
NABÍDKA ČERSTVĚ PRAŽENÉ KÁVY Z TRADIČNÍ PRAŽÍRNY V UHERSKÉM OSTROHU  

COFFEE DREAM 

BRASILIA SANTOS NY2 - 100% ARABICA, dobrý základ pro ESPRESSO. Má velké  hustší plody a středně tónovanou kyselost. Profil chuti: Má sladkou 

chuť, zpočátku sugestivní chuť koření až po postupně karamelovou. 

COLUMBIA EXCELSO EP ARMENIA- 100% ARABICA, zpracovaná mokrým způsobem. Silná vyvážená káva s téměř neznatelnou aciditou.  

Chuťově velmi bohatá, hodnocená jako silně hořce čokoládová. Pěstitelský region ARMENIA je z tria M.A.M. ( Medellin - Armenia - Manizales ), které jsou v Kolumbii 

považovány za nejvýznamější pěstitelské oblasti. 

COLUMBIA DECAFFEINATED - 100% ARABICA, bezkofeinová káva. Jemná kyselost s intenzivní hořkou příchutí a výraznou nasládlostí. Profil 

chuti: jemná vůně po medu, lékořici, tmavém chlebu, pomerančích a třešních, v pozadí kouřové a zemité vůně. 

CUBA SERRANO SUPERIOR - 100% ARABICA, Cuba Serrano  Superior je káva s velmi jemnou až žádnou aciditou. Káva je pěstována ve východní 

části ostrova a je nezaměnitelná s žádnou jinou kávou ze střední Ameriky. Káva má krásné plné a hladké tělo s temnou chutí  a  intenzivní chutí s tóny karamelu. 

ETHIOPEA MOCCA SIDAMO - 100% ARABICA, káva přímo z kolébky kávy ETHIOPIE. Stejným způsobem se zde káva pěstuje a zpracovává 

stovky let. Profil chuti: pohádkově voňavá s květinovým nádechem a neobvyklými tóny borůvek. Má příjemnou, hlubokou, bohatou a štiplavou chuť. Zpracování mokrou 

cestou, tzv. praná káva. 

GUATEMALA TRES MARIAS ORIENTE - 100% ARABICA, dělá velmi harmonické a jemně ovocné espresso, připomínající tropické ovoce, 

které je přímo decentně balancováno chutí čokolády. Excelentní tělo a přímo intenzivní vůně kvítí a pomerančových poupat, dělá z této vulkanické gurmánské kávy nevšed-

ní zážitek.  

ECUADOR SHB ALTURA ORGANIC ( FAIR TRADE ) - 100% ARABICA, káva která je distribuována sdružením 7 malých 

farmářů v jižním Ekvádoru pod názvem FAPECAFES. Jejich káva je prodávána v programu FAIR TRADE. 

Profil chuti: velmi jemná, mírná acidita s příjemnou vůní a plnou sladkou chutí po oříškách a čokoládě. 

HONDURAS SHG EP , screen 19 - 100% ARABICA - zpracovaná mokrým způsobem. Tato káva je většího zrna, ale nic z toho jí neubírá na její půvab-

ne lahodnosti. Vyznačuje se mírnou až žádnou aciditou a svěžím plným tělem s ovocnými tóny jak je pro kávy z Hondurasu typické..  

INDIA KAAPI ROYAL AA - 100% ROBUSTA v té nejvyšší kvalitě, zpracovávaná mokrým způsobem a sušená na slunci. Má výbornou pěnivost, vynika-

jící do ESPRESSO směsí. Profil chuti: hořkosladká, ostrá hořká čokoláda . 

COLUMBIA SUPREMO ARMENIA - 100% ARABICA, zpracovaná mokrým způsobem. Má jemně vyváženou nakyslost, plné tělo s 

náznakem karamelu.  Jedná se o jednu z nejvoňavějších kolumbijských káv. 

KENYA AB FAQ plus JOSRA - 100% ARABICA, zpracovaná mokrým způsobem. Nejjemnější východoafrická káva z Keni, která je celosvětově vysoce 

hodnocená. Příchuť - plná chuť s jemnou aciditou a nádechem ovocných , kořenitých a vinných tónů. 

MEXICO ORGANIC - BIO - 100% ARABICA - BIO, Káva, kterou z tamní oblasti známe také pod označením Altura, se v Mexiku pěstuje ve výšce 1000 

metrů nad mořem a výš. Vyšší poloha plantáží má pak vliv na specifické aroma a vyrovnanou obzvlášť jemnou kyselost kávy.  

NICARAGUA SHG EP THALIA EXTRA AAA - 100% ARABICA, zpracovaná mokrým způsobem. Lahodná, chuťově vyvážená, aromatická s 

příjemnou kyselostí.  

BRASILIA MOGIANA BELLA GIANA NY2, scr. 17/18 - 100% ARABICA, brazilskoá káva vypěstovaná z odrůd Bourbon. Káva 

je velmi vyrovnaná se sametovým plným tělem s téměř neznatelnou aciditou. 

Má sladkou chuť medu a mléčné čokoládě. Káva je tzv. šťavnatá s pocitem nádherné sytosti. 

UGANDA BUGISHU AA - 100% ARABICA, Nejlepší ugandská káva se pěstuje podél keňské hranice kolem Bugishu a hory Elgon. Tato káva má jemnou 

harmonickou a velice bohatou chuť s velice jemnou kyselostí. Je to káva s velkou budoucností. Profil chuti: zralé ovoce a mléčná čokoláda. 

AUSTRALIA SKYBURY - 100% ARABICA, pochází z farmy Skybury. Vyznačuje se velmi výrazným tělem a lehkou lískooříškovou chutí s lehkým pře-

chodem do čokolády. Je uznávána jako velmi chuťově bohatá a silná káva. Má nasládlou chuť , Vám vytvoří  excelentní šálek kávy s čokoládově ovocnou chutí. 


