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TEA CORNER

Den lille te og kaffe but ik i Søborg har 
eksisteret siden 1974 og med sin kundekreds 

blandt flere generat ioner, er but ikken en del 
af lokaleområdets historie. 

I 2017 ændrede but ikken navn t il Guldkop og 
gennemgik dermed en omfattende 
modernisering men uden at ændre fokus. 

Kerneforretningen er stadig te og kaffe og 
Guldkop samarbejder med Danmarks 

førende leverandører indenfor branchen. 
Dermed fortsætter den mere end 40 år gamle 
rejse.     

Guldkop t ilbyder i dag et bredt sort iment af 
kvalitets te og kaffe fra alle verdens hjørner, 

samlet i hyggelige og afslappende omgivelser, 
hvor man også kan dufte og smage på teen og 
kaffen. 

Guldkop ApS

Søborg Hovedgade 221

2860  Søborg

OM GULDKOP

teacorner@guldkop.dk

BY GULDKOP

#guldkop
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OM TEA CORNER

Med Guldkops Tea Corner 
koncept kan du få 
skræddersyet dit  helt  unikke 
te-hjørne med kvalitets te i 
løsvægt. Du kan vælge mellem 
forskellige typer og 
smagsvarianter, alt  efter dit  
behov.

TE UDVALG TIL TEA CORNER

Grønne teer

Formosa Gundpowder

Grøn/hvid Kokos Vanilje

Hyldeblomst Æble

Jordbær te

Mango te

Økologisk Citron te

Økologisk Earl Grey Hyben

Økologisk Grøn Earl Grey

Vinterens Lune

Sorte teer

Æble Kvæde

Anis te med Lakridsrod

China Pu-Erh

Earl Grey Luxus

English Breakfast

Kenya te

Kokos te

Lynghonning te

Mozarts teblanding

Munke te

Økologisk chai te Læs mere på guldkop.dk/teacorner

Når al teen er drukket og 
glasbeholderne er tomme, 
kommer Guldkop og fylder op 
efter aftale.

KONCEPTET

Tea Corner indholder udvalgte 
teer, dekorat ive glasbeholdere, 
tefilt re og øvrige t ilbehør. 

Tea Corner kan bruges alle steder 
hvor man gerne vil nyde 
smagsfulde teer i løbet af sin dag. 
Enten som en service t il sine 
medarbejdere eller sine kunder. 
F.eks. på kontorer, i frisørsaloner 
eller træningslokaler.

INDHOLD OG ANVENDELSE REFILL

For at best ille en Tea Corner, 
udfyld formularen på 
teacorner.guldkop.dk eller 
skriv t il teacorner@guldkop.dk

BESTIL TEA CORNER

Urteteer

Chili te med lakrids

Kamille te

Lovely Lemon

Maté Urteblanding

Persian Dreams

Rooibush Bergamot

Rooibush Kvæde

Rooibush Lemon

Rooibush Vanilje

Sweet Savannah

Økologisk Cool Mint
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