewelacyjnie 
sprawdza się zaparzana 
tradycyjnymi metodami, 

pozostawiając charakterystyczny 
kawowy osad w aromatycznym 

naparze.

gramatura 500 g
EAN 5 902 162 380 417

szt. w opak. zb. 10
szt. na warstwie 50

Kawa w postaci drobnego proszku, 
uzyskana poprzez suszenie 

rozpyłowe wodnego ekstraktu 
zaparzonych i drobno zmielonych 

selekcjonowanych ziaren kawy 
Robusta za pomocą gorącego 

powietrza pod ciśnieniem. Kawa 
tworzy napój o wyrazistym, 
aksamitnym smaku i pełnym 

aromacie.

gramatura 1 kg
EAN 5 902 162 380 110

szt. w opak. zb. 6
szt. na warstwie 72

Mieszanka palonych ziaren Arabiki      
i Robusty (30:70) o łagodnym smaku 
i niskiej kwasowości. Charakteryzuje 

się lekko orzechowym zapachem 
i apetyczną, kremową pianką na 

powierzchni aromatycznego naparu.

Café Passionata    
Super Bar

Café Passionata       
Café Crème

Café Passionata       
Classico

Café Passionata       
Café Crème

gramatura 5 g
EAN 5 902 162 390 553
szt. w opak. zb. 1 (500)

szt. na warstwie 12 (6000)

gramatura 5 g
EAN 5 902 162 390 355
szt. w opak. zb. 1 (500)

szt. na warstwie 12 (6000)

gramatura 5 g
EAN 5 902 162 390 454
szt. w opak. zb. 1 (500)

szt. na warstwie 12 (6000)

Cukier biały      
paluszek

Cukier trzcinowy Demerara 
paluszek

Cukier biały      
saszetka
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