


Noble Coffee to nieduża rodzinna palarnia kawy, która powstała 
z miłości do tego wspaniałego napoju. Kawa stała się dla nas nie 
tylko obowiązkowym punktem każdego dnia, ale pasją i sposobem 
na życie. Na pierwszym miejscu stawiamy na jakość produktu oraz 
satysfakcję naszych Klientów. Każdego traktujemy indywidualnie. 

Wspólnie staramy się szukać najlepszych rozwiązań doboru kawy, 
która sprosta wszelkim oczekiwaniom. Stale pogłębiamy naszą 
wiedzę! Pragniemy aby nasi Klienci dostawali to co najlepsze, 
by za każdym razem mogli odkrywać bogactwo przyjemności 
w każdej filiżance kawy.

Uwielbiasz smak dobrej świeżo palonej kawy, chcesz się nią cieszyć 
w swoim biurze?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać idealną kawę dla Ciebie 
i Twojego biura.

E-mail kontakt@noblecoffee.pl

Palarnia Kawy Noble Coffee

Tel. 511 722 500

Sprawdź nasze produkty



Kawa dedykowana do ekspresów automatycznych. Kompilacja 
ziaren z Brazylii oraz Hondurasu stanowi harmonijną kompozycję 
smaków orzecha oraz czekolady deserowej przełamaną słodkimi 
nutami karmelu.

• Moc

• Kwasowość

• Goryczka

• Słodycz

Espresso • Ristretto • Lungo • Americano • Cappuccino • 
Flat White  • Latte • Latte Macchiato

Brasil & Honduras
100% Arabica

Królewski duet
SPECIALITY

Ocena w cuppingu: 81+ / 100 pkt
Metoda obróbki: Natural / Fully Washed
Wysokość upraw: 900 – 1200 / 1100 – 1600 m n.p.m.

80,49zł / Netto

43,90zł / Netto

1000g

500g



Harmonijna kompilacja słodyczy karmelu oraz goryczy Szwajcar-
skiej czekolady. Kompozycja smaków rozwija się w espresso, da-
jąc wyjątkowo delikatny i pełny ekstrakt. Doskonale sprawdza się 
również w napojach mlecznych, które wydobywają z kawy słodki 
smak.

Espresso • Ristretto • Lungo • Americano • Cappuccino 
• Flat White • Latte • Latte Macchiato

Brasil Mogiana
100% Arabica

Szlachetne doznania
SPECIALITY

• Moc

• Kwasowość

• Goryczka

• Słodycz
80,49zł / Netto

43,90zł / Netto

1000g

500g

Ocena w cuppingu: 82+ / 100 pkt
Metoda obróbki: Natural
Wysokość upraw: 900 – 1200 m n.p.m.



Kawa bardzo dobrze zrównoważona z domieszką robusty, nutami 
ciemnej czekolady, orzechów laskowych i pamelo. Czysta w sma-
ku. Mieszanka najlepszych ziaren z rejonu Nuovo Oriente, Coban  
i Huehuetenango, które rosną na żyznych glebach wulkanicznych.

• Moc

• Kwasowość

• Goryczka

• Słodycz

Espresso • Ristretto • Lungo • Americano • Cappuccino 
• Flat White • Latte • Latte Macchiato

  Guatemala
z domieszką Robusty

Moc Wulkanu

64,23zł / Netto

34,55zł / Netto

1000g

500g



Spokój Oceanu

  Guatemala
100% Arabica

Kawa bardzo dobrze zrównoważona z nutami ciemnej czekolady, 
orzechów laskowych i pamelo. Czysta w smaku. Mieszanka  
najlepszych ziaren z rejonu Nuovo Oriente, Coban i Huehuetenango, 
które rosną na żyznych glebach wulkanicznych.

• Moc

• Kwasowość

• Goryczka

• Słodycz

Espresso • Ristretto • Lungo • Americano • Cappuccino 
• Flat White • Latte • Latte Macchiato

72,36zł / Netto

38,62zł / Netto

1000g

500g



Delikatnie zrównoważony smak, moc i aromat, nuta goryczki. 
Bezwzględnie smakowita crema na powierzchni kawy. 
Wysokiej jakości ziarno uprawiane w rejonie Sao Paolo. 
Bardzo orzeźwiająca, lekko gorzkawa.

• Moc

• Kwasowość

• Goryczka

• Słodycz

Espresso • Ristretto • Lungo • Americano • Cappuccino 
• Flat White • Latte • Latte Macchiato

Brasil Santos
100% Arabica

Słoneczna Chwila

56,10zł / Netto

30,49zł / Netto

1000g

500g



Delikatnie zrównoważony smak moc i aromat, nuta goryczki 
z domieszką robusty. Bezwzględnie smakowita crema na 
powierzchni kawy. Wysokiej jakości ziarno uprawiane w rejonie 
Sao Paolo. Bardzo orzeźwiająca, lekko gorzkawa.

• Moc

• Kwasowość

• Goryczka

• Słodycz

Espresso • Ristretto • Lungo • Americano • Cappuccino • 
Flat White  • Latte • Latte Macchiato

Brasil Santos
z domieszką Robusty

Energia Samby

56,10zł / Netto

30,49zł / Netto

1000g

500g



Jedna z najlepszych kaw z Peru ma świetny kwiecisty aromat, 
połączony z lekką kwasowością i wyjątkowymi owocowymi nuta-
mi oraz czekoladowo – cynamonowym posmakiem. 

• Moc

• Kwasowość

• Goryczka

• Słodycz

Espresso • Ristretto • Lungo • Americano • Cappuccino 
• Flat White  • Latte • Latte Macchiato

Peru
100% Arabica

Andyjska przygoda

60,98zł / Netto

32,93zł / Netto

1000g

500g



Oferta dla firm
Zastanawiasz się jak wynagrodzić swoich pracowników, Klientów czy 
partnerów biznesowych? Kawa to zawsze dobry pomysł na prezent. 
Znamy gusta Polaków, wiemy jaki smak i etykieta sprawdzą się na-
jlepiej w danej sytuacji.

A jeśli chcesz wręczyć coś niepowtarzalnego, możemy wzbogacić 
prezenty o logo Twojej firmy. Wszystko zaczyna się od ustalenia 
dokładnych potrzeb Twojej firmy. Jeżeli wybierzesz jedną z możli-
wości personalizacji, np. etykietę z Twoim logo, prześlemy niezbędne 
materiały do naszego grafika. Następnie przedstawimy niepowtarzal-
ną wizualizację i wybierzemy odpowiednią kawę, na której umieścimy 
etykietę z logo Twojej firmy.

Umieszczanie etykiet i dopasowanie opakowania odbywa się pod 
naszym okiem, tak by zagwarantować najwyższą jakość. Dbamy o 
szczegóły, bo wierzymy, że to one wpływają na finalny efekt prez-
entów.

E-mail kontakt@noblecoffee.pl

Palarnia Kawy Noble Coffee

Tel. 511 722 500 Peru

Andyjska przygoda

100% Arabica

www.noblecoffee.pl





Kontakt
E-mail kontakt@noblecoffee.pl
Tel. 511 722 500

noblecoffee.pl


