Whole beans - for those who only want quality in the cup

ORGANIC FAIRTRADE
THE GOOD BLEND

THE BLACK
RAINFOREST

AMAZONAS
Well balanced

ROASTERs
ORGANIC

Dette er en kaffe, med masser af
aroma og en flot syrlighed. Kaffen
byder på god smag af mørke bær,
citrus, mælkechokolade og mandler,
fulgt af en dejlig lang og cremet
eftersmag.

Dette er en kaffe, der har masser af
smag og en velafbalanceret syrlighed.
Du vil opleve noter af mørk chokolade
og karamel, efterfulgt af en lang
eftersmag.

En kaffe med en behagelig fylde og
en blød syrlighed. Den byder på smag
af mælkechokolade, honning og let
ristede mandler.

Dette er en velafbalanceret kaffe
med en sød nøddeagtig aroma og en
blød syrlighed. En kaffe med noter af
nødder, mild chokolade og citrus,
efterfulgt af karamel i eftersmagen.

RISTNING

STYRKE

SYRLIGHED

GROUND COFFEE
PRESTIGE

40408900

Medium

3/5

3/5

ROASTERS
ORGANIC

40410330

Medium

3/5

3/5

THE BLACK
RAINFOREST

40410300

Medium

4/5

3/5

ORGANIC FAIRTRADE
THE GOOD BLEND

40410320

Medium

3/5

3/5

AMAZONAS
RAINFOREST

40410310

Medium

2/5

3/5

ESPRESSO ORGANIC
FAIRTRADE double roast

40410150

ekstra mørk

5/5

2/5

ESPRESSO ORGANIC
DARK ROAST

40410130

mørk

4/5

2/5

ESPRESSO ORGANIC
FAIRTRADE

40410140

mørk

4/5

3/5

ESPRESSO RAINFOREST
DOUBLE ROAST

40410100

ekstra mørk

5/5

2/5

ESPRESSO RAINFOREST
ORIGINAL

40410110

Medium
-mørk

4/5

4/5

40410120

Medium
-mørk

ESPRESSO
RAINFOREST GOLD

2/5

5/5

CERTIFIKATION

02/19

VNR.

PROFESSIONAL
COLLECTION BY

FOLLOW US ON
@Blackcoffeeroasters
#MyBlackCoffee
Roasted by:
Black Coffee Roasters
Søren Nymarks Vej 7
DK-8270 Højbjerg

BLACK COFFEE PROFESSIONAL
Professionel Collection sortimentet består af espresso, hele bønner og formalet kaffe.
Kafferne er specielt udviklet til det professionelle marked.
Det betyder at kafferne præsterer den ypperste smag
ved brygning på espresso-, semi- og fuldautomaskiner.
Nogle er økologiske og andre er certificerede
indenfor forskellige områder af bæredygtighed.
Ens for alle varianter er perfekte ristninger, tilpasset råvarerne.
Vær forberedt på at opdage en helt ny verden af professionel kaffe.
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ESPRESSO - Black Coffee is

urban, raw and black

ESPRESSO ORIGINAL
Creamy and well balanced

ESPRESSO GOLD
Delicate flavor

ESPRESSO DOUBLE ROAST
Intense Aroma

En raffineret blanding af omhyggeligt
udvalgte kaffebønner hovedsageligt
fra Colombia og Brasilien.
Her får du en flot crema og en
velafbalanceret krop.

En espresso med intens aroma
og en dejlig syrlighed.

Ristet efter vores egen hemmelige
riste-skala “Double Roast”.
Resultatet er en espresso rig på
aroma og med en velsmagende
tyk crema.

TASTE AND ATTITUDE IS EVERYTHING

GROUND COFFEE
PRESTIGE
SOFT AND AROMATIC
En kaffe med masser af
smag, god fylde og velbalanceret syrlighed.
Du vil opleve en aroma af
tørrede frugter og noter
af chokolade, samt en
dejlig lang eftersmag.

Fairtrade er en international mærkningsordning,
der arbejder for, at bønder og arbejdere i nogle af
verdens fattigste lande får en mere fair indtægt og
bedre arbejdsvilkår. Samtidig tages der hensyn til
miljøet i produktionen.
Læs mere på: www.info.fairtrade.net

Når en fødevare er mærket med EU’s økologilogo,
viser det, at varen er økologisk og er produceret
samt kontrolleret efter retningslinjerne i EU’s
økologiforordning

Rainforest Alliance-mærket er et internationalt,
privat miljømærke. Mærket fortæller, at der,
når varen bliver produceret, bliver taget
hensyn til miljø og bæredygtighed.
Læs mere på: www.rainforest-alliance.org

ORIGINAL rammer en perfekt balance
mellem sødme og syrlighed.

GOLD har en delikat smag og
er ideel til dem, der elsker at
forkæle sig selv og nyde en kop
espresso kaffe.

En fyldig espresso med en smag af
mørk chokolade. Ideel til Cappuccino,
Macchiato og Caffe Latte.

ESPRESSO ORGANIC
FAIRTRADE
DOUBLE ROAST Dark
and supreme
Til disse bønner har vi brugt vores
specielle riste-teknik – og du kan
godt glæde dig! Det er en espresso
med en tung krop, rig crema og en let
syrlighed. Du vil opleve en smag af
ristede mandler og mørk chokolade,
fulgt af en lang eftersmag.

ESPRESSO ORGANIC
FAIRTRADE
Flavorful and creamy

ESPRESSO ORGANIC
DARK ROAST
Pure and smooth

Samtidig med at du nyder denne
smagfulde, lækre og fyldige espresso
– giver du noget tilbage til de farmere
der har dyrket den.

En fremragende økologisk espresso
med en intens aroma og krop.

Smagen er pakket med noter af karamel, ristede nødder og kakao.

Udover en smuk crema, byder denne
smagfulde espresso på udsøgte hints
af brombær, sød chokolade og nødder
i eftersmagen.

