
Oriental Spirit

Kaffepriser/Coffee Prices

Kaffe Beskrivelse 1000 gr 500 gr 250 gr

Huset's Gam.daws Bl. 16x500 g
Denne kaffe er sammensat af udsøgte kaffebønner fra nogle af de bedste kaffeområder i verden. Kaffen har en skøn aroma. 
Smagen er rund og fyldig med en god harmonisk syre. Ristningsgrad: Mørk

 kr.        80  kr.        40 25kr.       

House Blend 3 HB 1 kg
Denne House Blend passer til klassisk dansk kaffesmag. En meget rund og fyldig kaffe. Eftersmagen har en elegant svag 
syrlighed. En flot kop kaffe. Sammensat af de klassiske velsmagende sorter fra Colombia, Brasilien og på Sumatra.

 kr.      110  kr.        59 32kr.       

KS Java Bl. HB 1 kg
Denne kaffe er blandet som man har gjort det i årtier i Danmark for at ramme den danske smag. Kaffen har en fin og fyldig 
duft i koppen, den er rig på smag med en behagelig eftersmag. En kaffe der kan drikkes på alle tider af døgnet.

 kr.      120  kr.        59 35kr.       

Java Mocca
Kaffen i koppen har en krydret vinøs duft. Den er frisk i smagen med en middel syrlighed. Eftersmagen er rund og fyldig. Meget 
flotte bønner der har en varm og let krydret duft.  kr.      140  kr.        75 40kr.       

Java Columbia Mørk HB 1 kg
Java Colombia mørkristet, er sammensat af nøje udvalgte sorter fra Java, skråningerne af Andesbjergene i Colombia og 
højsletten Cerrado, i Brasilien. Blandingen kendetegnes ved en god og kraftig body.

 kr.      140  kr.        75 40kr.       

KS Columbia Supremo HB 1 kg
En meget flot kaffe. Den har en fyldig tyngde. En god smag og en ren kraftig syrlighed. Smager dejligt med lidt sødt til kaffen. 
Et utroligt flot produkt. Meget smukke bønner med en god ren duft.

 kr.      180  kr.        95 50kr.       

KS Ren Colombia HB 1 kg
Kaffen er en Colombia ?Medellin Excelso?. Kaffen har en flot ren syrlighed og krop. Medium fyldig. Fin frugtagtig eftersmag 
(nøddeagtig). Meget smukke bønner med en god ren duft.

 kr.      175  kr.        89 50kr.       

Her er der tale om en kaffe med" det hele". Det er en kraftig kaffe med en dessertchokoladeagtig smag over sig. Løftes dog af 
KS Kenya AA HB 1 kg

Her er der tale om en kaffe med" det hele". Det er en kraftig kaffe med en dessertchokoladeagtig smag over sig. Løftes dog af 
en varm bæragtig smag. En intens kaffeoplevelse. Bønnerne har et meget flot ensartet udseende. Frisk syrlig duft.  kr.      190  kr.        99 55kr.       

Brazil kaffe HB 1 kg Denne Brasilianske kaffe er en meget kraftig og fyldig kaffe med en relativ rund eftersmag. Syrligheden er afdæmpet.  kr.      140  kr.        75 40kr.       

Duang Dee, Hill Tribe Thai Coffee
"Duang Dee Hill Tribe Coffee" er et lille "mikro kafferisteri" der arbejder sammen med små kaffefarmere og købe de 

små mængder af kaffe, som hver landmand producerer og så blander vi og håndrister kaffen for at producere den 

fineste Økologisk dyrkede kaffe i Thailand.

Duang Dee Smooth Blend
er let at fordøje. Denne kaffe blanding er ristet til at give en fuld men samtidig mild smag af vores fine Arabica bønner. Det er 
foretrukket af kunder der nyder smagen af   ægte kaffe, men kan finde nogle kaffe barsk at fordøje.  kr.      145 75kr.         40kr.       

Duang Dee Uniqe Strong
er det tætteste ting at perfektionere kaffe, hvis du kan lide den fulde smag i dit bryg. Det er aldrig bitter, snarere en 
nøddeagtig smag, der vil vække dine smagsløg. Vi anbefaler det som den første kop af dagen, for at få dig ud til en god start.

 kr.      145 75kr.         40kr.       

Duang Dee Classic Blend er elsket af mange af vores trofaste kunder, der har fortalt os, de kan ikke få nok af den :-)  kr.      145 75kr.         40kr.       
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