NABÍDKA vánočních balíčků 2020

Veronika Ottomanská

+420 778 441 635

veronika.ottomanska@mamacoffee.cz 

www.mamacoffee.cz

nabídka vánočních balíčků 2020

Férová káva s tradicí
Mamacoffee je nejstarší férová pražírna kávy ve střední Evropě, která
provozuje 6 kaváren a vlastní řemeslnou pekárnu. Káva se praží průběžně,
a je tedy stále čerstvá. To je pro prémiovou kávu zásadní.
Káva přímo od farmáře
Klademe důraz na kvalitní zdroje kávy. Většina dovážené kávy je direct
trade, což znamená, že kávu místo kávové burzy vybíráme přímo u farmářů.
Lépe si tak ohlídáme kvalitu a zároveň farmáři dostanou za kávu výrazně
vyšší výkupní cenu, protože z ní nemusí mít provizi překupníci a další
zprostředkovatelé.
Záleží nám na lidech
Farmáře si nevybíráme pouze podle kvality vyprodukované kávy, ale i podle
jejich přístupu k zaměstnancům. Lidé, kteří sklízejí kávu pro mamacoffee
mají dobré platy, sociální i zdravotní pojištění a jejich děti mohou chodit
do škol, což v oblastech, kde se pěstuje káva, bohužel není samozřejmé.
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Orientální balíček

369 Kč

Džezva je jedna z nejstarších, ale v našich domácnostech také nejméně rozšířených příprav kávy. Tradičně je džezva
měděná, uvnitř pocínovaná a zahřívá se v horkém písku. Pro dosažení tradiční chuti použijte silnou arabiku dochucenou
staletí používaným orienálním kořením kardamon (100g). Karamelové tóny této kávy se ideálně snoubí s Fairtrade třtinovým
cukrem ze Svazijska (500g).
* všechny balíčky jsou baleny v kartonovém dárkovém balení
** ceny se mohou měnit v závislosti záměny jednotlivých produktů
*** ilustrační foto
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Balíček pro celou rodinu

319 Kč

Balíček, ze kterého si vybere celá rodina - stoprocentní arabika Brasil fazenda Bananal (100g) s chutí po žlutém melounu,
třtinovém cukru a mléčné čokoládě a kvalitní indický čaj Assam (70g) s jemnou nasládlou vůní a příjemnou svíravou chutí s
tóny sladu a krásně jemné bio fairtrade kakao pocházející od farmářů z Peru a Dominikánské republiky dochucené třtinovým
cukrem z Paraguaje (250g)
* všechny balíčky jsou baleny v kartonovém dárkovém balení
** ceny se mohou měnit v závislosti záměny jednotlivých produktů
*** ilustrační foto
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Kávu nebo čaj?

199 Kč

Někdo má radši kávu, jiný preferuje čaj. My říkáme, že je možné milovat oboje. Stoprocentní arabika Brasil fazenda
Bananal (100g) s chutí po žlutém melounu, třtinovém cukru a mléčné čokoládě a kvalitní indický čaj Assam (70g) s jemnou
nasládlou vůní a příjemnou svíravou chutí s tóny sladu se navíc skvěle doplňují.
* všechny balíčky jsou baleny v kartonovém dárkovém balení
** ceny se mohou měnit v závislosti záměny jednotlivých produktů
*** ilustrační foto
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Originální hrneček s kávou Brasil fazenda Bananal

329 Kč

Stoprocentní arabika Brasil fazenda Bananal (100g) a její chuť po žlutém melounu, třtinovém cukru a mléčné čokoládě,
která nejlépe vynikne v modrobílém hrnku na americano s láskou a umem vyrobeným paní Kolskou. Tento balíček v několika
minutách vytvoří voňavou pohodu.
* všechny balíčky jsou baleny v kartonovém dárkovém balení
** ceny se mohou měnit v závislosti záměny jednotlivých produktů
*** ilustrační foto
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Pro milovníky kávy a udržitelné módy

339 Kč

Kombinace pro všechny milovníky kávy, módy a udržitelného života - čepice z 85 % z organické bavlny s logem moka
konvičky navrženým naší grafičkou Anežkou a vyrobená značkou Stanley & Stella, která je součástí Fair Wear Fundation a
stoprocentní arabika Brasil fazenda Bananal (100g) s chutí po žlutém melounu, třtinovém cukru a mléčné čokoládě
* všechny balíčky jsou baleny v kartonovém dárkovém balení
** ceny se mohou měnit v závislosti záměny jednotlivých produktů
*** ilustrační foto
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Pro pohodové ráno

209 Kč

Vytvořte si ranní rodinný rituál - stoprocentní arabika Brasil fazenda Bananal (100g) s chutí po žlutém melounu, třtinovém
cukru a mléčné čokoládě pro rodiče a krásně jemné bio fairtrade kakao od farmářů z Peru a Dominikánské republiky dochucené třtinovým cukrem z Paraguaje (250g) pro děti.
* všechny balíčky jsou baleny v kartonovém dárkovém balení
** ceny se mohou měnit v závislosti záměny jednotlivých produktů
*** ilustrační foto
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Zimní balíček na zahřátí

598 Kč

Balíček, který 100% potěší všechny zimomřivce - čepice z 85 % z organické bavlny s logem moka konvičky navrženým naší
grafičkou Anežkou a vyrobená značkou Stanley & Stella, která je součástí Fair Wear Fundation, ponožky od české firmy V PÁRU
s nápisem IF YOU CAN READ THIS...BRING ME COFFEE, krásně jemné bio fairtrade kakao od farmářů z Peru a Dominikánské
republiky dochucené třtinovým cukrem z Paraguaje (250g) a stoprocentní arabika Brasil fazenda Bananal (100g) s chutí po
žlutém melounu, třtinovém cukru a mléčné čokoládě. Na zimu jste připraveni!
* všechny balíčky jsou baleny v kartonovém dárkovém balení
** ceny se mohou měnit v závislosti záměny jednotlivých produktů
*** ilustrační foto
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Degustační set kolumbijských čokolád a brazilská káva

349 Kč

Kdo by odolal kvalitní čokoládě? Několik let jsme pátrali po těch nejlepších kakaových bobech z celé Kolumbie. Navštívili
jsme rodinné farmy od Karibiku po Amazonii, až jsme jednoho dne našli tu pravou, a tak vznikla tahle čokoláda. Při výrobě
nikam nespěcháme a prvotřídní kakaové boby pro vás přetváříme ve výběrovou čokoládu rozmanitých chutí. Ochutnejte je
všechny - hořkou 70%, mléčnou 56% i hořkou 60% s kousky manga (3x25g). K tomu si připravte šálek stoprocentní arabiky
Brasil fazenda Bananal (250g) s chutí po žlutém melounu, třtinovém cukru a mléčné čokoládě.
* všechny balíčky jsou baleny v kartonovém dárkovém balení
** ceny se mohou měnit v závislosti záměny jednotlivých produktů
*** ilustrační foto
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Degustační kávový a čokoládový set

389 Kč

Nevíte, kterou kávu či čokoládu si vybrat? Vyberte si všechny! Degustační set obsahuje tři nejzajímavější kávy z oblíbených
kávových regionů ve 100g balíčcích a k tomu tři kolumbijské čokolády Checao po 25g.
* všechny balíčky jsou baleny v kartonovém dárkovém balení
** ceny se mohou měnit v závislosti záměny jednotlivých produktů
*** ilustrační foto
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Pro všechny, kdo se rádi rozmazlují

709 Kč

Víno od moravských vinařů Veverkových, kávový degustační set (3 nejzajímavější kávy mamacoffee v balení po 100g),
70% kolumbijská čokoláda Checao (25g), kvalitní indický čaj Assam (70g) s jemnou nasládlou vůní a příjemnou svíravou chutí
s tóny sladu a krásně jemné bio fairtrade kakao pochází od farmářů z Peru a Dominikánské republiky dochucené třtinovým
cukrem z Paraguaje (250g) - to je náš výběr nejoblíbenějších produktů z nabídky mamacoffee, kterým potěšíte všechny
milovníky kvalitního pití a jídla.
* všechny balíčky jsou baleny v kartonovém dárkovém balení
** ceny se mohou měnit v závislosti záměny jednotlivých produktů
*** ilustrační foto
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Pro ty nejdůležitější obchodní partnery

1029 Kč

Dejte vašim partnerům najevo, jak moc si jich vážíte - v našem největším balíčku najdete dvě lahve kvalitního vína od
moravských vinařů Veverkových, tři nejzajímavější kávy mamacoffee (v balení po 100g), set tří čokolád Checao (po 25g)
a originální modrobílý hrnek na americano s láskou a umem vyrobený paní Kolskou.
* všechny balíčky jsou baleny v kartonovém dárkovém balení
** ceny se mohou měnit v závislosti záměny jednotlivých produktů
*** ilustrační foto
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PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY OD 1. 1. 2020
Změny v nabídce vyhrazeny
možnosti objednání:
Veronika Ottomanská
+420 778 441 635
veronika.ottomanska@mamacoffee.cz
Doprava:
kurýr PPL 90 Kč včetně dph (na dobírku 120 Kč včetně dph)
uloženka 55 kč včetně dph
Zásilkovna 65 Kč včetně dph
možnost osobního odběru:
Nákladové nádraží Žižkov, Praha 3
PODMÍNKY:
složení 50% zálohy předem
minimální počet balíčků 50 ks
Jsme certifikovaní u kontrolní organizace ABCERT AG, CZ-BIO-002.
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