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ROSS SPECIALTY COFFEE ROASTERY

De keuze voor kwaliteit is de rode draad in ons verhaal
Jaren geleden verzeilden we op een regenachtige dag in een koffiehuisje. We waren op 
vakantie in Frankrijk en we besloten om er te schuilen. En daar, in dat koffiehuisje in Tarbes, 
dronken we voor het eerst lekkere koffie. Dàt was het moment dat de start zou betekenen van 
ROSS Coffee.
De korte stop in dat koffiehuis leidde tot een lang en boeiend gesprek met de eigenaar. Hij 
bleek zijn koffies zelf te roosteren en gebruikte daarvoor groene koffiebonen die hij aankocht 
in Antwerpen. Koffie roosteren is een ambacht, dat werd duidelijk. Het resultaat onvergelijkbaar 
met dat van de snel gebrande supermarktkoffies.

Onze interesse was gewekt: van groene boon naar écht lekkere koffie
De smaak van koffie begint uiteraard bij de kwaliteit van de bonen. Daarom gebruiken we bij 
ROSS Coffee sinds onze start in 2015 enkel de allerbeste bonen: met de hand geselecteerd en 
aangekocht bij familiale koffieplantages die een uitstekende prijs krijgen.
Elke schakel in het proces om écht lekkere koffie te maken, is belangrijk. De roosterij is 
geconditioneerd om temperatuur én vochtigheid constant te houden en zo een ideale 
omgeving te creëren voor de stockage van groene bonen.
We werken bij ROSS Coffee met een zes-kilo-brander van Giesen, waarmee we artisanaal 
roosteren, traag en op lage temperaturen, waardoor alle aroma’s die in de groene bonen zitten, 
vrijkomen voor uw kopje koffie.
Om die aroma’s perfect te bewaren, kozen we een uitgekiende verpakking met hersluitbare 
zipper en een speciaal éénwegs-verluchtingsventiel. Zo blijft onze koffie supervers. 

Proeven van kwaliteit
De laatste stap is die van het koffiezetten zelf. De afstelling en correct onderhoud van uw 
koffiemachine, of voor slow coffee: het water, de filter, de opgiettemperaturen, de maalgraad 
van je koffie zijn allemaal bepalend voor de smaak. 
Tijdens onze cuppings (koffie tasting) vertelt Sabrina je alles over de origines van onze 
koffiebonen, de manier van roosteren en de invloed van de zetmethode. Je krijgt dan ook de 
kans om een aantal van onze koffies te proeven.
Omdat de zetmethode van koffie bepalend is voor de smaak, bieden we ook  koffietoestellen 
van Jura, een topmerk van Zwitserse makelij, aan. En een uitgebreid gamma aan toestellen 
voor uw slow coffee. 
Je vindt in onze winkel nu ook organische thee en een assortiment aan artisanale producten 
zoals pralines, advocaat, confituur, honing, koekjes, havermout, choco, stroop. Tevens 
ambachtelijke likeuren en bieren.
Ons doel: jouw laten genieten van écht lekkere koffie koffie en een uitstekende service bieden.

           Sabrina en Wim

Contacteer Sabrina: sabrina@rosscoffee.be of 0477 340 884 
Contacteer Wim: info@rosscoffee.be of 0474 26 37 47



De prijzen van koffi  e zijn afh ankelijk van de wereldmarkt en kunnen lichtjes schommelen. De geldige prijzen staan op de website.

Alle koffi  e’s zijn 100% arabica koffi  e’s.
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SPECIALTY COFFEE

10.  Mercator Filter (blend)
50.  Mercator Espresso (blend)

250g  €  6,42 €  6,80
1000g  €  21,79  €  23,10

Gebalanceerd, hazelnoot, licht zoet, pure chocolade
Brazil Diamond, Ethiopia Sidamo, Guatemala Strictly Hard Bean

11.  Ethiopia Yirgacheff e Filter
51.  Ethiopia Yirgacheff e Espresso

250g   €  8,40 €  8,90
1000g  €  28,58  €  30,30

Great acididity, light body, melon, citrus, rosehip

13.  Guatemala Strictly Hard Bean Filter
53.  Guatemala Strictly Hard Bean Espresso

250g   €  8,39  €  8,90
1000g  €  28,58  €  30,30

Dark chocolate, medium body, mild acidity

15.  Cameroon Utamsi Filter
55.  Cameroon Utamsi Espresso

250g   €  8,02  €  8,50
1000g  €  27,26  €  28,90

Full bodied, chocolate, hints of red berries

16. Ethiopie Sidamo Filter
56.  Ethiopie Sidamo Espresso

250g   €  8,39  €  8,90
1000g  €  28,58  €  30,30

Medium body, lime, red berries, balanced sweetness

Beschrijving        Prijs excl. / incl. BTW



De prijzen van koffi  e zijn afh ankelijk van de wereldmarkt en kunnen lichtjes schommelen. De geldige prijzen staan op de website.

Alle koffi  e’s zijn 100% arabica koffi  e’s.
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18. Brazil Diamond Filter
58.  Brazil Diamond Espresso

250g   €  4,81  €  5,10
1000g  €  16,42  €  17,40

Balanced, mild, hazelnuts, milk chocolate

SPECIALTY COFFEE
Beschrijving        Prijs excl. / incl. BTW

32.  Kenya Kirinyaga Thaita AB+ Filter 
72.  Kenya Kirinyaga Thaita AB+ Espresso

250g  €  8,96  €  9,50 
1000g  €  30,47  €  32,30

Red fruits, hibiscus, balanced, medium body

33.  Indonesia Sulawesi Semi Washed Filter 
73.  Indonesia Sulawesi Semi Washed Espresso

250g  €  8,49  €  9,00 
1000g  €  28,87  €  30,60

Bold, big body, sweet 

36. Rwanda Ngororero Filter
76.  Rwanda Ngororero Espresso

250g   €  8,77  €  9,30
1000g  €  29,81  €  31,60

Bright, high acidity, juicy, berries, lime, medium body

37. Mexico Sierra Azul Chiapas Filter
77.  Mexico Sierra Azul Chiapas Espresso

250g   €  7,55  €  8,00
1000g  €  25,66  €  27,20

Mild acidity, light fruity notes, chocolate



De prijzen van koffi  e zijn afh ankelijk van de wereldmarkt en kunnen lichtjes schommelen. De geldige prijzen staan op de website.

Alle koffi  e’s zijn 100% arabica koffi  e’s.
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SPECIALTY COFFEE
Beschrijving        Prijs excl. / incl. BTW

4 kg koffi  e = 5% korting indien verpakt in zakken van 1000g   -   8 kg koffi  e = 10% korting indien verpakt in zakken van 1000g

38.  Kenya Zahabu AA+ Filter 
78.  Kenya Zahabu AA+ Espresso

250g  €  8,96  €  9,50 
1000g  €  30,47  €  32,30

Clean acidity, medium body, fruity, chocolate 

39.  Burundi Gahahe Filter 
79.  Burundi Gahahe Espresso

250g  €  8,87  €  9,40 
1000g  €  30,19  €  32,00

Complex acidity, medium body, melon, pomegranate, juicy

40. Costa Rica La Pastora Tarrazu Filter
80.  Costa Rica La Pastora Tarrazu Espresso

250g   €  8,02  €  8,50
1000g  €  27,26  €  28,90

Chocolate, orange, hazelnut

41. Colombia Anserma Supremo Filter
81.  Colombia Anserma Supremo Espresso

250g   €  6,50  €  6,90
1000g  €  22,17  €  23,50

Juicy, big body, chocolate, raisin, grape, strawberry

DC.  Decafeiné  

250g   €  8,40  €  8,90
1000g  €  28,58  €  30,30

Mild acidity, good sweetness, berries, chocolate taste
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ROSS ABONNEMENTEN
Maak het uzelf gemakkelijk en laat ROSS Coff ee u wekelijks of 2-wekelijks een afwisselende 
vers geroosterde Specialty Coff ee opsturen. U hoeft niet thuis te blijven, de verpakking is zo 
uitgekiend dat de enveloppe in uw brievenbus kan.

Wij versturen elke week, ten laatste op woensdag, zodat u het weekend kan starten met een 
andere lekkere koffi  e. Geef uw voorkeur “ESPRESSO” of “FILTER”.

Omwille van de versheid sturen wij bij voorkeur 
ongemalen bonen op. Wilt u liever gemalen koffi  e in uw 
brievenbus? Dat kan ook; de koffi  e wordt dan gemalen 
net voor het versturen.
 
Verzending is inbegrepen in de totaalprijs.
Abonnementen zijn enkel beschikbaar voor België.

Beschrijving        Prijs excl. / incl. BTW

1 maand, wekelijks (4x) €  31,13  €  33,00
 
6 maanden, 2-wekelijks (12x) € 91,50  € 97,00

3 maanden, wekelijks (12x) € 91,50  € 97,00

6 maanden, wekelijks (24x) € 178,30  € 189,00

Beschrijving        Prijs excl. / incl. BTW

Espresso 60 ml  €  7,03  €  8,50
Koffi  e 150 ml   €  7,44  €  9,00 
Cappuccino 200 ml   €  8,68  €  10,50
Dubbele cappuccino 290 ml €  10,33  €  12,50

ROSS TASSEN

De unieke ROSS tas, porcelein van topkwaliteit, mét ondertas. 
Zowel tas als ondertas met ROSS logo
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ROSS heeft ook tal van extra’s in zijn gamma die een perfecte 
specialty coffee kunnen vergezellen. Van speculoosjes, melkjes, 
suikertjes tot assortiment koekjes, snoepjes en pralinettes.

Suikersticks “Time to Enjoy” 
600 x 5gr, dispenser €  11,79  €  12,50

Zoetstofsticks “LoCaLo”
500 stuks, dispenser €  10,37  €  11,00

Koffiemelk in cups “Time to Enjoy” 
200 x 7,5gr, dispenser €  11,23  €  11,90

Speculoosjes 
200 stuks, doos  €  11,79  €  12,50

Pralinetta 
115 stuks - 5 smaken, doos €  25,47  €  27,00

Koekjes mengeling
120 stuks, doos €  22,64  €  24,00
300 stuks, doos €  49,05  €  52,00

Wij vernieuwen regelmatig ons assortiment koekjes!

TOEBEHOREN
Beschrijving       Prijs excl. / incl. BTW
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Koffie en thee gaan hand in hand. ROSS Coffee heeft gekozen voor de kwaliteit van Pure 
Tea. De theeplantage bevindt zich op de Tian Hu Shan, een imposante berg in het Tianshan 
gebergte in de provincie Ningde, China; 1300 meter hoog, opgebouwd uit meerdere niveaus 
en begroeid met een gecultiveerd bos. Uitstekend voor theeverbouwing wegens de ideale 
weersomstandigheden. Het bos en de natuurlijke vochtigheid geven de berg een zeer 
voedingrijke grond. Door de hoogte groeien de theeblaadjes traag zodat er voldoende tijd is 
om een volle smaak te ontwikkelen. De fijnste theeblaadjes van het seizoen worden met de 
hand geplukt. De smaak, geur en kleur van 100% organische thee (zonder toegevoegde kleur- 
of smaakstoffen) maakt PURE TEA superieur! 

De thee wordt gedroogd en met blaadjes, dus geen gruis, verpakt in individuele verpakkingen. 

De 16 smaken Pure Tea White Line wordt gepresenteerd in een  
trendy, piramidevormige verpakking. Waarbij de exclusieve Pure  
Tea box zorgt een totaalconcept!  Smaak, duurzaamheid én  
originaliteit gaan samen in een verrassende verpakking. 

De 12 smaken Pure Tea Black Line zijn de traditionele 
verpakkingen in zakjes. De dispenser verpakkingen  
passen in een speciaal daarvoor ontworpen display. 

Een ware beleving voor iedere theeliefhebber!

PURE TEA 
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Black Ceylon  18 stuks €  7,49  €  7,90

Black Lavender  18 stuks €  7,49  €  7,90

Bombai Chai  18 stuks €  7,49  €  7,90

Darjeeling  18 stuks €  7,49  €  7,90

Earl Grey Green  18 stuks €  7,49  €  7,90

English Breakfast  18 stuks  €  7,49  €  7,90

Forest Fruit  18 stuks  €  7,49  €  7,90

Golden Chamomile  18 stuks €  7,49  €  7,90

Golden Citrus  18 stuks  €  7,49  €  7,90

Linden  18 stuks  €  7,49  €  7,90

Natural Mint  18 stuks €  7,49  €  7,90

Organic Green  18 stuks  €  7,49  €  7,90

Pure Lemon  18 stuks €  7,49  €  7,90

Rooibos  18 stuks €  7,49  €  7,90

Rosehip  18 stuks  €  7,49  €  7,90

Tropical Fruit  18 stuks  €  7,49  €  7,90

PURE TEA proefstrip  
16 smaken    €  8,01  €  8,50

PURE TEA gevulde theekist 
18 stuks - Wit / Zwart  €  27,83  €  29,50

PURE TEA gevulde theekist 
36 stuks - Wit / Zwart   €  41,04  €  43,50 

PURE TEA - WHITE LINE
Beschrijving    per doosje     Prijs excl. / incl. BTW
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Black Ceylon  25 stuks €  7,45  €  7,90

Darjeeling  25 stuks €  7,45  €  7,90

Earl Grey Green  25 stuks €  7,45  €  7,90

English Breakfast  25 stuks  €  7,45  €  7,90

Forest Fruit  25 stuks  €  7,45  €  7,90

Golden Chamomile  25 stuks €  7,45  €  7,90

Linden  25 stuks  €  7,45  €  7,90

Natural Mint  25 stuks €  7,45  €  7,90

Organic Green  25 stuks  €  7,45  €  7,90

Pure Lemon  25 stuks €  7,45  €  7,90

Rooibos  25 stuks €  7,45  €  7,90

Rosehip  25 stuks  €  7,45  €  7,90

PURE TEA proefdoos 12 smaken  €  4,72  €  5,00

PURE TEA display voor 6 doosjes €  18,92  €  22,90 
 (lege display)

PURE TEA theetas  €  2,89  €  3,50

PURE TEA - BLACK LINE
Beschrijving    per doosje     Prijs excl. / incl. BTW
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Sweet Victory 10 stuks  € 8,02  € 8,50
Citroenschil + Kaneel

Magical Vision 10 stuks  € 8,02  € 8,50
Framboos + Rozenblad

Pure Chemistry 10 stuks  € 8,02  € 8,50
Munt + Citroen

Charming Delight  10 stuks  € 8,02  € 8,50
Gember + Citroengras

Simply Devine  10 stuks  € 8,02  € 8,50
Steranijs + Zoethout

Powerful Sensation  10 stuks  € 8,02  € 8,50
China Sensa + Kweepeer + Druif + Moringa & Verbena Bladeren  
+ Moerasspirea + Spinazi + Spirulina + Matcha

Experience Box 6x2 stuks  € 11,32  € 12,00
2 stuks per smaak

SIPS OF GRACE

Beschrijving    per sleeve     Prijs excl. / incl. BTW

Dé lekkerste smaakmaker voor water. Water drinken wordt aanzien als saai, smaakloos 
en niet nodig. We beseffen niet genoeg wat water voor ons kan betekenen. Veel, heel 
veel zelfs! Ontdek hoe je het lekker, smaakvol, intens, leuk en cool kan maken. Water 
drinken zal nooit meer hetzelfde zijn…
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PRALINES Casemir

Ambachtelijke pralines met de smaak van rasechte chocolade met 
een verfrissende vulling. Van hazelnootpraliné tot pittige gember. 
Lekker voor bij de koffie of als verwenmomentje.
Paaseieren, repen chocolade op bestelling

Pralines gemengd 125g €  4,62  € 4,90
Pralines gemengd 250g €  8,49  €  9,00
Pralines gemengd 500g €  16,04  €  17,00
 

LUXE PRALINES  DoCo-Choc

Bij DoCo-Choc werkt men enkel met de beste ingrediënten. Zo 
krijgt de chocolade meer karakter. De pralines bevatten praliné & 
luchtige romige vullingen met diverse smaken.

Luxe pralinedozen
4 stuks gemengd  €  3,73  € 3,90
9 stuks gemengd  €  6,60  € 7,00
16 stuks gemengd  €  13,21  € 14,00
25 stuks gemengd*  €  19,81  € 21,00
36 stuks gemengd*  €  26,42  € 28,00
56 stuks gemengd*  €  39,62  € 42,00
* Alleen op bestelling

ADVOCAAT  Den gouden haan 

Ambachtelijke advocaat, hip, trendy en lekkerder doordat het 
bijzondere productieproces, dat dateert van de 18de eeuw, 
opgewaardeerd is en een zacht en smeuïg karakter creëert, met 
behoud van kwaliteit. Een topdessertje.

Classic advocaat 400g € 9,83  € 11,90
De klassieker en populairste smaak die altijd van pas komt.
Banaan advocaat 400g € 9,83  € 11,90
Een volle diepe smaak met fluwelen nasmaak van praliné.
Speculaas advocaat 400g € 9,83  € 11,90
Als afsluiter na de maaltijd met een lekkere ROSS koffie.
Karamel advocaat 400g € 9,83  € 11,90
Zacht zoete smaak. Bijna een karamel bonbon.

AMBACHTELIJKE LEKKERNIJEN
Beschrijving  per       Prijs excl. / incl. BTW
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CONFITUUR Wildiers
Wildiers confi turen worden op ambachtelijke, volgens traditionele 
recepten, in koperen ketels klaargemaakt. 

Aardbei - 100% fruit 285g €  3,96 €  4,20

Frambozen - 70% fruit 285g €  3,54 €  3,75

4-vruchten - 50% fruit 285g €  3,11 €  3,30

HONING De Nectarist
Ambachtelijke, Belgische honing  met respect en liefde voor de 
bijen gemaakt. Koud geslingerd, zonder extra toevoegingen.

Koolzaadhoning  400g € 6,61 €  7,00
Vaste (crème) koolzaadhoning wordt vroeg in de zomer door de bijen 
gewonnen op de koolzaadvelden.

Acaciahoning 400g €  7,75 €  8,00
Biologische acaciahoning is één van de helderste honingsoorten ter wereld. 

STROOP Loonse Stroop
Ambachtelijk gestookte stroop in koperen ketels, uitermate 
geschikt op de boterham of om je gerechten mee op smaak te 
brengen.  

Peer  280g €  3,77  €  4,00
Appel  280g €  3,77  €  4,00
Gemengd  280g €  3,77  €  4,00
Framboos  280g €  3,77  €  4,00
Rode Biet 280g €  3,77  €  4,00

Loonse stroopsnoepjes 125g €  3,77  €  4,00

AMBACHTELIJKE LEKKERNIJEN
Beschrijving  per     Prijs excl. / incl. BTWBeschrijving  per     Prijs excl. / incl. BTW
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CHOCO PASTA Heaven
Artisanaal bereide chocoladepasta met 21 a 31% Belgische 
chocolade gemaakt met de fijnste Belgische chocolade en 
verse room. Glutenvrij, geen kunstmatige kleurstoffen of 
bewaarmiddelen met een fluweelzachte textuur.

Melk 210g €  6,51 € 6,90
Een uitgesproken volle melksmaak die iets krachtiger is dan de standaard 
melkchocolade.

Crunchy  210g € 6,51 €  6,90
Boordevol stukjes gekaramelliseerde, krokante hazelnoten .

Fondant 70%  210g €  6,51 €  6,90
Cacaogehalte van 70% voor een extra bittere en droge smaak.

VEGAN KOEKJES Basta Sia Buono ‘no compromise on taste’
De lekkere smaak van de meest geliefde traditionele Italiaanse 
in nieuwe, zuivelvrije en veganistische varianten. Proef zelf hoe 
lekker ze zijn!
Alle Basta Sia Buono koekjes worden op lage temperatuur 
gebakken. De verpakking is gemaakt van gerecycleerd karton en 
enkel plastic-vrij folie, dat 100% composteerbaar is.

Befanino 160g €  6,60 € 7,00
Zandkoekje, vegan met kruidige anijssmaak, Toscaans recept.

Cecino  160g € 6,60 €  7,00
Heerlijk vegan met zeer laag glutengehalte. Ginger & Lime.

Rusette  170g €  6,60 €  7,00
Bloemvormig koekje, met heerlijke citroensmaak, Liguriaans recept.

Occhio di Bue  160g €  7,08 €  7,50
Een fijn, vegan zandkoekje gevuld met abrikozencompote.

AMBACHTELIJKE LEKKERNIJEN
Beschrijving  per       Prijs excl. / incl. BTW
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HAVERMOUT Karma Karma
Bio havermout met alléén gezonde ingrediënten als volle 
havervlokken, quinoa, rauwe noten en gedroogd fruit. Geen 
toegevoegde suikers of vetten. Een gebalanceerde, lekkere mix 
van superfoods, vezels. Een natuurlijke bron van eiwitten, in een 
handige ‘on the go’ verpakking: 1 potje = 1 portie.

Apricot en cashew nuts  85g €  3,73 €  3,95
Bio havermout mix geïnspireerd op het Oosterse smaken pallet met  
gedroogde abrikozen, cashewnoten en ’s werelds meest kostbare  
specerijen zoals saffraan en kaneel. Genieten! Dit is de zoetste variant.

Berries & almonds  85g €  3,73 €  3,95
Bio havermout mix boordevol bessen, amandelen en pompoenpitten voor  
extra crunch. Welke bessen? Goji bessen, moerbeibessen en veenbessen. 
Fruitig, fris en rijk aan eiwitten.

Chocolate & cranberries   85g € 3,73 €  3,95
Bitterzoete verwennerij.  Bio havermout mix met schilfers van chocolade 
met minimum 70% cacao. Yummie in combinatie met krokante kokoschips, 
veenbessen en een snuifje cayennepeper voor een volle, pittige smaak.  
Pimp met aardbeien, gestoomde amandelmelk en cacao poeder.

Pecan & Hazelnuts 85g €  3,73 €  3,95
Havermout boordevol noten. Hazelnoten smaken krokant, terwijl de 
pecannoten van nature zoet zijn. Deze rauwe noten zijn rijk aan gezonde 
omega 3 vetten. Op smaak gebracht met stukjes dadel voor een natuurlijk  
zoet geheel.

GRANOLA Niki’s Bakery (enkel op bestelling)
Niki’s granola is een krokante mengeling op basis van havermout, 
appels, suiker, plantaardige olie, honing, sesamzaad, noten, 
kaneel, gember en zout;
Niki’s granola wordt op artisanale wijze gebakken zonder 
kunstmatige smaak- of bewaarmiddelen.

Natuur 450g €  7,27 € 7,70

Met bessen 450g €  7,27 €  7,70

AMBACHTELIJKE LEKKERNIJEN
Beschrijving  per     Prijs excl. / incl. BTWBeschrijving  per     Prijs excl. / incl. BTW
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LIKEUREN Beck to Basics

Geniet van de unieke smaken van Beck to Basics likeuren, 
artisanaal gemaakt met veel liefde en de beste ingredienten.

VLIER!  50cl €  12,40  €  14,90
Een aperitief op basis van verse vlierbloesems, 
biologische citroenen en kwaliteitsgin. Drink het puur met véél ijs, of mix 
het met ijskoude champagne, cava of prosecco. Ideaal als start van al jouw 
feestjes! Je kan VLIER! uiteraard ook meenemen als cadeautje naar de feestjes 
van je vrienden!

BEES!  50cl €  12,40  €  14,90
Een verfrissende aperitief met de heerlijk ouderwetse smaak van zwarte 
bessen, gemengd met kwaliteitswodka. Drink BEES! puur met ijs of meng met 
bubbels voor een “Bisou Royal.”

FRAMBOOS!  50cl €  12,40  €  14,90
Een fruitige aperitief op basis van frambozen en citrusvruchten

JENEVER Berckelaer 

Een jeneverke smaakt altijd. Of het nu winter of zomer is. 
’t Poireke is een jenever van Wase peren. Vanzelfsprekend ook 
ideaal met een lekkere koffi  e.

Jenever 70cl €  20,57  € 24,90

BIEREN 

ISIDOOR van Brouwerij Brixius
Een zwaar donker bier met een licht gerookte toets. Infused met 
een speciaal geselecteerd koffi  e aroma van ROSS Coff ee. Het 
bier is genaamd naar de vader van de brouwer die met de naam 
Brijs een plaatsje heeft in de stamboom BRIXIUS.
9.5%

Flesje 33ml €  1,65 € 2,00

ROSS COFFEE STOUT van Brouwerij Broers
Irish Dry Stout aan, gebrouwen met ROSS-koffi  e. 
4%

Flesje 33ml €  2,31 € 2,80

AMBACHTELIJKE DRANKEN
Beschrijving  per     Prijs excl. / incl. BTWBeschrijving  per     Prijs excl. / incl. BTW
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Hario Ceramic Coffee Mill Skerton €  40,50  €  49,00

Maal uw perfecte koffie zelf met behoud van alle aroma’s met 
deze eco-vriendelijke koffiemolen. Zeer handig in gebruik, met 
gebruik van conische keramische maalschijven voor een egale 
maling zonder ontstaan van warmte, waardoor het aroma van uw 
koffie bewaard blijft.

Hario Buono Waterkoker  €  40,50  €  49,00

Zeer stijlvolle waterkoker van 1000ml van Hario. Met handige op-
schenktuit. Gegarandeerd geen lekken of druppen.

Hario Buono Elektrische Waterkoker  €  81,82  €  99,90

Zeer stijlvolle elektrische waterkoker van 800ml van Hario. Met 
handige opschenktuit. Gegarandeerd geen lekken of druppen.

Hario Cafepress Slim S €  23,14  €  28,00

De Hario Cafe Press Slim, gemaakt van gehard Hario glas werkt 
op dezelfde wijze als de traditionele French Press. Giet water 
van 92 a 95°C over je afgemeten filterkoffie, wacht even en duw 
zachtjes naar beneden en je zet je artisanale koffie op met de 
beste resultaten na enkele minuten. Verkrijgbaar in zwart of rood.

Hario Cafepress Wood 300 ml €  106,61  €  129,00
Hario Cafepress Wood 600 ml €  123,14  €  149,00

De Hario Cafe Press Wood werkt op dezelfde wijze als de traditio-
nele French Press. Giet net geen kokend water over je afgemeten 
filterkoffie, wacht even en duw zachtjes naar beneden en je zet je 
artisanale koffie op met de beste resultaten na enkele minuten.

Hario Filterhouder V60 Glass Dripper 03  €  23,97  €  29,00

Door de conische vorm van de V60 Hario filters blijft de smaak 
van de koffie bewaard. De spiraalvormige groeven leiden het 
water door de koffie en zorgen zo voor een lekkere, efficiënte en 
complete extractie van de koffie.

ACCESSOIRES
Beschrijving       Prijs excl. / incl. BTW
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Hario Koffiefilters V60 €  6,53  €  7,90

De papieren Hario filters geven een zeer klare, volle koffie.
100 witte filters per verpakking.

Hario V60 Range Server Clear 800ml €  28,84  €  34,90

Onze volwaardige professionele coffee smaak kan thuis ook gezet 
worden. Prachtig handgemaakt voor een echte ‘cup of excellence’ 
koffie.

Aeropress Coffee Maker  €  30,58  €  37,00

Verse koffie in één duw! Met de AeroPress zet je een écht lekkere 
tas koffie doordat de gemalen koffie volledig in het water onderge-
dompeld wordt. Dankzij het speciale ontwerp pers je met een snel 
extractieproces de smaken uit de gemalen koffiebonen direct in je 
tas.

Aeropress Coffee Maker - Filters  €  5,78  €  7,00

350 filters voor de AeroPress Coffee Maker

Bialetti

Voor een kleine straffe koffie “op z’n Italiaans”

Bialetti 2 cup €  22,72  €  27,50
Bialetti 2 cup elektrisch €  64,87  €  78,50
Bialetti 3 cup €  32,64  €  39,50
Bialetti 4 cup €  36,77  €  44,50
Bialetti 6 cup elektrisch €  123,55  €  149,50

ACCESSOIRES
Beschrijving       Prijs excl. / incl. BTW
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Italian Coffee Pakket  € 29,17  € 32,90
ROSS-GVP-01

Koffie drinken op een verfijnde Italiaanse wijze met 2 
verschillende artisanaal geroosterde koffie’s van ROSS, 
gezet met een Bialetti.

Slow Coffee Pakket  € 55,64  € 66,10
ROSS-GVP-02

Een moment van zen terwijl u geniet van de opwellende 
koffiegeuren. Giet uw artisanaal geroosterde koffie (2) op met een 
Hario Glass Dripper V60 met bijhorende glazen koffiekan.

ROSS Degustatie Pakket  € 33,65  € 36,80
ROSS-GVP-04

Pure verwennerij: een top prosecco als aperitief, artisanaal 
geroosterde koffie (2) en 100% biologische Pure Tea die uw 
smaakpapillen verwennen, vergezeld van handgemaakte pralines.

ROSS Cadeaupakket voor de snoeper  € 45,06  € 48,90
ROSS-GVP-06

Geniet van een uitstekende prosecco en 4 verschillende 
artisanaal geroosterde koffie’s samen met lekkere, artisanale 
pralines.

Sjiek ROSS Coffee & Pure Tea (36) pakket  € 65,11  € 68,90
ROSS-GVP-08

4 verschillende artisanaal geroosterde koffie’s en een pallet van 
16 verschillende biologische Pure Tea’s, individueel verpakt in een 
piramidedoosje in een uitnodigende presentatiebox.

ROSS Pure Tea Pakket  € 23,77  € 25,60
ROSS-GVP-09

Voor de echte theeliefhebber, een 3-voudig pakket met 2 Pure 
Tea glazen om optimaal te genieten van 16 verschillende smaken 
aromavolle thee.

GESCHENKEN EN CADEAU’S
Beschrijving  per     Prijs excl. / incl. BTW
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Sjiek ROSS Coffee en Pure Tea (18) pakket  € 44,43  € 47,10
ROSS-GVP-010

2 verschillende artisanaal geroosterde koffie’s en een pallet van 16 
biologische Pure Tea’s, individueel verpakt in een 
piramidedoosje in een uitnodigende presentatiebox.

ROSS Cadeaupakket voor de genieter  € 43,79  € 49,90
ROSS-GVP-011

Geniet van streekgerechten: een vlier aperitief, pralines of 
advokaat met een artisanale koffie of organische thee.

ROSS Start je dag pakket  € 18,10  € 19,50
ROSS-GVP-012

Start je dag met lekkere stroop en artisanale koffie. Als snoepertje 
een lepeltje advokaat.

ROSS Cadeaupakket met Streekproducten € 42,45  € 45,00
ROSS-GVP-013

ROSS Specialty coffee, een mengeling van pralines, Loonse stroop, 
Vlaai, Bees en advokaat met 4 verschillende smaken.

Cadeaupakket volgens uw wens

Stel uw eigen cadeau- of relatiepakket samen, volledig volgens uw 
eigen voorkeur.

Vanuit een specifiek budget kunnen wij U ook een op maat 
gemaakt pakket voorstellen.

Een uniek langdurig cadeaupakket met een persoonlijke 
boodschap of campagne.

Verras je klant, vrienden of familie met een wekelijks 
koffieabonnement. Het is ook mogelijk om door ROSS Coffee een 
boodschap of reclame van uw firma op de achterkant van het zakje 
te kleven. U wordt dagelijks vastgenomen over een langere tijd

Offertes op aanvraag!

GESCHENKEN EN CADEAU’S
Beschrijving  per     Prijs excl. / incl. BTW
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D-serie

D4 Black   art.15211 € 579,69 € 699,00
D6 Platin    art.15181 € 660,33 € 799,00 
D60 Black   art.15193 € 660,33 € 799,00

D6/60: Cappuccino met één draai
D4: Pure koffie – puur genot

Eenvoudige, heldere vormen en een hoogwaardige verwerking 
zijn kenmerkend voor het design van de D-serie. De bediening via 
het tekstdisplay en de ergonomisch geoptimaliseerde draaiknop 
presenteert zich eenvoudig en intuïtief. Even zelfverklarend zijn 
programmering en onderhoud. Dankzij innovatieve technologieën 
stromen koffieklassiekers van beste barista-kwaliteit in slechts 
enkele stappen in het kopje.

• 7 producten (D4: 5)
• D6/60: Tekstdisplay – D4: Symbooldisplay
• Aroma G2 molen
• D6/60: Melksysteem: HP1 – D4: alleen koffie
• Poederschacht voor gemalen koffie: D6/60: nee, D4:ja
• BxHxD: 28,0 x 34,5 x 41,5 cm – D6/60: 8,7  D4: 8.4 kg
• Waterreservoir: 1,9 l
• Bonenreservoir: 200 g
• Koffieresidubak: 16
• P.E.P., I.W.S., I.P.B.A.S., J.O.E., E.S.M.
• Filter: CLARIS Smart

JURA HOME
Beschrijving          Prijs excl. / incl. BTW

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.
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A-serie

A1 Black  art.15133 € 577,69 € 699,00
A1 White  art.15171 €  577,69 € 699,00 
A7 White  art.15125 €  825,62 € 999,00 

Top-innovatie P.E.P.®: impulsextractieproces  

De elegante A7 bekoort koffieliefhebbers met de meest 
uiteenlopende koffiespecialiteiten, unieke koffiekwaliteit, intuïtieve 
bediening, geringe benodigde ruimte en perfecte hygiëne. Met 
zijn markante, strakke en heldere lijnen, die de trendkleur wit 
optimaal tot uiting brengt, is het apparaat een echte must have 
voor designliefhebbers. Het impulsextractieproces (Pulse Extraction 
Process, P.E.P.®) optimaliseert de extractietijd en garandeert ook bij 
korte specialiteiten een maximaal aroma. 
Als echt One-Touch-volautomaat beheerst de kleine van JURA alle 
specialiteiten van latte macchiato, cappuccino en melkschuim tot 
koffie, espresso of heet water – heel eenvoudig met één druk op 
de knop. Bovendien overtuigt hij dankzij de Energy Save Mode met 
een voorbeeldige energie-efficiëntie.

• A7: 8 producten, A1: 3
• Tekstdisplay
• Aroma G3 molen
• A7: Melksysteem: HP1, A1: alleen koffie
• Poederschacht voor gemalen koffie
• B x H x D: 23,9 x 32,3 x 44,5 cm – A7: 9,9 - A1: 9,2 kg
• Waterreservoir: 1,1 l
• Bonenreservoir: 125 g
• Koffieresidubak: 9
• P.E.P., I.P.B.A.S., E.S.M.
• Filter: CLARIS Blue

JURA HOME
Beschrijving         Prijs excl. / incl. BTW

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.
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ENA-serie

ENA8 Black   art.15253 € 908,26 € 1099,00
ENA8 White art.15239 € 908,26 € 1099,00
ENA8 Red art.15255 € 908,26 € 1099,00
ENA8 ALU    art.15222 € 1238,84 € 1499,00 

ENA 8 Signature Line 
compact, stijlvol, intuïtief

De nieuwe eenkops volautomaat van de superlatieven: compact, 
intuïtief, stijlvol – een must voor alle koffiegenieters en estheten. De 
ENA 8 brengt iedereen in verrukking met koffiespecialiteiten. Vers 
gemalen, niet uit capsules. En door het gevarieerde aanbod met 
één druk op de knop weet hij iedereen te verrassen.
Traditionele ambacht gecombineerd met de modernste 
productietechnologie brengt producten van de hoogste precisie 
voort. Het resultaat is de wereldwijd eerste volautomaat voor 
koffiespecialiteiten met een massieve, 3 millimeter dikke 
aluminiumbehuizing.

• 10 producten
• TFT-Kleurendisplay, One-Touch
• Aroma G3 molen
• Melksysteem: HP1
• Poederschacht voor gemalen koffie
• B x H x D: 27,1 x 32,3 x 44,5 cm – A7: 10,9 kg
• Waterreservoir: 1,1 l
• Bonenreservoir: 125 g
• Koffieresidubak: 10
• P.E.P., I.W.S., I.P.B.A.S., J.O.E., E.S.M.
• Filter: CLARIS Smart / Smart mini

JURA HOME
Beschrijving          Prijs excl. / incl. BTW

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.
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E-serie

E6 Platin  art.15058 € 784,30 € 949,00
E8 Platin  art.15247 € 1032,23 € 1249,00
E8 White  art.15306 € 1032,23 € 1249,00 
E8 Chrome  art.15235 € 1073,56 € 1299,00 

Bestseller in optima forma 

Het succesvolste volautomaat-model in de geschiedenis van 
JURA - nog eenvoudiger in de bediening, nog gevarieerder in de 
specialiteiten, nog verfijnder in het design. Of het nu gaat om de 
One-Touch Cappuccino-functie voor trendspecialiteiten zoals latte 
macchiato, flat white en cappuccino of het Pulse Extraction Process 
(P.E.P.®) wat zorgt voor de optimale extractietijd en daarmee bij 
korte koffiespecialiteiten maximaal aroma garandeert - uitgerust 
met de nieuwste technologieën van JURA weet de nieuwe E8 een 
imposant spectrum aan specialiteiten met één druk op de knop te 
voorschijn te toveren.
Uitloop voor microschuim G2 De nieuwe uitloop voor 
microschuimG2 is vervaardigd uit de meest hoogwaardige 
materialen en blinkt uit met zijn look & feel. Speciaal ontwikkeld 
voor de bereiding van koffiespecialiteiten met melkschuim tovert 
hij cappuccino en andere specialiteiten steeds met de beste 
microschuimkwaliteit.

• E8: 15 producten, E6: 7
• 4.3” Touchscreen
• Aroma G3 molen
• Melksysteem HP3, Z6: HP1
• Poederschacht voor gemalen koffie, Z6: niet
• B x H x D: 28,0 x 34,8 x 44,4 cm; 9,8 kg
• Waterreservoir: 1,9 l
• Bonenreservoir: 280 g
• Koffieresidubak: 16
• P.E.P., I.W.S., I.P.B.A.S., J.O.E., E.S.M.
• Filter: CLARIS Smart

JURA HOME
Beschrijving         Prijs excl. / incl. BTW

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.
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S-serie

S80 Black   art.15204 € 1280,21 € 1540,00
S8 Silver  art.15202 € 1321,49 € 1599,00
S8 Chrome   art.15187 € 1404.13 € 1699,00 

Fenomenaal in compact design

De stijlvolle S-serie in helder, harmonisch design straalt in alle 
opzichten kwaliteit en precisie uit. Deze verenigt het beste uit de 
compacte klasse met elementen uit het premiumsegment en weet 
zelfs te verrassen met een vleugje GIGA. De indrukwekkende 
diversiteit aan specialiteiten en het meesterlijke koffieresultaat 
overtuigen zelfs veeleisende fijnproevers. Het bedieningsconcept 
voldoet aan alle eisen op het gebied van eenvoud en intelligentie. 
De S-serie van JURA creëert een nieuw segment bij volautomaten: 
het premium-middensegment.

• 15 producten
• Touchscreen kleurendisplay
• Aroma G3 molen
• Melksysteem: HP3
• Poederschacht voor gemalen koffie
• B x H x D: 28,0 x 34,8 x 44,4 cm; 10,0 kg
• Waterreservoir: 1,9 l
• Bonenreservoir: 280 g
• Koffieresidubak: 16
• P.E.P., I.W.S., I.P.B.A.S., E.S.M
• Filter: CLARIS Smart

JURA HOME
Beschrijving          Prijs excl. / incl. BTW

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.
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J-serie

J6 Pianowhite     art.15165 € 1561,98 € 1890,00
J6 Brilliantsilver   art.15111 € 1644,63 € 1990,00 

360° genieten voor alle zintuigen 

Ongetwijfeld behoort de J6 tot een van de mooiste manieren 
om goede smaak tot uiting te brengen. Het op alle vlakken 
volmaakte design harmonieert perfect met de edele materialen 
en de doordacht geplaatste accenten. Het brede spectrum aan 
koffiespecialiteiten kan te allen tijde in overtuigende kwaliteit 
worden bereid: daarvoor zorgen modernste technologieën, oa. 
PEP technologie. De bediening is eenvoudig en begrijpelijk, en is 
dankzij de optionele Smart Connect zelfs via smartphone mogelijk. 
Onderhoudsprogramma’s en TÜV-gecertificeerde hygiëne ronden 
de superieure volautomaat voor koffiespecialiteiten af.

• 13 producten
• TFT-kleurendisplay en Rotary Selection
• Aroma G3 molen
• Melksysteem: HP3
• Poederschacht voor gemalen koffie
• B x H x D: 28,5 x 34,2 x 43,3 cm
• Waterreservoir: 2,1 l
• Bonenreservoir: 250 g
• Koffieresidubak: 16
• P.E.P., I.W.S., I.P.B.A.S., E.S.M.
• Filter: CLARIS Smart

JURA HOME
Beschrijving         Prijs excl. / incl. BTW

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.
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Z-serie

Z6 Alu   art.15237 € 1975,21 € 2390,00
Z6 Black   art.15245 € 1975,21 € 2390,00
Z8 Alu   art.15299 € 2478.51 € 2999,00 
Z8  Black  art.15302 € 2478.51 € 2999,00

One-Touch Lungo-functie

De Z8 van JURA weet koffieliefhebbers te bekoren met een 
ongeëvenaarde koffiekwaliteit. Voor lange koffiespecialiteiten 
maakt de eerste huishoudelijke volautomaat met de One-Touch 
Lungo-functie gebruik van een speciale bereidingswijze: tijdens het 
extractieproces wordt heet water aan de koffie toegevoegd. Het 
resultaat is een aromatische en licht verteerbare specialiteit.
Het Pulserend Extractie Proces (P.E.P.®) zorgt voor een ideale 
ontplooiing van de aroma’s van koffiespecialiteiten zoals ristretto 
en espresso, terwijl puristen dankzij de technologie voor 
microschuim en de automatische omschakeling van melk- naar 
melkschuimproductie in perfectie kunnen bereiden. De bediening 
en de keuze uit 21 verschillende specialiteiten geschiedt op 
intuïtieve manier dankzij de duidelijke en zelf verklarende grafieken 
op de heldere 4,3” touchscreen kleurendisplay met hoge resolutie. 
Vol aroma dankzij de fluisterstille Professional Aroma Grinder, 
de grootste barista-diversiteit dankzij het geoptimaliseerde 
doorloopsysteem en een bedieningsfilosofie die eenvoud paart aan 
intelligentie – de nieuwe Z6 staat garant voor ultiem koffiegenot. De 
technologie voor microschuim moeiteloos worden bekroond met 
een fluweelzacht melkschuim met fijne poriën. 

• 21 producten, Z6: 22
• TFT-Touchscreen kleurendisplay, Z6: Kleurendisplay
• Professional Aroma Grinder
• Melksysteem: HP3
• Poederschacht voor gemalen koffie
• B x H x D: 32,0 x 38,0 x 45,0 cm; Z8: 13,4; Z6: 12,0 kg
• Waterreservoir: 2,4 l
• Bonenreservoir: 280 g
• Koffieresidubak: 20
• P.E.P., I.W.S., I.P.B.A.S., J.O.E., E.S.M.
• Filter: CLARIS Smart

JURA HOME
Beschrijving          Prijs excl. / incl. BTW

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.
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GIGA-serie

GIGA 5 Alu  art.13583 € 3302,65  € 3995,00

Perfectie, Precisie, Professionaliteit 

GIGA 5 zet de standaard in performance, vormgeving en perfectie 
voor volautomatische koffiemachines. Professionele technologie 
doet zijn intrede in de meest veeleisende huishoudens en zorgt 
daarmee voor een nog niet eerder vertoonde diversiteit aan 
koffiespecialiteiten en ultiem koffiegenot. Voor maximaal purisme. 
Snel en fluisterstil dankzij twee professionele molens van technisch 
keramiek. Mét PEP techniek. Gelijktijdig melk en koffie door 2 
flowmeters, 2 pompen en 2 afzonderlijke verwarmingssystemen

• 19 producten
• TFT kleurendisplay en Rotary Selection
• Verstelbare keramische schijfmolen
• Professioneel melksysteem
• Poederschacht voor gemalen koffie
• B x H x D: 32,0 x 41,5 x 49,7 cm; 18 kg
• Waterreservoir: 2,6 l
• Bonenreservoir: 2 x 280 g
• Koffieresidubak: 20
• P.E.P., I.P.B.A.S., E.S.M.
• Filter: Claris Blue

JURA HOME
Beschrijving          Prijs excl. / incl. BTW

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.
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WE-serie

WE6 Black art.15114 € 1198,00  € 1449,50
WE8 Dark Inox     art.15286 € 1479,34  € 1790,00
WE8 Chroom   art.15285 € 1562,00  € 1890,00

Koffiespecialiteiten voor de werkplek 

Waar klanten, medewerkers en gasten van koffie genieten, heerst 
een prettige sfeer. 
Koffie zorgt immers voor een ontspannen, communicatieve én 
productieve omgeving. Wie genot, een grote diversiteit aan 
koffiespecialiteiten en schoonheid op prijs stelt, maakt met de WE8 
een uitstekende keuze. Een waterreservoir met een inhoud van 3 l, 
een bonenreservoir voor 500 g koffiebonen en een koffieresidubak 
met een capaciteit van 25 porties maken van de elegante 
Professional-volautomaat een ideale oplossing op locaties waar 
dagelijks ca. 30 koffiespecialiteiten worden bereid. 
Innovatieve technologieën zorgen voor een ware revolutie op 
het gebied van koffiegenot. WE8: De One-Touch-functie tovert 
trendspecialiteiten zoals latte macchiato, flat white of cappuccino 
met één druk op de knop. Toetsen aan de voorzijde en een 
moderne TFT-display maken de bediening ook voor ongeoefende 
gebruikers uitermate eenvoudig. 
Het heldere en puristische design, geaccentueerd door edel 
afgewerkte vlakken in Chrome, maakt de WE8 tot een waar 
highlight in iedere keuken. De WE6 beheerst op virtuoze wijze het 
hele scala van de koffieklassiekers: van ristretto en espresso tot 
café crème.

• Producten: WE8: 16 / WE6 (koffie & water): 8
• TFT kleurendisplay
• Aroma G3 molen
• Professioneel melksysteem: 
• WE8: Poederschacht voor gemalen koffie
• Water X8c/X3c: CLARIS waterfiltersysteem (G3/4”)
• B x H x D: 29,3 x 41,9 x 44,4 cm; 10 kg
• Waterreservoir: 3 l
• Bonenreservoir: 500 g
• Koffieresidubak: 25
• P.E.P., J.O.E., I.W.S., I.P.B.A.S., WE8: E.S.M.
• Filter: Claris Pro Smart; CLARIS Smart

JURA PRO
Beschrijving         Prijs excl. / incl. BTW

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.
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X-serie

X6 Dark Inox  art.15154 € 1995,00  € 2413,90
X8 Platin     art.15100 € 2395,00  € 2897,90
X10 Platin   art.15277 €2850,00  € 3448,50

De professional voor koffiespecialiteiten – modern, robuust, 
comfortabel, veelzijdig 

De X-serie, voor zo’n 80 kopjes per dag, overtuigt met 
veelzijdigheid, bedieningsvriendelijkheid en indivualiteit. Voor een 
steeds perfect maalresultaat en een aromaversterking van 12,2%* 
zorgt een topinnovatie: de Professional Aroma Grinder. Dankzij 
de One-Touch Lungo-functie weet deze zelfs met caffè Barista 
en lungo Barista voor verrukking te zorgen. Bovendien beschikt 
hij over verschillende temperatuurniveaus voor heet water, wat 
door liefhebbers van thee bijzonder op prijs wordt gesteld. Via zijn 
solide, in hoogte verstelbare combi-uitloop komen met één druk op 
de knop naar keuze één of twee koffiespecialiteiten tegelijk in de 
kopjes of glazen. 
Omdat hij standaard is voorzien van een groot bonenreservoir met 
een inhoud van 1 kg, een waterreservoir met een inhoud van 5 liter 
en een koffieresidubak met een capaciteit voor 40 porties, blijft het 
werk voor het bijvullen tot een minimum beperkt. 

• Producten: X10: 31 / X8: 21 / X6: 12
• X10: Touchscreen kleurendisplay – X8/6: kleurendisplay
• X10: Professional Aroma Grinder - X8/6: Aroma G3 molen
• Professioneel melksysteem: 
• Poederschacht voor gemalen koffie
• Water X8c/X3c: CLARIS waterfiltersysteem (G3/4”)
• B x H x D: 37,3 x X10: 52,4 – X8/6: 47 x 46,1 cm; 14 kg
• Waterreservoir: 5 l (vaste aansluiting: optioneel)
• Bonenreservoir: X10: 1000 g – X8/6: 500 g (opt. 1000 g)
• Koffieresidubak: 40
• P.E.P., J.O.E., I.W.S., I.P.B.A.S., E.S.M.
• Filter: Claris Pro Smart; CLARIS Pro Smart maxi

JURA PRO
Beschrijving        Prijs excl. / incl. BTW

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.
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GIGA-serie

GIGA X3  art.15229 € 3795,00  € 4591,90
GIGA X3c  art.15230 € 3995,00  € 4833,90
GIGA X8 GII     art.15248 € 5790,00  € 7005,90
GIGA X8c GII   art.15249 €5990,00  € 7247,90

Gemaakt voor topprestaties 

Met de vernieuwde GIGA serie presenteert JURA volautomaten 
voor professioneel gebruik, en geeft blijk van Zwitserse 
innovatiekracht en professionaliteit tot in het kleinste detail. 
Overal waar een capaciteit tot wel 200 kopjes (X3: 150) per 
dag wordt verwacht, overtuigt hij met kwaliteit, functionaliteit 
en betrouwbaarheid. Dit gepaard aan een topprestatie in 
alle opzichten resulteert in een hightech-volautomaat die 
ideaal is afgestemd op de eisen van oplossingen voor etages, 
studiebijeenkomsten, catering of Coffee to Go.

• 32 producten
• Touchscreen kleurendisplay
• Verstelbare keramische schijfmolens; X8(c): 2; X3(c): 1
• Professioneel melksysteem: 
• Poederschacht voor gemalen koffie
• Water X8c/X3c: CLARIS waterfiltersysteem (G3/4”)
• B x H x D: 32,0/37,0 x 56,5 x 49,7 cm; 19 kg
• Waterreservoir X8/X3: 5 l 
• Bonenreservoir: X8c/X8: 2 x 650 g; X3c/X3: 1 x 1000 g
• Koffieresidubak: 40
• P.E.P., J.O.E., I.W.S., I.P.B.A.S., E.S.M.
• Filter:X8,X3: Claris Pro Smart; X3: CLARIS Pro Smart maxi

JURA PRO
Beschrijving        Prijs excl. / incl. BTW

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.
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SERVICETARIEVEN
ROSS Coffee werkt samen met de invoerder en hanteert onderstaande servicetarieven voor 
onderhoud en reparatie buiten de garantietermijn. 
(enkel geldig voor Jura machines met één koffiemolen, uitgezonderd GIGA X3 of GIGA X3c)

Jonger dan 8 jaar
Zonder hoofdcomponenten: € 98 incl btw
Met hoofdcomponenten: € 218 incl btw

Ouder dan 8 jaar
Zonder hoofdcomponenten: € 98 incl btw
Met hoofdcomponenten: € 258 incl btw
Externe onderdelen (deksel, lade, residucontainer, …) worden steeds extra aangerekend 
bovenop de vaste servicetarieven.
Bovenstaande prijzen zijn de rechtstreekse prijzen van de invoerder. Als u wenst gebruik te 
maken van ROSS Coffee als aflever- en afhaalpunt wordt € 25 per service aangerekend.

JURA SERVICE

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.

Melkopschuimer    art.24019 € 70,25 € 85,00 

Melkkoeler 1,0 L Zwart   art.24055 € 147,94 € 179,00
Melkkoeler 1,0 L Wit   art.24055 € 147,94 € 179,00

Melkkoeler 0,6 L Wireless   art.69404 € 156,20 € 189,00
Melkkoeler 0,6 L Basic art.69404 € 90,90 € 110,00

Melkhouder 0,6 L   art.65381 € 60,33 € 73,00
Roestvrij staal, isolerend

Melkkan; glas 0,5 L  art.72570 € 17,77 € 21,50

Cupwarmer thuis   art.72229 € 177,69 € 215,00

Sokkel   art.69867 € 123,14 € 149,00

Beschrijving          Prijs excl. / incl. BTW

JURA ACCESSOIRES
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CLARIS PRO SMART FILTER WE6/8  art.72819 €  25,62  €  31,00
Max 300 liter voor 10°d.H. Voor WE6/8

CLARIS PRO SMART MAXI  art.24146 €  52,89  €  64,00
Compatibel met alle JURA Pro toestellen,
behalve de WE lijn. Tot 750 liter.

CLARIS PRO WHITE / BLUE - Individueel  €  25,62  €  31,00
120 liter water of max 2 maanden - white (Impressa X9)
blue (Giga X7/9 - Impressa XJ5/9)

CLARIS WHITE/BLUE/SMART - 1 PIECE  € 11,16  €  13,50
1 filter: 50 liter water of max 2 maanden

CLARIS WHITE/BLUE/SMART - 3-PACK   €  32,23  € 39,00
1 filter: 50 liter water of max 2 maanden

CLARIS WATERFILTERSYSTEEM GIGA XC 
CLARIS waterfilter S   €  80,42  €  97,31
CLARIS waterfilter M   €  95,62  €  115,70 
CLARIS waterfilter F2300  €  147,76  €  178,79 
CLARIS waterfilter XL   €  173,84 €  210,35

CLARIS WATERFILTERSYSTEEM

Filterkop   €  56,50  €  68,37
Aansluitslang   €  18,46  €  22,34
Debietmeter   €  106,48  €  128,84

REINIGINGSTABLETTEN     
Ontvet, beschermt uw machine en verlengt de levensduur

1 doosje van 6 stuks   €  7,02  €  8,50
1 potje van 25 stuks  art.62545 €  22,73  €  27,50

ONTKALKINGSTABLETTEN art.7051 €  30,99  €  37,50
1 potje van 36 stuks

MELKREINIGER 1L  art.62536 €  11,57  €  14,00
Zorgt voor optimale reiniging van uw Profi- of Easy Cappuccinatore 
en bijbehorende slangetjes. 1 overdoos = 6 stuks. Fles van 1.

JURA ONDERHOUD
Beschrijving          Prijs excl. / incl. BTW

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.
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ROCKET HOME (single boiler) €  2355,00  €  2850,00

Rocket Evoluzione R Mozzafi ato of Giotto
Eureka Atom grinder on demand
2 espresso en 2 cappu cups rocket
Melkkannetje
Uitkopbakje
Barista cloth set
Pallo grindminder
Corner tampermat + tamper
Reinigingsproduct

ROCKET HOME (dual boiler) €  2686,00  €  3250,00

Rocket R58 espressomachine
Eureka Atom grinder on demand - chrome
2 espresso en 2 cappu cups rocket
Melkkannetje
Uitkopbakje
Barista cloth set
Pallo grindminder
Corner tampermat + tamper
Reinigingsproduct

LA MARZOCCO HOME (dual boiler) €  4132,23  €  5000,00

La Marzocco Linea Mini espressomachine – inox of zwart
Eureka Atom grinder on demand – chrome of zwart
2 espresso en 2 cappu cups la marzocco
Melkkannetje
Uitkopbakje
Barista cloth set
Pallo grindminder
Corner tampermat + tamper
Reinigingsproduct

Garantie van 2 jaar indien regelmatig onderhoud.
Onderhoud is exclusief bij de invoerder.
Voorafb etaling vereist.

HOME BARISTA
Beschrijving         Prijs excl. / incl. BTW

Onder voorbehoud van stock en prijswijzigingen bij importeur.
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EVENTS

Wij komen op uw privé -of bedrijfsfeest, receptie of opendeurdag, seminarie of beursstand, 
tuinparty of klantendag, ... langs met één van onze mobielen omgebouwd tot een coffee- 
en foodtruck met topmateriaal van La Marzocca!

Koffies gezet door een Barista Irisch Coffee, Café Corretto, …
Thee, warme (choco)melk Prosecco met of zonder likeur, bvb. BEES!
Croque monsieurs  Superlekkere versgebakken wafels, cake, cookies 

Samen kunnen we een voorstel uitwerken op basis van uw behoeften. 
Contacteer ons voor een offerte op maat via info@rosscoffee.be!

KOFFIE INITIATIE EN CUPPINGS voor groepen

Had u graag een activiteit ingepland bij ROSS voor je vereniging, 
organisatie, bedrijf of vriendenkring? Dat kan. Wij werken met vaste 
formules, afhankelijk van uw verwachtingen. Succes gegarandeerd!

De activiteit bestaat standaard uit:

Uitleg over koffie (van plantage tot het kopje, zetmethodes, ...)
Cupping: ruik en proef zelf de verschillende stadia
2 kopjes koffie/persoon van onze houseblend Mercator
Duurtijd : ongeveer 2 uur
minimaal 12 personen - maximaal 20 personen

(voor grotere groepen prijs op aanvraag)

FORMULE WAFEL         €12,50/persoon
 
FORMULE CROQUE         €14,00/persoon

FORMULE DUBBELE CROQUE MET SLAATJE     €19,00/persoon
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Waar ooit, vanaf 1881, slagers hun verse waren aanboden in de monumentale hal is sinds april 
2019 een culinaire hotspot gevestigd. In het hartje van Mechelen geven diverse smaakmakers 
het beste van hunzelf. Ook ROSS coff ee biedt u ter plaatse een latte, cappuccino, espresso, 
americano of andere koffi  especialiteiten aan. Vers geroosterde specialty coff ee voor thuis? 
Dat en ook alle andere ROSS geselecteerde producten kan u ter plaatse kopen. 
De Vleeshalle kan u vinden in de Huidevettersstraat, op een boogscheut van de Grote Markt.

De openingsuren
Dinsdag 11u00 →  20u00
Woensdag 11u00  →  20u00
Donderdag  11u00 →  20u00
Vrijdag 11u00 →  21u00
Zaterdag  11u00  →  21u00
Zon- en feestdagen 11u00  →  18u00
Maandag    gesloten

2 vergaderzalen te huur, met wifi  en TV scherm, inclusief koffi  e, water en thee

VICTOR Workshop Room (tot 20 personen) 
2 uur €  74,38 € 90,00
4 uur €  144,62 € 175,00
8 uur €  268,60 € 325,00

JOHN Meeting Room (tot 10 personen) 
2 uur €  57,85 € 70,00
4 uur €  82,64 € 100,00
8 uur €  123,97 € 150,00

DE VLEESHALLE
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2015

2016

2017

2019

Oprichting
 Opening winkel
 Lancering webshop

ROSS_mobiel  
– Defender

ROSS-mobiel  
– Trailer

Koffiebar en -winkel in
Mercado De Vleeshalle 
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Algemeen

ROSSA pro bvba, hierna weergegeven als ROSS
Edmond Gorrebeeckstraat 13
9150 Kruibeke
BTW nummer: BE 0634 723 854

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschre-
ven. Wanneer er een bestelling wordt geplaatst, verklaart de gebruiker dat hij of zij achttien jaar of ouder is. Indien u vragen of opmerkingen heeft over uw bestelling of de producten en 
diensten die wij aanbieden, gelieve ons te bellen op het nummer +32 474 26 37 47 of een email te sturen naar info@rosscoffee.be .

Inhoud

Onder ‘inhoud’ verstaan wij alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld in deze brochure. Ook de selectie, samenstelling en overeenkomst behoren 
hiertoe. We kunnen niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is.
We hebben het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer een wezenlijke wijziging aan een product 
wordt aangebracht tijdens het bestellingsproces zal de koper onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De inhoud is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. De 
inhoud van deze brochure, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het wereldwijd auteursrecht en andere eigendomsrechten en 
verdragsbepalingen.

Offertes, aanvaarding van de bestelling en prijzen

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent 
de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Alle prijzen van producten en diensten in deze brochure zijn aangegeven in Euro en zijn exclusief en inclusief btw (6% of 21%). Deze prijslijst vervangt alle vorige. 
Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven. Verzendingskosten worden toegevoegd 
na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven. De datum dat de te betalen som op de bankrekening van ROSS 
staat, wordt aangenomen als de datum van de betaling.

Alle aanbiedingen van ROSS zijn vrij van verplichtingen. ROSS kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. De facturatie gebeurt op basis van het bedrag op 
de orderbevestiging. Als de product- en dienstenprijzen zouden stijgen tussen de datum van bestelling en de uitvoering van de bestelling, heeft de koper het recht om de bestelling of de 
overeenkomst te annuleren binnen 14 dagen nadat ROSS de prijsverhoging heeft bekend gemaakt.

Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de brochure de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat 
in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Be-
houdens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De 
vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling 
van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering 
van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De koper is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en 
heffingen. ROSS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden gehoffen door een derde partij.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen 
productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen 
of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor 
schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden. Klachten die-
nen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na 
ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk 
gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen 
dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op 
deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar ROSS, Edmond Gorrebeeckstraat 13, 9150 Kruibeke (België). 
Producten kunnen enkel teruggezonden worden na toestemming van ROSS en moeten vergezeld zijn van de factuur. Het product zal dan vervangen of terugbetaald worden afhankelijk van 
de beschikbaarheid van het product en de wens van de klant.

Persoonsgegevens

Wanneer er producten of diensten worden gekocht, gaat de koper er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden, zoals het 
aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. Persoonlijke data zal enkel verwerkt worden 
voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden.
ROSS zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expiciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat 
te doen. De koper heeft op elk moment het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. De koper heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen 
de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Voor meer informatie hieromtrent kan de koper contact opnemen met de Privacycommissie in Brussel.

Bewijs

Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken partijen het elektronisch of papieren bewijs.

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
ROSS is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN
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