
NABÍDKA ČERSTVĚ PRAŢENÉ KÁVY Z TRADIČNÍ PRAŢÍRNY V UHERSKÉM OSTROHU  

COFFEE DREAM 

ESPRESSO SMĚS OSTROŢSKÝ ŠVAJÁK - Espresso směs OSTROŢSKÝ ŠVAJÁK je složená z vybraných druhů káv arabica a robusta namí-

chaná v poměru 80% A a 20% R. Tuto směs jsme vytvořili jako vlajkovou loď naší malé pražírny. Směs je vhodná pro každodenní pití při odpočinku i v pracovním cyklu. 

Střední obsah kofeinu s mírným náznakem acidity s úžasným aroma a lehce nasládlou chutí, to je náš ŠVAJÁK.  

BRASILIA FAZENDA La PRIMAVERA NY2, Scr. 16 - 100% ARABICA, Fazenda Primavera se nachází v obci Angelândia, 

Minas Gerais. Místní klima poskytuje příznivé podmínky s průměrnou teplotou mezi 20 a 24 ° C, roční srážky 1,000 až 1,300 mm. . Farma pěstuje 

převážně červenou a žlutou Catuaí odrůdu (95%), ale pomalu se zavádějí nové odrůdy, jako je Novo Mundo.Ricardo Tavares pokračuje ve stopách 

svého otce a zasvětil svůj život odvětví kávy. Jako inovátor, prosazuje a podporuje progresivní agronomické postupy. 
Profil chuti: mléčná čokoláda, ořechy a máslovou jemností s drobnou citrusovou aciditou 

BALI TRI HITA KARANA Organic  - 100% ARABICA, zpracovaná mokrou cestou. Káva z regionu Kintamani mezi sopkami BATU-

KARU a AGUNG je hlavní oblastí pěstování kávy na Bali. Většina pěstitelů kávy v této oblasti je členy systému s názvem SUBAK ABIAN, který je 

založený na hinduistické filozofii „ TRI HITA KARANA“  - tři příčiny štěstí - dobré vztahy s Bohem, ostaními lidmi a přírodou.  

Profil chuti: Má hladké tělo, jemná hořká čokoláda, citrusové tóny, lehce kořeněné tóny skořice a pepře.  

NEPAL MOUNT EVEREST Supreme Organic - 100% ARABICA, patří mezi nejvzácnější světové kávy. Pěstuje se 2,200 - 

2,400m.n.m. Plantáž byla založe v roce 1990 na úpatí Himalájí podél řeky Trisuli cca 75 km od Kathmandu.Kávovníky na této farmě pochází z Papuyi 

n. Guineyi. Profil chuti: nádherné tělo s dlouhou dochutí. Výrazná pikantní chuť po pražených ořechách a hořké čokoládě s velmi jemnou aciditou. 

PERU ALADINO DELGADO farm - 100% ARABICA, káva má lehkou chuť citrusů , chuť karamelu se sladkou čokoládou a ořechovou 

sladkosti. Sběr této vyjímečné kávy obsahoval pouze 190 pytlů o váze 60kg.Tato káva pochází z malé soukromé farmy kterou vlastní jeden pozoru-

hodný člověk Aladino Delgado. Jeho farma se nachází v Peru v části Chontali a využívá nejnovější inovativní a udržitelné agronomické postupy. 

Úžasná káva, která nese jeho jméno.  
Profil chuti: Citrusy  ( pomeranč, mango ), jemné ovocné tóny, sladké čokoládovo– karamelové stopy s ořechy 

TANZANIA AA OLDEANI Estate - 100% ARABICA, zpracovaná mokrou cestou. Káva je pěstována na hoře OLDEANI  - bambusová 

hora o výšce 3188m o celkové rozloze 455ha. Farma leží podél jižní hranice Ngorongoro Crater jenž je útočištěm divoké zvěře, která se též volně 

pohybuje po plantážích kávy a vedeno na seznamu UNESCO. 

Profil chuti: krásné, lehké a svěží tělo s nádechem čokolády a medu jemně obohacené citrusovými tóny. 

VIETNAM Gr.1, Scr. 16 - 100% ARABICA v té nejvyšší kvalitě. Arabica z Vietnamu je zatracována, ale přitom její chuťové a aromatické 

složky jsou vyjímečné. Káva se ve Vietnamu pěstuje od počátku 20. století a Vietnam je po Brazílii největším producentem arabici.  Tato arabica 

pochází z oblasti DAK LAK. Profil chuti: má čokoládovou výraznou chuť s marcipánem, drobné citrusové tóny s lehkou aciditou. 

BRASILIA FAZENDA PEDRA REDONDA - 100% ARABICA, brazilská káva z farmy José Bernardes Santany je účastníkem a vítězem Brazil-
ského CUP OF EXCELLENCE 2014 pro Brazilské kávy Pulped natural. Svým ziskem 85 bodů postoupila do užšího výběru kde obsadila 12. 

místo s celkovým počtem bodů 86.95! Oblast pěstování je zelené pohoří regionu Matas de Minas, south-eastern Minas Gerais, Pico de Desengano 

– Serra do Brigadeiro v nadmořské výšce 1050 - 1350 m.n.m.  
Profil chuti: čokoláda, zralé švestky, červené plody, krásné, plné, svěží a čisté tělo.  

COLOMBIA FINCA VERDUM- 100% ARABICA, kolumbijská káva z farmy VERDUM od María Elena Garcés Posada je účastníkem 

a vítězem Jižní Kolumbie CUP OF EXCELLENCE 2014 pro Kolumbijské kávy a jedná se o dorůdu CATURRA. Svým ziskem 85 bodů postoupila 

do užšího výběru kde obsadila 12 A. místo s celkovým počtem bodů 86.84! Oblast pěstování je  pohoří regionu AND v lokaci Concordia - Antioquia 

department - Colombia v nadmořské výšce 2100 m.n.m.  
Profil chuti: velmi jemná mléčná čokoláda s karamelem, šťavnatá, nasládlá s drobnou aciditou  

CIBETKOVÁ KÁVA - KOPI LUWAK- 100% ARABICA CIBETKOVÁ KÁVA KOPI LUWAK - tato vyjímečná káva vzniká na 

malé rodinné farmě Ratunya Bali s dlouholetou tradicí na horských plantážích ostrova Bali.. O její vznik se starají volně žijící cibetky tzv. WILD 

LUWAK jenž je kočkovitá šelma, která si vybírá jen ty nejlahodnější kávové třešně a její žažívací šťávy s nimi dělají kouzla díky čistě přírodní fer-

mentaci. 
Profil chuti: vyznačuje se svoji úžasnou jemnou a sladkokyselou chutí s okouzlujícím čokoládovým aroma společně s úžasným hladkým a plným 

tělem.  


