Кава TM ‘‘Cafe Cult’’

Компанія «Світ чаю» презентує нову преміальну німецьку каву ТМ “Café Cult”.
У стартовій лінійці представлено 6 видів десертної кави, 1 авторська суміш еспресо, 1 авторський купаж
та 9 моносортів з усього світу.
Кава ретельно відбирається німецькими фахівцями та повільно обсмажується на обладнанні Probat за
0
низьких температур (160 – 200 С), а потім охолоджується повітрям.
Зручна 250 гр упаковка з клапаном гарантує свіжість кави у Вашій чашці.

UA

Бразилія «Фазенда Лагоа»

RUS

Бразилия «Фазенда Лагоа»

Плантація «Фазенда Лагоа» є батьківщиною одного з найкращих сортів бразильської плантаційної
кави завдяки своїй унікальній екосистемі (400 га кавових дерев на висоті від 950 до 1200 м). Зерна
збираються та обробляються вручну та сушаться на сонці. Вирізняється гармонійним ароматом та
довгим післясмаком з шоколадними нотами.
Плантация «Фазенда Лагоа» является родиной одного из лучших сортов бразильского плантационного кофе благодаря своей уникальной экосистеме (400 га кофейных деревьев на высоте от 950
до 1200 м). Зерна собираются и обрабатываются вручную и сушатся на солнце. Отличается гармоничным ароматом и долгим послевкусием с шоколадными нотками.
250 гр
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12012

Кава TM ‘‘Cafe Cult’’
UA

Гватемала Антігуа «Терра Росса»

RUS

Гватемала Антигуа «Терра Росса»

12052

Вулканічні грунти Сьєрра Мадре регіона Антігуа створюють ідеальні умови для вирощування
арабіки. Має багатий фруктовий смак, складний аромат та тривалий післясмак з легкими нотами
какао.

Вулканические почвы Сьерра Мадре региона Антигуа создают идеальные условия для выращивания арабики. Обладает богатым фруктовым вкусом, сложным ароматом и долгим послевкусием с
нотками какао.
250 гр
UA

Ефіопія Сідамо «Мрія Африки»

RUS

Эфиопия Сидамо «Мечта Африки»

12072

Ефіопію (або точніше Абіссинію) прийнято вважати батьківщиною кавового дерева. Для кави з
регіона Сідамо, що на півдні країни, характерним є виразний пряно-шоколадний смак з легкими
квітковими нотами.

Эфиопию (или точнее Абиссинию) принято считать родиной кофейного дерева. Для кофе из региона Сидамо, что на юге страны, характерен мощный пряно-шоколадный вкус с легкими цветочными
нотами.
250 гр

UA

Індія «Монсунд Малабар»

RUS

Індия «Монсунд Малабар»

EW

N

Кава, що проходить спеціальну обробку мусонними вітром та дощем протягом 2-3 міс. перед
обсмаженням. Надзвичайно насичений аромат та повний фруктовий смак з практично відсутньою
кислинкою.

14262

Кофе, который проходит специальную обработку муссонными ветрами и дождем на протяжении 2-3
мес. перед обжаркой. Необычайно насыщенный аромат и полный фруктовый вкус с практически
отсутствующей кислинкой.
250 гр

UA

Кенія «Перлина Африки»

RUS

Кения «Жемчужина Африки»

12362

Кенійська кава багатьма вважається чи не найкращою у світі. Наша Кенія вирощується на висотах
від 1500 до 2000 м в регіоні Кьюнді та через це дуже повільно дозріває. Аромат темного шоколаду
та червоних ягід, насичений фруктово-пряний смак та яскрава кислотність роблять її кавою для
справжніх гурманів.
Кенийский кофе многими считается одним из лучших в мире. Наша Кения выращивается на высотах
от 1500 до 2000 м в регионе Кьюнди и очень медленно созревает. Ароматика темного шоколада
и красных ягод, насыщенный фруктово-пряный вкус и яркая кислотность делают его кофе для
истинных гурманов.
250 гр
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UA

Колумбія Супремо «Ла Сіба»

RUS

Колумбия Супремо «Ла Сиба»

12042

Наша Колумбія Супремо культивується та обробляється у регіоні Хуілья. «Ла Сіба» - назва місцевого
сорту кавого дерева, що розповсюджене саме у цьому регіоні. Має типовий для колумбійської кави
яскравий фруктовий аромат та повнотілий смак з вираженою кислотністю.
Наша Колумбия Супремо произрастает и обрабатывается в регионе Хуилья. «Ла Сиба» - название
местного сорта кофейного дерева, которое распространено именно в этом регионе. Обладает
типичным для колумбийского кофе ярким фруктовым ароматом и полнотелым вкусом с выраженной
кислотностью.
250 гр

UA

Коста Ріка «Таразу»

RUS

Коста Рика «Тарразу»

12032

Перші кавові дерева потрапили в Коста Ріку приблизно 250 років тому з Куби. Зараз на пагорбах
Таразу вирощують одну з найкращих кав світу зі зразковим вершковим смаком та легкою кислинкою.
Первые кофейные деревья попали в Коста Рику примерно 250 лет назад из Кубы. Сейчас на холмах
Тарразу выращивают один из лучших кофе мира, обладающий образцовым сливочным вкусом с
легкой кислинкой.
250 гр
UA

Нікарагуа «Марагоджип»

RUS

Никарагуа «Марагоджип»

12022

Вирощується в регіоні Джинотега (1500 м над рівнем моря). Вершковий смак нікарагуанського
Марагоджипа підкорив поціновувачів кави США та Японії.

Выращивается в регионе Джинотега (1500 м над уровнем моря). Сливочный вкус никарагуанского
Марагоджипа покорил кофейных ценителей США и Японии.
250 гр
UA

Панама “Вулкан Бару”

RUS

Панама “Вулкан Бару”

250 гр
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EW

Выращивается на маленькой плантации возле городка Бокете на высоте 1500 м. Сбалансированная
кислинка и мягкий шоколадно-цветочный вкус делают эту плантацию настоящей находкой для
гурманов!

N

Вирощується на маленькій плантації поблизу міста Бокете на висоті 1500 м. Збалансована кислинка
та м’який шоколадно-квітковий смак роблять цю плантацію справжньою знахідкою для гурманів!

12822

Кава TM ‘‘Cafe Cult’’
UA

Еспресо «Дон Віто»

RUS

Эспрессо «Дон Вито»

12082

Високоякісна суміш еспресо, що складається з плантаційної бразильської, африканської та південноазіатської арабіки. Ідеальна основа для капучино та лате.

Высококачественная смесь эспрессо, составленная из плантационной бразильской, африканской и
южно-азиатской арабики. Идеальная основа для капуччино и латте.
250 гр
UA

Купаж «Кафе крем»

RUS

Купаж «Кафе крем»

12102

Збалансована суміш колумбійської, бразильської та африканської арабіки. Повнотілий м’який смак,
ідеально поєднується з вершками.

Сбалансированная смесь колумбийской, бразильской и африканской арабики. Полнотелый мягкий
вкус, идеально сочетается со сливками.
250 гр

UA

Ваніль з вершками

RUS

Ваниль со сливками

12122

Високоякісна композиція арабік з Центральної та Південної Америки, доповнена ароматом ванілі та
вершків.

Высококачественная композиция арабик из Центральной и Южной Америки, дополненная ароматом
ванили и сливок.
250 гр
UA

Вишня з мигдалем

RUS

Вишня с миндалем

15382

Високоякісна композиція арабік з Центральної та Південної Америки, доповнена ароматом стиглої
вишні, шоколаду та мигдалю.

Высококачественная композиция арабик из Центральной и Южной Америки, дополненная ароматом
спелой вишни, шоколада и миндаля.
250 гр
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UA

Ірландський крем

Ирландский крем

RUS

12172

Високоякісна композиція арабік з Центральної та Південної Америки, доповнена ароматом Irish
Cream.

Высококачественная композиция арабик из Центральной и Южной Америки, дополненная ароматом
Irish Cream.
250 гр
UA

Турецький мед

RUS

Турецкий мед

12342

Високоякісна композиція арабік з Колумбії та Бразилії, доповнена ароматом свіжого меду та горіхів.
Абсолютний європейський хіт.

Высококачественная композиция арабик из Бразилии и Колумбии, дополненная ароматом свежего
меда и орехов. Абсолютный европейский хит.
250 гр

UA

Шоколад з апельсином

RUS

Шоколад с апельсином

12402

Високоякісна композиція арабік з Центральної та Південної Америки, доповнена ароматом шоколаду
та апельсина.

Высококачественная композиция арабик из Центральной и Южной Америки, дополненная ароматом
шоколада и апельсина.
250 гр
UA

Шоколад з вершками

RUS

Шоколад со сливками

Високоякісна композиція арабік з Центральної та Південної Америки, доповнена ароматом шоколаду
та вершків.

Высококачественная композиция арабик из Центральной и Южной Америки, дополненная ароматом
шоколада и сливок.
250 гр

64

12162

