
NABÍDKA ČERSTVĚ PRAŽENÉ KÁVY Z TRADIČNÍ PRAŽÍRNY V UHERSKÉM OSTROHU  

COFFEE DREAM 

COSTA RICA SHB EP LA PASTORA TARRAZU - 100% ARABICA, dokáže vytvořit velmi hutné espresso obohacené o chuť květin a praže-

ných mandlí s čokoládovým základem. Kostarika vždy patřila a patří mezi přední pěstitele kávy, co se týká kultivace a způsobu zpracování kávy. 

INDIA MONSOONED MALABAR  AA , Aspinwall - 100% ARABICA, India Monsooned Malabar AA je naprostý unikát mezi všemi druhy 

kávy. Její zpracování po sklizni probíhá po dobu několika týdnů pomocí  monzunových větrů a dešťů , díky kterým káva získá výrazně zažloutlou barvu. 

Profil chuti: káva má výrazné kávové aroma s mírně zemitou chutí po silné hořké čokoládě . 

PANAMA SHG - 100% ARABICA, pochází z vysokohorských oblastí u hranic s Kostarikou. Káva z Panamy je vyjímečná svou lehkostí s oříškovou dochutí a  

vyvážeností. Řadí se mezí nejlepší kávy na světě právě pro svoji vyváženost. Mezi největší odběratele této kávy patří Franci a Finsko. 

ESPRESSO SMĚS SUNRISE - Espresso směs SUNRISE je složená z vybraných druhů káv arabica a robusta namíchaná v poměru 50:50. Tato kávová 

směs je vhodná pro ranní probuzení a správný začátek nového dne, díky svému vyššímu obsahu kofeinu Vás příjemně povzbudí. Vhodná zejména pro milovníky silné kávy 

ostřejší chuti. 

ESPRESSO SMĚS REST - Espresso směs REST je složená z vybraných druhů káv arabica a robusta namíchaná v poměru 2/3 A a 1/3 R. Tato kávová směs 

je vhodná pro denní pití hlavně při odpočinku v pracovním cyklu. Střední obsah kofeinu s mírným náznakem acidity Vám dodá chuť zdolávat nástrahy a překážky po zby-

tek dne. Jistě si ji oblíbíte úplně stejně tak jako my. 

ESPRESSO  SMĚS ROMANCE - Espresso směs ROMANCE je složená z vybraných druhů káv arabica a robusta namíchaná v poměru 4/5 A a 1/5 R. 

Tato kávová směs je chuťově velmi jemná a vyvážená s téměř minimálním obsahem kofeinu pro zachování její lahodnosti. Ideální pro večerní posezení s přáteli u kávy a 

pro ty co vypijí kávy denně větší množství. 

MLETÁ ZELENÁ KÁVA - Zelená káva je silný přírodní antioxidant, který bojuje s volnými radikály v krevním oběhu. Obsah chlorogenové kyseliny  

tvoří 5,5 - 8,0 % sušiny. Zpomaluje proces stárnutí, zlepšuje krevní cirkulaci a posiluje svalstvo. Zelená káva redukuje nadváhu a má silné detoxikační účinky.Vůně po 

maku a obilovině. Chuť mezi zeleným čajem a kávou. 

JAMAJKA BLUE MOUNTAIN Gr. 1 - 100% ARABICA, pocházející z Jamajky pěstovaná ve vysokohorských oblastech kde hory jsou převážně 

ukryty v mracích a dávají tím horám namodralý nádech, proto BLUE MOUNTAIN. Tato káva je naprosto excelentní svou jemností, nasládlostí, vyjímečný tělem a velmi 

jemnou aciditou, je nejvyhledávanější kávou na světě. Její původ je na ostrově Martinik odkud byla v roce 1728  přivezena na Jamajku. Vulkanická půda a nadmořská výška 

kolem 2000 mnm ji dělá natolik vyjímečnou, že 90% veškeré produkce putuje do Japonska. 

INDONESIA JAVA BLAWAN Gr. 1 - 100% ARABICA, zpracovaná mokrou cestou. Káva z farmy BLAWAN je nezaměnitelná pro své 

plné tělo se sladkou chutí bez kyselosti. Při přípravě espressa tvoří velice hustou a bohatou cremu. 

BURUNDI A KAYMURA Lot. 1 - 100% ARABICA, pochází z oblasti Kaymura. Vyznačuje se střední velikostí zrna odrůdy Kayanza. 

Tato káva má čokoládové aroma i chuť s lehkým nádechem citrusů. Producentem kávy je sdružení farmářů pod názvem The Farmers & Co Coope-

rative. V Burundi se pěstují odrůdy: Kayanza, Kirundo, Jackson a Mbiriz. Vzhledem k nízké produkci musí být regionálně odděleny k uchování osob-

ního profilu. Kontrola kvality kávy probíhá každý den. 

BRAZILIA FAZENDA da LAGOA - 100% ARABICA, je považována za nejlepší brazilskou kávu vypěstovanou z odrůd Bourbon. Káva 

je velmi vyrovnaná se sametovým tělem s téměř neznatelnou aciditou. 

Má sladkou chuť po ovoci, medu a mléčné čokoládě. Káva je tzv. šťavnatá. 

MALAWI AA Plus PAMWAMBA - 100% ARABICA, Malawi patří k nejmenším zemím Afriky produkujícím kávu. Káva má lahodné 

nasládlé odstíny, krásnou plnou živou chuť a výraznou vůni. Malawijci ji kvůli svému jemnému zabarvení do modra srovnávají se hřbety rybek. Profil 

chuti: střední acidita, silná pikatní chuť s hořkosladkou čokoládou. 

BRASILIA Cerrado Doce Diamantina NY2 16 up - 100% ARABICA, tato káva je zpracována suchou cestou. Zárukou vysoké kvali-

ty této kávy je neustálé sledování zrání, sběrů a zpracování této lahodné kávy. 

Má mírně nasladlou chuť po čokoládě s karamelem s velice jemnými tóny citrusů a oříšků. 

VIETNAM Gr.1 - 100% ROBUSTA v té nejvyšší kvalitě, zpracovávaná mokrým způsobem a elektronicky třízená pro výběr těch nejkvalitněj-

ších zrn. Tato  pochází z oblasti DAKLAK kde se pěstuje ta nejkvalitnější vietnamská robusta. 

Profil chuti: má ostrou výraznou chuť i vůni s obrovskou hutností a jílovitě zemitou chutí po hořké čokoládě. 

ZIMBABWE AAA Plus PEZURU Estate - 100% ARABICA, na 294 ha půdy farmy PEZURU se ze čtvrtiny rozkládá les. Oblast pro pěstování kávy 

se pohybuje na cca 45 ha v nadmořské výšce 1100 až 1300 m.n.m. Označení kávy AAA zaručuje nejvyšší kvalitu kávy v této zemi vypěstované. 

Profil chuti: velmi svěží, mírná pomerančová acidita s příjemnou vůní a plnou chutí po čokoládě 


