V Neapoli není káva jen
nápoj — je to niterná
součást místního
životního stylu…

BAR – CAFÉ

4

HOME

6

VENDING

8

MERCHANDISE

10

Kenon Coffee Crema Moka
1 kg / 3 kg
Kávová směs s dobrým podílem
Arabiky, silná chuť, pevná crema
a silné aroma.

Kenon Coffee Crema Bar
1 kg / 3 kg
Velmi bohatá kávová směs
s dobrým podílem Arabiky, silná
chuť, pevná crema.

Kenon Coffee Max Bar
1 kg / 3 kg
Výběrová směs z Brazílie
a Střední Ameriky s trvanlivým aroma a sladkou chutí
čokolády.

Kenon Coffee Super Max Bar
1 kg / 3 kg
Směs s velkým podílem kvalitní
Arabiky z Brazílie a Střední
Ameriky, hustá crema, trvanlivé
aroma a nízký obsah kofeinu.

Extra jemné směsi barové řady jsou vyráběny
z těch nejkvalitnějších kávových zrn, především
odrůdy Arabica, pocházející z plantáží v Brazílii
a Střední Americe. Po pečlivém výběru, pražení
a pečlivém smíchání poskytuje tato káva krémovou a bohatou konzistenci, spolu s výraznou chuťovou intenzitou, která je tradiční pro
Neapol. Směs 100% Arabiky představuje vrchol
barové řady.

Kenon Coffee Napoletano Dok
1 kg / 3 kg
Výrazná výběrová směs, velké
procento kvalitní Brazilské
Arabiky. Delikátní a vyvážená
chuť, plný výraz neapolské kávy.

Kenon 100% Arabic Coffee
Karamell 1 kg / 3 kg
Káva se silnou, krémovou
a bohatou chutí, vyjímečným
aroma, skvělou dochutí a nízkým obsahem kofeinu. Přísně
selektovaná směs 100% Arabiky.

Kenon Bezkofeinová káva
Lehká, sametová a lákavá,
s hladkou a jemnou vůní, pro
ty, kteří chtějí dobrou kávu bez
kofeinu. K dispozici jako zrnková a v jednorázových baleních.

Bio káva Kenon
Pražená zrna kávy pocházející
z ekologického zemědělství.
Baleno v plechovce po 250 g.
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Lískoříšková pomazánka,
balení 1 Kg.
Vyrobená z vybraných
a opečených lískových oříšků.
Pro přípravu speciální kávy,
dochucení dezertů, cappuccina
apod.

řada
________

BAR – CAFÉ

řada
________

HOME
Dvě směsi pro opravdové znalce: „100% Arabic“
je zvláště aromatická, se stálou chutí a jemným a hladkým aroma. Nebo „Special Quality“,
skvěle vyvážená směs se silnou a bohatou
chutí, s hustou a lákavou cremou. Excelentní
káva pro jakýkoliv denní okamžik, která zanechá velmi příjemný pocit.
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Kenon Coffee Special Quality
250g balení mleté kávy pro
moka konvičku
Bohatá a aromatická chuť,
obsahuje pouze čistou kávu
převážně kvalitní Arabiky
z Brazílie. Nízký obsah kofeinu,
do 1,7 %.

Kenon Coffee 100% Arabic,
250g balení mleté kávy pro
moka konvičku
Obsahuje pouze čisté mleté
kávu. Jedná se o aromatickou
kávu s hladkou a příjemnou
chutí a nízkým kofeinem
(cca od 1,1% do 1,3%).

Kenon Coffee Special Quality
500g plechovka mleté kávy pro
moka konvičku
Bohatá a aromatická chuť,
obsahuje pouze čistou kávu
převážně kvalitní Arabiky
z Brazílie. Nízký obsah kofeinu,
do 1,7 %.

řada
________

VENDING
Řada Vending je vytvořena ze směsi pro neapolské espresso, která je balena po sedmi gramech
do podů na jedno použití. Je uchováváno za
přísně hlídaných podmínek a pečlivě uzavíráno,
aby mohla být garantovaná čerstvost a aroma
perfektního espressa.

Káva v podech (7 g/ks), 18 ks
Balení obsahuje 18
jednorázových podů,
s praktickým otvíráním
zepředu.

Set s kávou v podech (7 g/ks),
150 ks
Set obsahuje:
150 jednorázových podů
150 jednorázových kelímků
150 porcí bílého cukru
150 značkových míchátek
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Káva v podech (7 g/ks), 50 ks
Balení obsahuje 50
jednorázových podů, vhodné
jako dárek.

Káva v kompatibilních kapslích
50 ks
Kompatibilní se systémy
Nespresso a Lavazza
A Modo Mio

Káva v podech (7 g/ks), 100 ks
Balení obsahuje 100
jednorázových podů.

Dárkový box
Originální dárkový tip: dvě
plechovky o hmotnosti 500
gramů. Speciální kvalita.

Káva v podech (7 g/ks), 200 ks
Velké balení obsahující
200 jednorázových podů. Velmi
výhodné a vhodné pro velkou
spotřebu.

Ottavia
šálek na espresso
Úzký a vysoký šálek na espresso
s nezaměnitelným stylem.

Ischia
šálek na espresso
Široký a nízký šálek na espresso
s nezaměnitelným stylem.

Šálek na cappuccino
Ideální barový šálek pro
cappuccino a „Latte-Art“.

Velký šálek na cappuccino
Barový šálek pro větší
cappuccino.

Espressino
šálek na espresso
Šálek espresso podobný
modelu Ottavia, ale vyšší.

Sklenice
Vytvořeno pro všechny, kteří
milují kávu jiným způsobem
a chtějí pozorovat její krémovou
konzistenci skrze průhlednost
skla.

Ottavia „2019 Collection“
šálek na espresso
Espresso šálek navržený
vítězem soutěže „Pimp Your
Cup“, edice 2019.

Šálek na cukr
Extra velký šálek, do kterého se
vejde velké množství balíčků
cukru.

Stolní zásobník na cukr
Praktický a elegantní zásobník
na balíčky cukru.

Držák na ubrousky
Praktický a elegantní zásobník
na balíčky cukru.

Hodiny
Tyto hodiny byly navrženy,
abyste nikdy nezapomněli, kdy
je čas na kávu.

Mincovník
Šikovný a užitečný doplněk při
placení v hotovosti.

řada
________

MERCHANDISE
Značkové propagační produkty, které doplňují
a umocňují požitek z pití kávy.
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Kenon polo triko
Elegantní polo triko Kenon,
dostupné v různých barvách.

Dlouhá zástěra
Kvalitní a praktická, i v jedné
velikosti je ideální pro každou
výšku.

Zástěra
Kvalitní a praktická zástěra
s logem Kenon.

Vesta
Vhodná k sukni i kalhotám pro
váš personál.

Baret
Baret s logem Kenon je
pohodlný a praktický. Klasický
model pro muže i ženy

Kenon triko
Pěkné a pohodlné trička značky
Kenon.

Kapesní kalendář
Pohodlný kapesní kalendář
s pravítkem.

Čepice
Módní čepice značky Kenon,
které jsou k dispozici v mnoha
barvách.

Nástěnný kalendář
Jednoduchý a působivý
kalendář, který vychází ze
soutěže„Pimp Your Cup“.

USB paměť
Dongle s nezaměnitelným
stylem.

…a káva Kenon
zosobňuje vše, co
k němu patří.

Distribuce pro ČR:
Mamma Mia Caffè
Havířská 1008/15
586 01 Jihlava
info@caffejihlava.cz

