ESPRESSOPAVUT

6203 MONTERIVA MARCHE
Myyntierä 12 x 0,5 kg.

6158 MONTERIVA BIOLOGICA
Myyntierä 12 x 0,5 kg.

6166 MONTERIVA CONQUESTA
Myyntierä 12 x 0,5 kg

Pehmeän ja ison suutuntuman
omaava 50/50 espressokahvisekoitus. Maitosuklaan ja
kaakaon vivahteet nousevat
esiin maidon kanssa nautittuna. Espressona Marche
on lempeä ja tasapainoisen
makea.

100%:nen arabica-espressokahvi, joka omaa espressona
nautittuna hasselpähkinän
rapsakkuuden ja mesikukan
makeuden. Maidon kanssa
tämän luonnonmukaisesti
viljellyn kahvin hapokkuus talttuu ja esiin nousevat pehmeät
sekä harmoniset pähkinäsuklaan vivahteet.

Pitkän maun omaava pähkinäinen ja kevyehkö espressokahvi.
10 %:a robustaa luovat Conquestalle sopivasti kehoa myös
maidon kanssa juotavaksi, jolloin
esiin nousee tumman suklaan
vivahteet.

ESPRESSOPAVUT

6552 MONTERIVA SCURO NAPOLI
Myyntierä 12 x 0,5 kg.

1013 MONTERIVA ROSSA
Myyntierä 12 x 0,5 kg.

1040 DECAF ROMCAFFE
Myyntierä 1 x 0,5 kg.

Perinteisen etelä-italialaisen
tumman ja ronskin paahdon
omaava Scuro Napoli on kremaltaan ja maultaan vahva ja
runsas. Suklaatryffelin tuoksu,
kropan voimakkuus sekä makea
ja maanläheinen maku eivät jätä
juojaa kylmäksi. Maidon kanssa
tämä 100%:nen robusta-espressokahvi saavuttaa maitosuklaan
pehmeyden.

Kermainen 90%:nen arabica-espressokahvi, jossa punaisten marjojen hapokkuus, salmiakin suolaisuus ja maitosuklaan pehmeys
luovat uskomattoman moniulotteisen ja tasapainoisen kokonaisuuden. Maidon kanssa tämä kahvi vie
juojansa suoraan isoäidin marjamehun ääreen.

Täyteläinen ja miellyttävä
kofeiiniton espressopapu.

SUODATINKAHVI

6181 MONTERIVA JAVA, papu
Myyntierä 12 x 0,5 kg.

1022 MONTERIVA FILTRO VERDE
Jauhettu 100 x 110 g

Kun kaikkea on jo maistettu, on Old
Brown Java vuorossa. Ensimakuna
esiin nousee eksoottinen paahdettu
kastanja tutun ja turvallisen suklaan rinnalla. Matala hapokkuus ja
tasapainoisuus ovat läsnä jälkimaussa.

Monterivan suodatinkahviklassikko!
Klassinen, miellyttävä, hieman
hapokkaampi
keskitummaksi paahdettu suodatinkahvi.

1024 MONTERIVA FILTRO VERDE
Jauhettu 15 x 360 g
Monterivan suodatinkahviklassikko!
Klassinen, miellyttävä, hieman
hapokkaampi
keskitummaksi paahdettu suodatinkahvi.

TARVIKKEET

5901 MONTERIVA ESSU LYHYT
5902 MONTERIVA ESSU PITKÄ

4027 MONTERIVA latte take away-muki12 oz 1500 kpl
4030 MONTERIVA Latte take away-kansi 1500 kpl
3832 MONTERIVA Cappuccino take away-muki 8 oz 1600 kpl
4029 MONTERIVA Cappuccino take away-kansi 1000 kpl

4033 MONTERIVA Kantoalusta 3:lle kupille
4001 MONTERIVA Espressokuppi 6kpl
4002 MONTERIVA Cappuccinokuppi 6 kpl

4003 MONTERIVA Lattelasi 6 kpl

