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CAFE ROVI PREMIA VENDING

100% robusta

Specjalna mieszanka vendingowa 
przeznaczona głównie do maszyn 

vendingowych, zakładów czy 
biurowców. Ziarna zapewniają 

optymalną dawkę pobudzającej 
kofeiny.

CAFE ROVI OPTIMA NATURAL

60% arabica · 40% robusta

Cafe Rovi Optima to kawa o 
przyjemnym zapachu oraz 

łagodnym smaku, zapewnia 
to wysoki procent zawartości 
ziaren arabica z odczuwalną 
czekoladowoorzechową nutą.

CAFE ROVI PREMIA NATURAL

80% arabica · 20% robusta

Premia Natural to przede 
wszystkim przeważająca zawartość 
ziaren arabica z lekkim dodatkiem 

robusty. Idealna na każdą porę 
dnia. Kawa posiada przyjemny 
aromat oraz łagodny posmak.

MONTECELIO CAFE 
CAPRICHO DE LAS AMERICAS

100% arabica

Capricho de las Americas 
to kawa najwyższej jakości, 
motywowana XVIIIwiecznym 
importem ziaren do Europy. 

Pochodzi ze specjalnie 
wyselekcjonwanych plantacji 
gatunku arabica w Ameryce 

Południowej. Ziarna pochodzą z 
Kolumbii oraz Brazylii. Specjalne 

opakowanie ze szczelnym 
zamknięciem pozwala zachować 

świeżość kawy na długi czas.

MONTECELIO CAFE 
GUARIMBA

100% arabica

Montecelio Guarimba to 
najwyższej jakości ziarna 

arabica pochodzące z 
Gwatemali. Staranna 

selekcja gwatemalskiego 
originu sprawia, iż 
kawa Guarimba, 

dzięki swej owocowej 
nucie jest wyjątkowa i 

niepowtarzalna w smaku.

| KAWY ZIARNISTE |



Selekcja najpopularniejszych herbat
Łatwe i wygodne rozwiązanie

25 Indywidualnie pakowanych saszetek
Szerokie wsparcie marketingowe
Specjalna zastawa do zaparzania

| HERBATY W SASZETKACH |

DOSTĘPNE HERBATY:

· Ciemna
· Zielona
· Miętowa
· Limonkowa
· Owoce leśne
· Cynamonowa
· Pomarańczowa



| HERBATY LIŚCIASTE |

Montecelio oferuje selekcję najlepszych herbat na świecie począwszy 

od prestiżowych herbat klasycznych po mieszanki naturalnych herbat 

owocowych barwionych kwiatami.

CIEMNE

· English Breakfast
· Earl Grey
· Darleeling High Grown

ZIELONE

· China Gunpowder
· Japon Sencha

KLASYCZNE Z KWIATAMI

· Egzotyczne Noce
· 1001 Nocy

CIEMNE Z OWOCAMI

· Cytrynowa
· Pomarańczowa
· Wiśniowa
· Marakuja
· Brzoskwiniowa
· Jabłkowa
· Cynamonowa

OWOCOWE MIESZANKI

· Karaibska
· Owoce Leśne
· Poziomkatruskawka
· Egzotyczna
· Dzikie Owoce



| CZEKOLADY DO PICIA MONTECELIO |

W 1528 roku Hernán Cortés po raz pierwszy spróbował kakao w Hiszpanii na dworze

cesarza Moctezuma. Królewski napój był jednak zarezerwowany wyłącznie dla cesarzy,

arystokracji oraz wojowników królewskich.

· Najwyższej jakości czekolady

· Wybór 9 smaków

· Wysoka zawartość kakao

· Łatwe w przygotowaniu

· Szerokie wsparcie marketingowe

Format

Pudełko z zawartością 10 saszetek czekolady

Przygotowanie

· Do rondelka lub kubka dodaj zawartość 
saszetki oraz 140 ml mleka

· Całość mieszaj podgrzewając spieniaczem 
do temp. 90 stopni

· Po uzyskaniu wyrazistego koloru oraz 
gęstości czekolada jest gotowa do podania

Deserowe

Klasyczna ciemna

Kokosowa

Bananowa

Mleczne

Klasyczna mleczna

Toffee

 Truskawkowa

Białe

Klasyczna biała

Cytrynowa

Orzechowa



| DODATKI |

· Cukier biały w saszetkach

· Cukier trzcinowy w saszetkach

· Ręcznie robione maślane ciasteczka

FILIŻANKI DO KAW
Do każdej marki z naszej oferty kaw ziarnistych oferujemy zestawy filiżanek w 4 różnych 

wielkościach od espresso po duży kubek śniadaniowy

MAŚLANE CIASTECZKA CUKIER BIAŁY CUKIER TRZCINOWY

CAFE ROVI CAPRICHO MONTECELIO



| ZASTAWA DO PARZENIA HERBAT MONTECELIO |

Do herbat Montecelio polecamy specjalne zestawy do parzenia 
w 6 różnych wariantach kolorystycznych.

Zestaw zawiera:

· Kubek ozdobny Montecelio
· Wieczko do parzenia
· Talerzyk podstawka
· Specjalnie dopasowany filtr



| FILIŻANKI DO CZEKOLAD MONTECELIO |

Czekolady Montecelio świetnie prezentują się w pięknych, ozdobnych kubkach dostępnych w 3 

różnych wariantach kolorystycznych. Posiadają aztecki motyw nawiązujący do dawnego napoju 

bogów. Zastawy są odpowiednio dobrane dla czekolad deserowych, mlecznych oraz białych.



| WSPARCIE MARKETINGOWE |

Posiadamy całą gamę plakatów, grafik, standów oraz innych materiałów
marketingowych & ekspozycyjnych z motywem poszczególnych produktów

silnie inspirujących klienta do degustacji kaw, herbat oraz czekolad

Dla naszych klientów projektujemy indywidualne menu zawierające wybrane
kawy, herbaty oraz czekolady

Disfruta de cada momento. Disfruta de cada momento.



| URZĄDZENIA |

Zajmujemy się importem oraz dystrybucją wszelkiego rodzaju urządzeń do branży

HoReCa. Dla naszych partnerów oferujemy zaopatrzenie w sprzęt najwyższej

jakości oraz korzystne warunki finansowe w perspektywie stałej współpracy.

POSIADAMY:
· Ekspresy ciśnieniowe
· Ekspresy kolbowe
· Ekspresy instant
· Ekspresy przelewowe
· Warniki do wody
· Dyspensery gorącej czekolady
· Fontanny czekoladowe



| ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! |

· Szeroki asortyment
· Niskie hurtowe ceny
· Szybka dostawa w 24h
· Elastyczność współpracy
· Profesjonalne szkolenia dla baristów
· Kursy w Akademii Czekolady

Naszą zaletą jest szeroki asortyment oraz
bezpośredni import oferowanego

asortymentu, co daje nam możliwość
zaoferowania naszym stałym partnerom
dogodnych warunków handlowych oraz
szerokiej elastyczności współpracy. Dla

stałych klientów organizujemy szkolenia dla
baristów
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