Poczuj różnicę! Poznaj smaki kaw z naszej palarni.

www.we-coffee.pl

Jesteśmy rodzinną firmą, która swoją przygodę z kawą rozpoczęła
w 2012 roku. Łączą nas przyjacielskie kontakty, zaufanie
i szczerość wobec siebie.
To

co

jednak

w

największym

stopniu

stanowi

fundament

naszych relacji, to pasja do kawy i tego co staramy się
z niej wydobyć. Sercem naszej działalności jest palarnia kawy,
to w niej powstają świeżo palone ziarna, które następnie cieszą
podniebienia naszych odbiorców.
Na każdym kroku jesteśmy profesjonalni w tym co robimy. Szukamy jak najlepszych
ziaren z najdalszych zakątków świata tak, aby następnie
mogły trafić do Waszych filiżanek. Świeże zbiory z najlepszych
plantacji w połączeniu z tradycyjnym i rzemieślniczym sposobem
palenia gwarantują jakość, z której jesteśmy naprawdę dumni.
Świeżość jest dla nas priorytetem, dlatego kawa palona jest
wyłącznie na Wasze zamówienie. Do wszystkich bez wyjątku
podchodzimy w indywidualny sposób, a drzwi naszej palarni
są otwarte dla każdego.
Zapraszamy!

JAK DZIAŁAMY?

Ziarna wypalamy dopiero
po otrzymaniu zamówienia,
aby trafiły do Ciebie jak
najświeższe

Złóż zamówienie
- telefonicznie,
mailowo, osobiście lub
poprzez sklep internetowy

Następnie kawę pakujemy
w specjalne opakowania
pozwalające utrzymać
świeżość i wysyłamy lub
dostarczamy osobiście

Tobie pozostała
najprzyjemniejsza część
- delektowanie się
niepowtarzalnym smakiem
naszej kawy

Brazylia Santos s.c. 17/18
W Brazylii kawa uprawiana jest w południowo-wschodniej
części kraju. Głównymi stanami są: Minas Gerais, Sao
Paulo i Parana. To właśnie z regionu Sao Paulo pochodzi
100% Arabica Brazylia Santos.
Nazwa kawy nawiązuje do miasta Santos, gdzie mieści się
największy port morski w Ameryce Południowej. Brazylia
Santos ma swoich miłośników na całym świecie. Dzięki
swojej delikatności picie jej stanowi prawdziwą ucztę.
Niewielka kwaskowość i gorycz w połączeniu z nutami
czekoladowo-orzechowymi to podstawowe cechy ziarna.
Santos

jest

najpopularniejszą

brazylijską

arabicą

stanowiącą doskonałą kawę jednorodną oraz bazę wielu
mieszanek kawowych.

Kolumbia Excelso Medelin
Kolumbia to królestwo kawy. Uprawa kawowca jest bardzo
ważnym elementem gospodarki tego kraju, co plasuje
Kolumbię na podium wśród kawowych potentatów. Głównym
ośrodkiem

mieszczącym

plantacje

jest

departament

Antioquia, którego stolicą jest Medelin.
Kolumbia Excelso uznawana jest za jedną z najlepszych
rodzimych kaw. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa
„Excelsior” co oznacza wspaniały. Aromat Kolumbii
Excelso jest naprawdę wyjątkowy.
Dobrze wyważona kwasowość, bogate „body”, początkowo
wyczuwalna słodycz z małymi nutami owoców przekształca
się w słodko-gorzki smak kakao.

Kostaryka SHB Tarrazu
Kostaryka jest niewielkim krajem położonym w Ameryce
Południowej pomiędzy Morzem Karaibskim a Oceanem
Spokojnym. Jest to kraj górzysty, gdzie panują idealne
warunki do uprawy kawowca.
Stolicą

państwa

jak

również

centralnym

punktem,

wokół którego znajdują się plantacje jest San Jose.
Głównymi regionami upraw są: Tarrazu, Heredia, Tres
Rios i Volcan Poas. To właśnie z regionu Tarrazu
pochodzi nasza 100 % Arabica. Symbol SHB, którego
rozwinięcie oznacza Strictly Hard Bean informuje
nas, że zbiory odbywają się na wysokości co najmniej
1350 m npm.
Z

powodu

górzysto-wulkanicznego

ukształtowania

terenu kawa zbierana jest ręcznie, dzięki czemu mamy
do czynienia z pełnymi i dojrzałymi owocami. Kawa
Kostaryka SHB Tarrazu łączy w sobie wiele smaków
i aromatów. Wyczuć w niej możemy lekko dymne nuty
z

orzechowo-czekoladowym

akcentem.

Smak

wydaje

się niezwykle jedwabisty z delikatną nutą przypraw,
balansującą na granicy przyjemnej kwaskowości.

Indie Monsooned Malabar AA
Indie Monsooned Malabar AA zawdzięcza swój wyjątkowy
smak oryginalnemu procesowi produkcji. W czasach, kiedy
kawa była transportowana do Europy z Dalekiego Wschodu
na olbrzymich żaglowcach, najczęściej przetrzymywano
ją pod pokładem. Brak promieni słonecznych i duża
wilgotność budowały oryginalny, jasno żółty kolor
ziarna, a w konsekwencji jego właściwości smakowe.
Plantatorzy chcąc nawiązać do tradycji i zaspokoić gusta
odbiorców poddają ziarno naturalnej obróbce zwanej
„Monsunowaniem”. Proces ten trwa około 12-16 tygodni,
a w jego trakcie kawa wystawiana jest na działanie
wilgotnego powietrza i wiatru podczas pory monsunowej.
Wszystko to w nawiązaniu do XIX wiecznej drogi
kawy z Indii do Portów w Europie. Ten oryginalny
proces powoduje, że kawa Indie Monsooned Malabar
cechuje

się

delikatnością

smaku

pozbawionego

kwasowości i goryczy. Pomimo tego jej aromat i zapach
jest niezwykle bogaty, a każda filiżanka to prawdziwy
zastrzyk przyjemności.

NASZE KOMPOZYCJE
VERANDA

BIANCO ORO

NERO STORIA

Nasza Firmowa
propozycja. Kompozycja
100% Arabic z Ameryki
Południowej i Azji,
którą na co dzień
podajemy w naszej
kawiarni.

Wybitna kompozycja
tylko i wyłącznie
100% szlachetnych
Arabic z najlepszych
Plantacji. Idealna
dla każdego rodzaju
parzenia od ekspresu
ciśnieniowego po
alternatywne sposoby.

Mieszanka, która poza
wysokogatunkowymi
ziarnami Arabici
zawiera 20% Robusty.
Doskonała dla
smakoszy espresso
z pełną cremą i nie
tylko.

AMARO GUSTO
40% Robusty i 60%
Arabici, które
wspólnie tworzą
mieszankę z dużą
zawartością kofeiny,
ale również bogatym
smakiem i aromatem.

WSPÓŁPRACA
W ramach współpracy mamy do zaoferowania przede wszystkim
nasze ziarna, za których jakość możemy poręczyć. Równie ważne
są dla nas dodatkowo relacje. Dzięki nim nasi odbiorcy tak
chętnie nas odwiedzają i możemy godzinami rozmawiać na temat
kawy. Jesteśmy otwarci dla wszystkich amatorów jak również
pasjonatów.
Wiemy jak ważna w pracy jest kawa, sami nie możemy sobie wyobrazić
bez niej dnia. Dlatego zachęcamy do współpracy każdego: kawiarnie, biura,
hotele, restauracje i wszystkich tych dla których jakość i smak
ma znaczenie.
W ramach naszych działań oferujemy :
- dobór odpowiedniego sprzętu, co często stanowi nie lada
wyzwanie
- pomoc przy obsłudze, konserwacji, serwisie itp.
- dyspozycyjność i stałe terminowe dostawy świeżo palonej
kawy
- jakość, która jest dla nas priorytetem
- uśmiech i pozytywne nastawienie : ) niezależnie od sytuacji

Kawiarnia
Nasza Kawiarnia w doskonały sposób pokazuje, jak wiele
serca wkładamy w to, co robimy. Poza kawą jakości „Hand
Made” kusimy również tradycyjnymi lodami i świeżymi
wypiekami.
Całości dopełnia atmosfera, którą tworzą oryginalne
meble, starocie i różne nietuzinkowe bibeloty.
Z każdej podróży przywozimy coś wyjątkowego dla
upiększenia naszego kawowego królestwa. Uwielbiamy
nadgryzione zębem czasu przedmioty, bo na nich odciśnięty
jest ślad życia ich poprzednich właścicieli.
Jesteśmy dumni, że niektóre z nich własnoręcznie
odnawialiśmy. Dzięki temu mogą cieszyć oczy naszych
Gości, bo to właśnie Goście są dla nas najważniejsi.
Serdecznie Zapraszamy!
Kawiarnia Weranda
ul. Uzdrowiskowa 63, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Budynek Szpitala Uzdrowiskowego, Pawilon V

We Coffee Kamil Kuczmarz
ul. Batalionów Chłopskich 1D
43-512 Kaniów
+48 608-607-184
palarnia@we-coffee.pl
www. we-coffee.pl

