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WE GOT
COFFEE

Met ruim 60 verschillende melanges 
hebben wij zeker een koffie in het 
assortiment die jij lekker vindt!
 
Er zijn zoveel mogelijkheden om koffie thuis 
te zetten. Of je nu net aan de slag bent 
met een pistonmachine, of al een echte 
barista bent. 

Kies je voor capsules vanwege het gemak, 
of vind jij het belangrijk om verantwoord 
met onze planeet om te  gaan? Ben je 
voorzichtig met smaakexperimenten of 
juist avontuurlijk aangelegd?

Wij hebben het in huis en staan altijd klaar 
om je te helpen in de zoektocht naar een 
lekkere koffie!

Bestel direct op coffeemeister.nl

BEKIJK ONS ASSORTIMENT

RUIM 60 MELANGES

1.REDBEANS GREEN heeft zoete 

en zachtrinse tonen van citrus en 

rood fruit, een volle body en toch 

een milde afdronk. De bonen zijn 

biologisch geteeld, dus zonder 

pesticiden, kunstmest en andere 

chemische middelen. Redbeans 

cacao. Dit is een zeer toegankelijke 

koffie die niet zwaar in de afdronk 

is, dus een echte allemansvriend. 

5.COFFEEMEISTER EXTRA DARK is zeer 

intens, met een geweldige volle body 

van heerlijke pure chocolade en een 

heerlijke donkere crema. 

Green is Fairtrade en Biologisch 

gecertificeerd. 2.BARZINI ROMA is door 

zijn Italiaanse donkere branding een 

echte espresso met pit. Intens, sterk en 

kruidig met aroma’s van zoethout. Dit 

karakter zorgt voor een mooie intense 

afdronk. 3.BARZINI PORTOFINO is een 

6.MANETTI AZZURRO heeft het 

allemaal! Zoetjes, vol, romig, 

zacht, donker, kruidig, fris… Een 

complete koffie die iedereen super 

zal waarderen. 7.ROOTS MEDIUM 
ROAST is een soepele koffie met een 

sprankeling van citrusvruchten, zoete 

heerlijke Light Roast die zeker niet 

bitter is. Een blend van 100% Arabica 

bonen geeft deze lungo verfijnde 

smaken van cacao en zachte 

fruitsmaken. 4.COFFEEMEISTER MEDIUM 
heeft een mooie balans tussen 

smaken van milde chocolade en 

smaken van chocolade en een volle, 

intense afdronk. De missie van Roots 

is om van 100% biologische koffieteelt 

de norm te maken.
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WE ARE
COFFEE

MEISTER
Bij de meeste Nederlanders hoef je niet aan 
te komen met verhalen over het verschil 
tussen groene en rode bessen en het belang 
van handgeplukte koffie. En dat is jammer. 
Want juist door op dat soort details te letten 
wordt koffie echt veel lekkerder.  Koffie is net 
als wijn een natuurproduct dat veel liefde en 
aandacht nodig heeft. Alleen dan krijg je een 
buitengewoon resultaat. 

Wij weten nogal veel van koffie - misschien wel 
een beetje te veel. Wij mogen graag eindeloos 
uitweiden over wat koffie lekker maakt. Je 
kunt natuurlijk ook gewoon proeven wat wij 
bedoelen. Want zo lekker als koffie in betere 
horeca smaakt, zo lekker kan het thuis ook.

EVEN VOORSTELLEN wij zijn CoffeeMeister. Wij 
geloven oprecht dat koffie veel lekkerder kan. 
De Italianen weten dat als geen ander, maar 
ook bij ons stroomt bruin goud door de aderen.
Wij geloven dat met een beetje aandacht 
iedereen nog veel meer kan genieten van 
koffie.

Onze droom: heel Nederland laten genieten 
van echt goede koffie. Het summum van 
smaak bereikbaar voor iedereen.



WE BURN IT
SLOOOOWWWW...
Hoe werkt koffiebranden nu eigenlijk? 
Het begint met de melange: een mix 
van verschillende bonen met allemaal 
hun unieke smaakeigenschappen. Deze 
mix wordt eerst gereinigd en gezuiverd 
en is daarna klaar om te branden. Het 
branden gebeurt in een trommelbrander. 
Dit gebeurt naar de specificaties van 
herkomst en de soort koffie: filter of 
espresso. Hier hebben we zelfs twee 
verschillende branders voor.

14 MINUTEN
Ons vakmanschap komt volledig tot 
uiting in het branden van de koffie, waar 
alles draait om focus en precisie. Tijdens 
het branden van koffie veranderen de 
cellen in de koffiebonen en worden 
smaak, geur, vochtgehalte en kleur 
beïnvloed. We branden onze espresso 
lekker langzaam. Wel zo’n 14 minuten om 
de unieke en delicate smaken tot hun 

EEN KIJKJE
IN DE KEUKEN

SLOWROAST

recht te laten komen. Alleen bij slow roast 
krijgen de bonen voldoende tijd om al 
die bijzondere karaktereigenschappen te 
ontplooien. Eenmaal gebrand worden ze 
afgekoeld met koude lucht en eventueel 
gemalen.

Door het branden krijgt de boon zijn 
typische bruine kleur en neemt de 
omvang met ongeveer de helft toe. Om 
de constante kwaliteit te waarborgen 
worden de bonen nadat ze uit de 
trommel komen zo snel mogelijk gekoeld. 
Na het koelen worden de bonen 
luchtdicht verpakt om de versheid te 
garanderen.

Verschil tussen medium, dark en extra 
dark roasting weten? Lees erover 
verderop in het boekje.

14 MINUTEN

Een nieuwe blend wordt getest. Wij 
selecteren zelf onze groene koffie die altijd 
vers geoogst en van hoge kwaliteit is.

Tijdens het branden van de koffie wordt er 
regelmatig een sample genomen om de 
koffie te bekijken en te ruiken. Zo kun je goed 
controleren of het profiel en de ontwikkeling 
van de koffie naar wens verloopt.

Er gaat niks boven de geur van vers 
gebrande koffie.



VIDEOS
We hebben naast deze 
heerlijke mix nog een 
aantal andere verassende 
mocktails. Scan de code en 
bekijk de instructievideos.

MEER
MIXEN

MAAK JE EIGEN
MOCKTAILS
Deze heerlijke mocktails worden gemaakt 
van Cold Drip Coffee van Tribes. Cold 
Drip is een koud bereide koffie. Grof 
gemalen koffie gaat voor 12 – 24 uur in 
koud water. Hierdoor worden langzaam 
de koffiesmaken geëxtraheerd. Tribes 
heeft dit al voor je gedaan. Handig in een 
mooie fles. Je maakt het vervolgens zelf 
af met siroop en vers fruit. 

125 ml Tribes Cold Drip

20 ml Limoensap (3 partjes)

175 ml Gingerbeer

2 Barspoons rietsuiker

Garnering: gember en munt

TRIBES MOCKTAILS

BEREIDING MOCKTAIL #1
GEMBER EN LIMOEN

Wij hebben alvast een paar fantastische 
mixen voor je bedacht. Simpel te maken 
en verslavend van smaak.

COCKTAILZONDERALCOHOL

VIER DE 
ZOMER

TRIBES

COLD

DRIP

SCAN MIJ EN BEKIJK
DEZE EN NOG MEER
MOCKTAIL VIDEOS



BONEN
CAPSULES

FILTER

BARZINI COMO
Bonen - De Extra Dark is een krachtige volle 

koffie met subtiele notensmaken. Een donkere 

koffie met pittig Robusta en mooie Arabica.

REDBEANS GREEN
Bonen - Redbeans Green heeft zoete en 

zachtrinse tonen van citrus en rood fruit, een 

volle body en toch een milde afdronk.

COFFEEMEISTER EXTRA DARK ROAST
Bonen - Perfect voor melkvarianten zoals 

cappucino of latte macchiato. Of een stevige 

espresso of ristretto natuurlijk.

MANETTI ROSA
Bonen - Als lungo krijgt deze koffie het karakter 

van een koffie met een vol en lang kruidig 

aroma en een heerlijke body.

CAFE DE ORIGEN ESPRESSO
Bonen - Deze espresso geeft een mooie crèma 

en is complex in smaak door de lichte slowroast. 

Perfect voor in de espressomachine.

ROOTS DARK ROAST
Bonen - Koffie met een kruidige smaak die toch 

zacht overkomt. De chocoladesmaken zorgen 

voor zoetheid en een volle romige body.

MANETTI AZZURRO
Bonen - Deze koffie heeft het allemaal! Zoetjes, 

vol, romig, zacht, donker, kruidig, fris… Een 

complete koffie die iedereen zal waarderen.

COFFEEMEISTER MEDIUM ROAST
Bonen - Dit is een echte allemansvriend. Door 

de Meister ontwikkeld als een doordrink koffie, 

perfect voor elk moment van de dag.

REDBEANS BLUE
Bonen - Zoetige, volle body en lekker lange 

afdronk. Ideaal voor verfijnde én krachtige 

espresso’s en als basis voor een cappuccino.

MANETTI VERDE BAR
Bonen - Wie op zoek is naar de perfecte 

espresso moet deze (biologische) Manetti Bar 

echt even gaan proeven!

BARZINI FIRENZE
Bonen - Een Medium Roast koffie vol aroma met 

een zachte smaak. Deze espresso heeft tonen 

van laurier en kruidnagel en een zoete afdronk.

ROOTS MEDIUM ROAST
Bonen - Soepele koffie met een sprankeling 

van citrusvruchten en zoete smaken van 

chocolade. Met een volle en intense afdronk.

REDBEANS GOLD
Bonen - De meest gekozen Redbeans koffie. 

Mateloos populair en niet voor niets. Wellicht de 

allerlekkerste koffie in onze shop!

TRIBES
Bonen - Tribes Ethiopië is gemaakt van 100% 

Arabica. Biologisch geteeld, onder meer uit 

Ethiopia- Sidamo, een groene streek in Ethiopië.



ZAL IK JOU EENS
IETS OVER CUPPING 
VERTELLEN
Koffie is een natuurlijk product. Daarom 
kunnen de eigenschappen van de groene 
koffiebonen van tijd tot tijd gaan verschillen 
tussen het moment van inschepen tot het 
moment dat we ze gaan branden. Om dit te 
testen ‘cuppen’ we constant monsters. 

Onze keurmeesters organiseren meerdere 
keren per week zo’n smaaktest. Elke koffie 
wordt getest op zuurgehalte, smaak en 
body. Kleine hoeveelheden worden gebrand 
en gemalen. Vervolgens gaan we de koffie 
ruiken en proeven met een klein interval, 
twee keer achter elkaar. ‘Cupping’ is een 
kunst onder professionele koffiebranders 
en lijkt erg veel op wat professionele 
wijnproevers doen. Het duurt jaren om je de 
techniek en het smaakpalet eigen te maken.
Om een scala aan koffie te beoordelen is het 
nodig om deze kunst te beheersen.



COFFEEMEISTER MEDIUM ROAST
Capsules - Een blend van 100% Arabica bonen 

geven deze capsule verfijnde smaken van 

cacao en zachte fruitsmaken.

BARZINI NAPOLI 
Capsules - Deze koffie heeft een krachtig 

karakter met mooie kruidige bitters. Hinten van 

hazelnoot en pure cacao.

CAFE DE ORIGEN BIO SNELFILTER
Filtermaling - Deze koffie heeft een volle aroma. 

Een melange van Arabica en een

vleugje Robusta.

BARZINI ROMA 
Capsules - Deze prachtige espresso is door zijn 

Italiaanse donkere branding echt een espresso 

met pit. Intens, sterk en kruidig.

CAFE DE ORIGEN GOUD SNELFILTER
Filtermaling - Deze top melange met de naam 

‘goud’ zegt eigenlijk al genoeg! Zeer mooi licht 

gebrand en komt daardoor goed tot z’n recht!

BARZINI COMO 
Capsules - Voor wie echt van pittig, krachtig, 

intens en bitter houdt. Kruidigheid van 

laurierdrop en tonen van zoethout.

MANETTI AZZURRO
Capsules - De Manetti Azzurro “tipo universale” 

capsules zijn geschikt voor zowel de lungo als 

de espresso.

CAFE DE ORIGEN AROMA SNELFILTER
Filtermaling - De titel zegt het al, de koffie zit vol 

met aroma en dus een volle smaak. De Aroma 

is Fairtrade gecertificeerd.

BARZINI FIRENZE 
Capsules - Deze espresso heeft een kruidige 

en intense smaak. Dankzij de mooie slowroast 

branding is het een espresso met pit.

CAFE DE ORIGEN MILD SNELFILTER
Filtermaling - De uitgebalanceerde melange 

van de beste koffiebonen zorgt voor een 

aromatische en milde smaak.

BARZINI PORTOFINO 
Capsules - Een koffie met een fluwelen smaak 

en mooie tonen van zachte chocolade. Deze 

koffie is zeker niet bitter in de afdronk!

COFFEEMEISTER DARK ROAST
Capsules - 100% Hoogwaardige Arabica koffie 

met een licht fris karakter en mooie kruidige 

bitters. Hinten van hazelnoot en pure cacao.

COFFEEMEISTER DARK ROAST
Capsules - 100% Hoogwaardige Arabica koffie 

met een licht fris karakter en mooie kruidige 

bitters. Hinten van hazelnoot en pure cacao.

CAFE DE ORIGEN DECAF SNELFILTER
Filtermaling - Voordat we de koffie branden, 

wordt eerst de cafeïne verwijderd. Zo kan je ook 

na het eten genieten van een lekkere koffie.

ONZE DROOM:
HEEL NEDERLAND LATEN GENIETEN 

VAN ECHT GOEDE KOFFIE!



ROASTING

BURN
BABY
BURN

MEDIUM ROAST Doordat de koffiebonen een
iets langere ontwikkeling doormaken is de 
aciditeit/fruitsmaak lager en de zoetheid hoger. 
De smaken zijn meer gebalanceerd en de 
aroma’s zijn ronder. Geschikt voor een lungo of 
complexe espresso en voor milde melkvarianten 
die lekker zoet zijn. 

CoffeeMeister Medium Roast is perfect voor elk 
moment van de dag, een mooie volle crema 
met een volle afdronk.

DARK ROAST Deze koffie wordt langer gebrand, 
hierdoor krijgen de bonen een hogere 
temperatuur en dat proef je. De koffie heeft 
daardoor een krachtigere en kruidige smaak. 
Dark roast wordt vaak gebruikt voor een mooie 
volle espresso of een heerlijke cappuccino.

CoffeeMeister Dark Roast heeft extra power en is 
daardoor uitermate geschikt voor melkvarianten 
of een sterke lungo/espresso.

EXTRA DARK ROAST Deze koffie heeft meer 
roast smaak en een hoge mate van bitters 
en kruidigheid. Vaak wordt deze koffie met 
melk gedronken zodat er nog wel een 
mooie koffie smaak overblijft. Denk hierbij 
aan latte Macchiato of pittige cappuccino. 
Voor de echte liefhebbers die van een volle 
koffiesmaak houden.

CoffeeMeister Extra Dark Roast is zeer geschikt 
voor mensen die van een volle koffie houden 
of voor de echte espresso liefhebber! 

MEDIUM, DARK
EXTRA DARK...?

INTENSITEIT
4 - 6

MEDIUM
ROAST

DARK
ROAST

EXTRA DARK
ROAST

INTENSITEIT
7 - 9

INTENSITEIT
10 - 12

BEKIJK DE BONEN VAN COFFEEMEISTER



Smaak
Een koffie met een fluwelen 
smaak en mooie tonen van 
zachte chocolade. Deze 
koffie is zeker niet bitter in de 
afdronk.

Gebruik
Deze koffie is prima te 
drinken als een lekkere 
lungo koffie en dan ook 
zeer geschikt om de nieuwe 
dag weer rustig mee te 
beginnen.

Herkomst
Deze koffie komt uit een
wat hoger gebied in
Zuid-Amerika.

PORTOFINO

De Barzini capsules zitten in een prachtige verpakking en zijn allemaal Rainforest Alliance 
gecertificeerd. In ieder doosje zitten 22 capsules. De bonen zijn verkrijgbaar in 500g en 

1000g. De Portofino is een heerlijke Light Roast die zeker niet bitter is.

EEN RONDREIS
DOOR ITALIË
In Italië is het altijd tijd voor koffie. In de ochtend 
worden cappuccino’s geschonken. En overdag 
nemen de Italianen uitgebreid de tijd voor een 
perfect gezette espresso. Het liefst meerdere 
keren op een dag. In kleine hoeveelheden, sterk, 
krachtig van smaak en met een diepe aroma. 
Geserveerd in verfijnde, soms voorverwarmde, 
porseleinen kopjes. Gezet met veel passie en 
liefde.

Barzini neemt je mee op reis door de mooiste 
streken en steden: Rome, Napels, Como, Florence 
en Portofino. Heerlijke Italiaanse koffie, alsof je thuis 
op vakantie bent. Zo is het altijd tijd voor koffie.

BARZINI

BEKIJK DE PRODUCTEN VAN BARZINI

3D



ALL AROUND THE WORLD
KOFFIE GROEIT OVER DE GEHELE WERELD, MAAR DAN WEL ROND ÉÉN SPECIFIEK GEBIED, NAMELIJK DE EVENAAR. DIT WORDT OOK WEL DE 

KOFFIEGORDEL GENOEMD. KOFFIE GROEIT HET BESTE IN HOGE GEBIEDEN WAAR HET VOCHTIG EN WARM IS.

We reizen ver om onze koffie te selecteren. Op dit moment 
selecteren we op z’n minst in vijfentwintig landen. We 
volgen de oogsten om altijd toegang te hebben tot de 
beste koffie van de nieuwe oogst. Maar er zijn gebieden 
waar we zeker niet komen om koffie te kopen: namelijk 
boven 23,5 graden noorderbreedte en 23,5 graden 

zuiderbreedte. Want we selecteren alleen de beste 
handgeplukte arabica bonen die groeien rondom de 
evenaar, in de rijkste aarde en in de hoogste gebieden, 
verbouwd op plantages die biologisch telen en werken 
volgens Fairtrade principes. Daar wijken we nooit van 
af. Het selecteren van de beste koffie is vakmanschap.

KOFFIEGORDEL

AMERICAS
Mild and balanced
Nutty
Spicy
Mild acidity

AFRICA
Bright
Acidic
Fruity
Medium body

ASIA
Earthy
Chocolaty
Sweet 
Heavy bodied



ECHTE
HORECA
KOFFIE

Manetti werkt met gevoel voor tradities en 
authenticiteit, in een hedendaagse setting. 

Kijkend naar wat er speelt en wat er ontwikkelt. 
Ingegeven door grootvader Silvio, die 

‘weigerde Hollandse koffie te drinken’, was het 
overbrengen van het Italiaanse gevoel voor 

koffie het begin van deze innoverende missie. 
Topkwaliteit bonen, een gepassioneerd en 

gedreven team, ervaren melangeurs en een 
eigen branderij. Stuk voor stuk ingrediënten voor 

deze unieke Italiaanse beleving. Opgericht in 
2007 en inmiddels verkrijgbaar bij meer dan 

500 horecazaken in Nederland. Zo worden de 
bonen van Manetti onder meer gebruikt in alle 
horecazaken waar sterrenkok Ron Blaauw bij 

betrokken is.

BEKIJK HIER ALLE PRODUCTEN VAN MANETTI

“IK KIES VOOR
MANETTI IN AL
MIJN ZAKEN.”

Ron
Blaauw



LAAT ZIEN DAT JIJ EEN
ECHTE MEISTER BENT
De cappuccino komt oorspronkelijk uit 
Italië. Dit drankje drinken ze alleen in 
de ochtend tot ongeveer 11:00 uur. In 
Nederland daarentegen drinken we 
cappuccino de hele dag door. 

De basis van een cappuccino is altijd 
hetzelfde: 1/3 espresso, 1/3 gestoomde 
melk en 1/3 melkschuim.

Een perfecte cappuccino begint bij 
een mooie espresso. Het liefst een 
espresso die een beetje zoet 
smaakt. De verse volle melk 
schuim je op tot maximaal 
70 graden. Als je de melk 
warmer opschuimt kan het 
verbranden en zal de smaak 
wat aan de bittere kant zijn.  
Een cappuccino is van zichzelf 
een beetje zoet dus suiker heb je 
eigenlijk niet nodig.

Tips voor het maken van een cappuccino
• Gebruik een sprekende koffie die je  
goed door de melk heen proeft • Gebruik 
een verse, frisse of zoete koffie • Gebruik 
verse volle melk • Verhit de melk niet 
boven een temperatuur van 70 graden • 
Schenk de melk eerst 6 centimeter boven 
het kopje in • Als het kopje voor de helft 
gevuld is, schenk je het schuim laag in.

En geniet van je heerlijke 
cappuccino!

Meer tips nodig over het opschuimen 
van de melk? Op onze site staan 
verschillende blogs over het zetten 

van de perfecte espresso tot het 
opschuimen van melk!

ZO MAAK JE HEM

      SMAAK Romige, krachtige koffie met hinten van 

chocolade en rood fruit.

      GEBRUIK Koffie met karakter, puur en geschikt voor 

zowel espresso’s, lungo’s als melkvarianten.

      HERKOMST Afkomstig uit Zuid- en Centraal-Amerika

en Afrika.

AANBEVOLEN KOFFIE: 
REDBEANS GOLD

BEKIJK DE REDBEANS GOLD

DE PERFECTE
CAPPUCCINO



Michelle verzorgt alle marketing en
communicatie activiteiten bij
CoffeeMeister. Daarnaast is ze ook het 
aanspreekpunt voor alle klanten en helpt 
ze je graag bij de zoektocht naar jouw 
favoriete koffie!

Michelle heeft ruim 10 jaar ervaring in de 
koffie met haar merk Café de Origen.

“Toen ik werd gevraagd om mee te 
denken over een consumentenwebsite 
voor koffie, was ik razend enthousiast! Mijn 
ervaring op het gebied van Fairtrade en 
origine koffie komt daarbij goed van pas. 
Nu ik ook de andere merken goed ken 
heb ik toch stiekem een lichte voorkeur 
gekregen voor de Barzini Firenze. Een 
heerlijke koffie met een zachte smaak.”

MICHELLE

MEISTER
IN THE
SPOTLIGHT

MEISTERIN THESPOTLIGHT
MARKETING & COMMUNICATIE

BESTEL MICHELLE’S FAVORIETE KOFFIE

FAVORIETE

KOFFIE



BEKIJK DE PRODUCTEN VAN ROOTS

EUROPEES 
BIOLOGISCH 
KEURMERK

WAAROM ROMMELEN MET WAT DE NATUUR PERFECT HEEFT GEMAAKT?
WIJ MAKEN KOFFIE WAAR IEDEREEN BLIJ VAN WORDT. ZONDER 

KUNSTMATIGE BESTRIJDINGSMIDDELEN EN KUNSTMEST. BIOLOGISCH DUS.

ProBeer
ook deze

Blends
eens!

100% 
BIOLOGISCHE

KOFFIE
De missie van Roots is om van 100% biologische 

koffieteelt de norm te maken en zo bij te dragen 
in de strijd tegen global warming.



BEKIJK ALLE FILTER PRODUCTEN

Slow Coffee 

Gemalen koffie in een filter. Vervolgens 

schenk je het op met heet water. Zie 

afbeelding. Binnen twee minuten staat er 

een kop heerlijke koffie. Weer totaal anders 

dan uit de espressomachine.

WAT IS
FILTERKOFFIE?

Hij is terug: filterkoffie! Of zoals het met een 

hippe term wordt aangeduid: slow coffee. 

De laatste jaren is filterkoffie namelijk weer 

met een opmars bezig en helemaal hip! 

De filterkoffie van nu is een wereld van 

verschil met het bakkie pleur wat je vroeger 

kreeg. Tegenwoordig is er meer kennis 

over koffie en zijn er daardoor kwalitatief 

betere bonen op de markt die de filterkoffie 

tot een hoogstaande koffie maken. Er zijn 

verschillende manieren om filterkoffie te 

maken. Filterkoffie wordt ondergedompeld 

of opgeschonken. In tegenstelling tot koffie 

uit een espressomachine, deze wordt 

namelijk onder druk geproduceerd. Het 

leuke van filterkoffie is dat je het hele proces 

in eigen hand hebt en met de smaak kan 

experimenteren. De keuze van de bonen, 

de maalgraad en de hoeveelheid water 

beïnvloeden allemaal de smaak van jouw 

slow coffee. Het kost iets meer tijd om te 

zetten, maar dan heb je wel een koffie die al 

je zintuigen prikkelt.

CAFÉ DE
ORIGEN

VERSCHILLENDE 
FILTERMETHODES

GUESS
WHO’S BACK...
FILTERKOFFIE

Alle koffiebonen die we bij 

Café de Origen gebruiken 

zijn afkomstig van kleine 

boeren. De koffie groeit 

onder andere op de 

vruchtbare berghellingen 

in Peru, Honduras en 

Ethiopië. De speciaal 

geselecteerde bonen uit 

deze bijzondere gebieden 

zorgen voor de heerlijke 

karakteristieke smaak van 

Café de Origen.

Chemex Dripper

French pressAero press

FAIRTRADE KOFFIE

Snelfilter


