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Carraro
Caffe Starannie wyselekcjonowana. Palona we 

Włoszech. Dowieziona do naszego maga-
zynu trzy tygodnie po wypaleniu i zapakowa-
niu. Nieprzechowywana w naszym maga-
zynie dłużej niż jeden miesiąc, gwarantuje 
swoją najwyższą jakość. 

Crema Espresso
To specjalna mieszanka słodkich ziaren Arabiki z Ameryki Środkowej z najlep-
szymi, brazylijskimi ziarnami Santos. Wyjątkowo mocne i pełne body 
pochodzi z wysoko cenionych indyjskich i środkowoamerykańskich mytych 
ziaren Robusty. 1opak: 1 kg

72.26 PLN

Tazza d’Oro
Jest najczęściej wybieranym blendem ze względu na niezwykłą harmonię, 
zwartą i utrzymującą się cremę, mocny owocowy aromat i bogaty, aksamitny 
smak. 1opak: 1 kg 

80.85 PLN

Super Bar
Wyraźna, mocna kawa o pełnym, harmonijnym body, intensywnym zapachu 
palenia, mocnej, zwartej i gęstej cremie. Długi i okrągły posmak zostawia 
przyjemną nutę palenia. 1opak: 1 kg

59.65 PLN

Dolci Arabica
Kwiatowy i wyrazisty aromat z nutami jaśminu i płatków róży, pełen smak o 
zdecydowanej i bogatej słodyczy, przyjemna, lekko wyczuwalna kwasowość i 
delikatny, długi posmak czynią z niej kawę idealną. 1opak: 1 kg

85.81 PLN

Kawa ziarnista

Podana cena w PLN stanowi wartość netto
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Caffe Carraro 1972
Mieszanka 1927 to efekt syntezy ponad 80 lat doświadczeń oraz umiejętności 
nabytych przez właścicieli palarni Caffe Carraro w przygotowywaniu 
włoskiego espresso. Mieszanka ta Powstała ona na drodze starannego 
doboru, z 8 różnych ziaren Arabik najwyższej jakości. Ziarna te wyhodowano 
na najlepszych plantacjach. W filiżance znajdziemy bardzo dobrze 
zbalansowaną strukturę, jedwabistą kremowość, intensywny aromat, pełne 
body i długi posmak czekolady. Cechuje ją niska zwartość kofeiny. Wypalana 
tradycyjną metodą powolnego palenia. Pakowana w kontrolowanej atmos-
ferze. 100% ziaren Arabiki.1opak: 3 kg 

320.68 PLN

Linia vending

Caffe Carraro Globo Oro 57.53 PLN1kg /

Caffe Carraro Globo Rosso 39.75 PLN1kg /
Caffe Carraro Globo Verde 43.93 PLN1kg /

Linia kaw typu vending, gdzie większą część mieszanki 
stanowią ziarna robusty. Najlepsza w parze z ekspresem 
automatycznym,

Kawa mielona Caffe Carraro Globo Verde 21.99 PLN500g /
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