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KÁVOMILÝ 
KataLÓg

Sme  miesto plné kávy

MOja
šÁLKa

www
preSSoburg
Sk

VYBERaNÉ 
KÁVY
Vedomí si zodpovednosti za kvalitu 
produktu, vyberáme pre vás z celého 
sveta len kvalitné kávovníkové zrná. 

ČERStVÉ 
PRaŽENIE
S poznatkami najnovších trendov 
dosiahnúť bohatú arómu a chuť 
pražíme  výhradne na Slovensku.  

DOPLNKY  
KU KÁVE
Stolovací servis je pre zvýraznenie 
chute a dosiahnutia celkovej pohody 
veľmi dôležitý.



100% 
zrnkoVá 
Vyberaná 

káVa

DOPLNKY KU KÁVE 
KINtO

Zvýraznia chuť a potešia aj dušu.

kInTo-27620 kInTo-20365 kInTo-27650

od 
650 eur

braZília - india
robusta typ aaa19 (označenie 
mohutných zŕn rovnakej veľkosti)

JaponSká 
kVaLITa

Veľkosť balenia
3000g 
vedierko

preSSoburg zMeS

krémové espresso s tónmi 
muškátu, kardamónu a korenia, 

s jemnou horkosťou a nízkou 
aciditou.

spôsob prípravy odroda

arabica a
robusta

200g 
sáčok*

1000g 
sáčok*

* aróma ventil

od 
650 eur

GUaTeMala
každá káva rýchlo oxiduje a preto ju 
spotrebujte čo najskôr od upraženia.

preSSoburg VÝber

Skvelé espresso aj filtrovaná káva 
s bohatým chuťovým profilom 
červeného hrozna, mandlí a 

čokolády.

spôsob prípravy

arabica

Veľkosť balenia
3000g 
vedierko

200g 
sáčok*

1000g 
sáčok*

odroda

Kvalitné kávové vybavenie je nutnosťou, aby už samotná    
príprava tohto lahodného nápoja bola potešením.

* aróma ventil



IInSTanTná káVa Je STáLe 
TrenDy. rÝCHLa prípraVa. 
VHoDná na Vaše CeSTy.

PRESSOBURg                 
cajgEL

VEľKOSť BaLENIa
sáčok

200g 1000g

preSSoburg CaJgeL instantná káva je výnimočná kombinácia rozpustnej kávy a mletej 
zrnkovej kávy. ak instantná káva dáva hotovému nápoju plnú chuť, tak pražené mletá káva 
nápoj obohatí vôňu pravého espressa. 

NOVÉ
OD MÁja   

2020

oD 

450 eur

preSSoburg zMeS

preSSoburg VÝber

preSSoburg CeSToVná
zmes 100% instantnej a mletej kávy

Výborná instantná káva s plnou chuťou a 
vôňou espressa.

Stačí jednu lyžičku (2.0g) zaliať so 130ml 
horúcej vody.  

káva sa v horúcej vode dobre rozpúšťa. 
Jemná usadenina na spodku šálky je z 
mletej kávy a nie je na závadu. balenie 
200g postačuje na prípravu až 100 por-
cií nápoja. Lahodná tiež s plnotučným 
mliekom. 

spôsob prípravy



100% 
zrnkoVá 
Vyberaná 

káVa

od 
650 eur

HondUras - braZília
Do zmesi vyberáme vždy len 
čerstvý zber.

Veľkosť balenia
3000g 
vedierko

preSSoburg zMeS

zmes na intenzívne espresso s 
chuťou kakaa, orechov 

a sladkého tabaku.

spôsob prípravy odroda

arabica

200g 
sáčok*

1000g 
sáčok*

* aroma ventil

od 
650 eur

braZília
káva je sladká vďaka spracovaniu t.z.v. 
honey method.

preSSoburg VÝber

na espresso aj filtrovanú kávu s jemnou aciditou a 
dlhou dochuťou po tropickom ovocí, so sladkými 

tónmi orieška a čokolády.

spôsob prípravy

arabica

Veľkosť balenia
3000g 
vedierko

200g 
sáčok*

1000g 
sáčok*

odroda

* aroma ventil



preSSoburg zMeS

preSSoburg VÝber

ŽelÁMe kÁVoMilÝ deŇ!
PRESSOBURG 

Podunajská 29 | 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

Tel 0800 500 456 
Mob +421 905 255 090 

Email obchod@pressoburg.sk 
Web www.pressoburg.sk


