AUSTRALIA Skybury – 63.60€
Intens en lichtjes zuur, kastanje smaak.

GUATEMALA Antigua – 23.80€
Intens en fijn aangezuurd, kruidig en floraal.

KENYA Masaï – 35€
Krachtig, elegant en zurig, fruitige.

BRASIL DECA CO2 – 23.80€
Rond van smaak en langdurig in de mond.

GUATEMALA DECA CO2 – 22.60€
Zacht en geparfumeerd, houtachtige smaak.

MEXICO Tapachula – 31.80€
Rond en evenwichtig, cacao en kruidige toetsen.

BRASIL Santos Fancy – 23.40€
Zacht en fijn aangezuurd, fruitig.

GUATEMALA Tres Marias – 22.60€
Zeer zacht en bijzonder fijn, fruitig.

MOKA Royal Bourbon Homemade blend – 22.80€
Evenwichtig en licht zurig, de perfecte moka smaak.

BURUNDI Kalico – 29.20€
Evenwichtig en zurig, braambes en sinaasappel.

GOURMET Homemade blend – 37.40€
Complex en lichtjes zuur, pepersmaak.

NEPAL Mount Everest – 63.60€
Intens en lichtjes zuur, hazelnoot en cacao smaak.

COLOMBIA Supremo Popayan – 24.40€
Sterk en aangezuurd, abrikozen toetsen.

HAWAII Kona – 160€
Evenwichtig en zeer lichtjes zuur, fruitig, jasmijn smaak.

NICARAGUA Maragogype – 33.40€
Zacht en geurig, erg zurig, fruitige.

COSTA RICA Blue Mountain – 22.60€
Sterk en bitter, rond en romig, geroosterde smaak.

INDIA Mysore – 22.20€
Delicate bitterheid, zeewier.

PAPUA New Guinea Sigri – 31.80€
Evenwichtig, rond en licht verteerbaar, cacao toetsen.

ETHIOPIA Harrar – 30.60€
Sterk en zurig, pruim en muskaatnoot toetsen.

JAMAICA Blue Mountain – 240€
Evenwichtig en zeer verfijnd, lichtjes zuur, kruidige smaak.

SELECT Homemade blend – 31€
Zacht en delicaat, zuur, fruitig.

ETHIOPIA Sidamo – 25€
Evenwichtig en zurig, noot van rode bessen.

JAVA Blue Tawar – 26.60€
Zeer sterk, krachtig en bitter, geroosterde smaak.

TANZANIE Ruvuma – 25€
Evenwichtig en fijn aangezuurd, noot van rode bessen.

KOPI LUWAK Indonesia – 400€
Uitzonderlijk en buitengewoon, deze koffie wordt geoogst in de uitwerpselen van een
Indonesische civetkat, Luwak genaamd. Zijn zeer zachte nasmaak is verstoken van
bitterheid en ontwikkeld noten van citrusvruchten.
*€/kg. Prijs inclusieve BTW

BOURBON POINTU La Reunion – 550€
Zeldzaam en exclusief, is deze koffie vernoemd naar de langwerpige vorm van zijn bonen.
Ongeëvenaarde fluweelachtige smaak van amandel en vanille. Onvergelijkbare langdurige
smaak.

