Drodzy Państwo,
Przedstawiamy produkty palarni kawy Cafe Panamera.
Wypalamy kawę w sposób tradycyjny na indywidualne
zamówienie Klienta. To założenie gwarantuje nam,
że dostaną Państwo produkt świeży i aromatyczny.
Ziarna przybywają do nas z egzotycznych zakątów
świata: Brazylii, Kenii, Kolumbii, Indonezji oraz innych,
starannie przez nas wyselekcjonowanych krajów
i regionów, które od wieków specjalizują się w uprawie
i zbiorach owoców kawowca. Zamykamy tę egzotykę
w każdym opakowaniu, a Państwo mogą ją poczuć
w filiżance ulubionej kawy.
Prezentujemy nasze autorskie mieszanki oraz kawy
jednorodne, uszeregowane od najbardziej popularnych
po najbardziej unikalne.
Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą, jesteśmy
przekonani, że znajdą Państwo w niej coś dla siebie.
Zespół Cafe Panamera

legenda
najlepsze jako

cechy kawy

metody parzenia
Ekspres
kolbowy

Lungo

Słodycz

Crema

Espresso

Moc

Kwasowość

Ekspres
przelewowy

Latte Macchiato

Goryczka

Zawartość
kofeiny

Ekspres
automatyczny

Cappuccino

Podane ceny wyrażone są w PLN

Moka

kawy.
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a utorskie m iesza nki

inferno
Czy masz dość odwagi, by zakosztować
smaku ciemności? Poczuć jej moc?
Mieszanka o mocnym, zdecydowanym
smaku i dużej zawartości kofeiny.
Spróbuj! Spróbuj, a nie pożałujesz!
Mieszanka kaw z Ameryki Środkowej
i Azji Pd.Wsch. na bazie kawy z Kolumbii.

zerwikaptur
Nazwa mówi wszystko. Silna, pewna,
potężna. Skrzydeł nie doda, ale na
pewno zerwie kaptur i wyrwie z butów.
Odważysz sie?
Mieszanka kaw z Ameryki Pd. i Azji
Pd.-Wsch. na bazie kawy z Peru.

blady swit
Gdy noc była ciężka a dzień zapowiada
się długi i pracowity, sięgnij po mieszankę
o energetyzującej mocy. Wyrazisty smak,
głęboki aromat sprawią, że nastrój poprawi
się zdecydowanie, a siły witalne powrócą.
Mieszanka kaw z Ameryki Pd. oraz
Środkowej i Azji Pd. na bazie kawy
z Peru.

nocny lowca
Ta kawa obudzi w Tobie łowcę. Nie tylko
w nocy. Spojrzenie nabierze ostrości,
obudzi się pierwotny instynkt. Poczuj
smak polowania... Mieszanka kaw
z Ameryki Pd. oraz Środkowej, Indii i Azji
Pd. na bazie kawy z Gwatemali.

asystentka zarzadu
Ma styl, trzyma klasę, niezawodnie
poprawia nastrój i rozwiązuje każdy
problem. A jej subtelny aromat łagodzi
każdy stres. Po prostu niezastąpiona!
Mieszanka kaw z Ameryki Pd. i Wsch.
Afryki na bazie kawy z Etiopii.
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ciemna strona mocy
Mistrz Yoda piłby tę kawę, gdyby tylko
mógł. Poczuj siłę drzemiącą w starannie
wybranych ziarnach i stań śmiało na
progu nadchodzącego dnia. Niech moc
będzie z Tobą! Mieszanka kaw z Ameryki
Pd. oraz Środkowej i Azji Pd.-Wsch.
na bazie kawy z Kolumbii.

czarna magia
Kiedyś za czarną magię palono na stosie.
Dziś możesz poznawać jej tajemnice bez
żadnych obaw. Ale pamiętaj!
Kto raz zasmakuje już się nie uwolni...
Mieszanka kaw z Ameryki Pd., Wsch.
Afryki, Azji Pd. i Indii na bazie kawy
z Brazylii.

impresja
Złap ulotne wrażenie zaklęte w filiżance
espresso. Ta kawa pozwoli ci na chwile
refleksji, relaksu. Doceń to.
Daj się ponieść doznaniu. Ciesz się chwilą!
Mieszanka kaw z Ameryki Środkowej,
Afryki Wsch. i Azji Pd. na bazie kawy
z Kolumbii.

tango
Wyostrza zmysły, ma temperament,
budzi emocje. Pozwól się oczarować
wyszukanej kompozycji ziaren, delikatnej
w smaku, porywającej aromatem –
odrobina rozkoszy w Twej filiżance.
Mieszanka kaw z Ameryki Pd. i Środkowej na bazie kawy z Salwadoru.

corrida
Jej moc ukryta pod subtelnym
aromatem na pewno Cię obudzi.
Łyk kawy i znów łapiesz życie za rogi!.
Mieszanka kaw z Ameryki Pd. i Indii
na bazie kawy z Gwatemali.

4

peru shb chanchamayo
Pochodzi z zacienionych stoków Andów
i uważana jest za najlepszą kawę z tego
regionu. Jej proces dojrzewania jest
powolny, a uprawa w 100% ekologiczna.
Cechuje ją łagodny, lekki smak, doskonała
moc oraz umiarkowany słodkawy
i kwaskowy aromat.

brazylia santos
Santos to klasyk wśród kaw! Ziarna
są bardzo aromatyczne, pozbawione
goryczki z lekko miodowym posmakiem.
W klasach smakowych strictly soft
(wybitnie miękka) i soft (miękka).
Ma bardzo niską kwasowość. Jeśli jeszcze
nie próbowałeś – zrób to natychmiast!

kolumbia excelso
Wysokogatunkowa o silnym, jedwabistym
smaku i niepowtarzalnym aromacie. Smak
doskonale zrównoważony z akcentem
orzechowym, łagodny, bardzo naturalny,
lekko kwaskowy. Zawiera dużą ilość
kofeiny, więc jako espresso stawia na nogi
najlepiej na świecie.

el salvador pallin estate
Kawa z region Palin Estate charakteryzująca się
bardzo małą produkcją roczną sięgającą tylko
ok. 100 worków rocznie. Jeden worek Palin
Estate waży standar- dowo 60kg zielonych
ziaren co daje roczną produkcję na poziomie
6000kg. Kawa w tym regionie rośnie na
poziomie ok. 1000m npm. harakteryzuje się
ustabilizowanym body, o posmaku delikatnego
karmelu, truskawki oraz melona.

guatemala antigua shb
Uprawiana wysoko, na wulkanicznej
glebie. Mocny, wyrazisty, doskonale
zharmonizowany smak podkreślony
szlachetną kwaskowatością. Jedwabista
cielistość i bogaty aromat. Niektórzy
znawcy mówią, że gdyby na świecie
miała zostać tylko jedna kawa, wybraliby
właśnie tę.

5

india monsooned malabar
Kawa o niepowtarzalnej charakterystyce
wynikającej z unikalnego sposobu „dojrzewania”
ziarna w okresie monsunowym. Zebrane ziarna
wystawione są na działanie deszczu i wiatru przez
trzy do czterech miesięcy. Dzięki temu procesowi
tracą pierwotną kwaskowość i zyskują delikatność
w smaku. Ziarna duże, niemal idealnie czyste,
znakomite właściwości palenia. Absolutny „must”
na liście każdego miłośnika kawy.

kostaryka tarrazu
Region Tarrazu jest uważany za jedno
z najlepszych miejsc do uprawy kawy na świecie.
Drzewa kawowe uprawiane są tam na bardzo
żyznej, wulkanicznej glebie, nie wymagającej
nawożenia. Umiarkowany klimat z gorącymi
dniami i chłodnymi nocami sprawia, że ziarna
dojrzewają wolniej, co według znawców
powoduje koncentrację smaku. Kawę charakteryzuje wyraźny, bardzo silny i czysty aromat oraz
miękki i bogaty smak, oraz duża gęstość naparu.
Doceniana jest również za niepowtarzalny
zapach.

ethiopia sidamo
Uznawana za jedną z najciekawszych kaw
na świecie. Nie jest mocna, ale wyróżnia
się niezwykłym owocowo - winnym
smakiem, z akcentem brzoskwiniowym.
Warto spróbować i ocenić samemu.

indonezja sulawessi kalossi
Znakomita Arabika z Indonezji. Posiada
specyficzny akcent suszonej śliwki
w aromacie, dużą cielistość, niską
kwaskowatość, jest mocna i bogata
w smaku. Bardzo uniwersalna – dobrze
smakuje jako jednorodna, a równie
świetnie jako komponent do mieszanek.

ethiopia yirgacheffe
Koneserzy włączają tę kawę do grona najlepszych
na świecie. Ma intensywny kwiecisto-owocowy
smak i idealną kwasowość. Jest świetnie
zbalansowana, o delikatnej i jedwabnej cielistości.
Niektórzy porównują ją nawet do Hawaii Kona czy
Jamaica Blue Mountain, choć jej cena jest dużo
korzystniejsza. Koniecznie trzeba porównać!
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kenia arabica
Mocna, wytrawna o owocowym bardzo
przyjemnym posmaku. Wysoka kwaskowatość, bogaty bukiet, doskonale
zharmonizowana, bardzo pobudzająca
i orzeźwiająca. Arabica najwyższej
jakości. Nadaje się do picia również
z mlekiem.

kawa bez kofeiny
Jeżeli uważasz, że pijesz za dużo kawy i nie
możesz się powstrzymać od kolejnej filiżanki,
może to jest właśnie rozwiązanie dla Ciebie.
Kawa bez kofeiny tak samo smaczna jak
pozostałe nasze mieszanki lecz bez problemu
możesz się skusić na filiżankę kawy tuż przed
snem bez obawy przed bezsennością. Nasza
kawa bezkofeinowa to Honduras Decaff.

hawaii kona
Według wielu koneserów najbardziej kompletna,
doskonała w smaku, po prostu najlepsza kawa
świata. Obdarzona tym wszystkim, czym może
obdarzyć cudowny klimat i specyfika hawajskich
wysp. Eksport roczny to jedynie 1920 ton.
Oczywiste zatem, że jest to kawa trudno dostępna. Każdy obdarowany będzie zachwycony
i na długo zapamięta ten smak.

jamaica blue mountain
Jedyna kawa dystrybuowana w beczkach po
70kg, 30kg i 15kg. Kawa arystokracji z najwyższej
półki. Każdy kto jej raz spróbuje, będzie chciał do
niej wrócić. O ile oczywiście będzie dostępna eksport z Jamajki to tylko 1740 ton. Uprawiana na
wysokości ponad 900 metrów ponad poziomem
morza. Absolutny rarytas. Doskonała na prezenty.
Obowiązkowa na liście każdego konesera kawy!

ZAMÓWIENIA
www.phuagd.pl
phuagd@phuagd.pl
22 831 62 96
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