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Szanowni Państwo,
choć przyszło nam mierzyć się z wieloma trudnościami i obawami wynikającymi z napiętej sytuacji
w kraju i na świecie, to chcemy z nadzieją wyglądać w przyszłość i cieszyć się nadchodzącym okresem
świąteczno-noworocznym. Wierzymy, że przyniesie on chwile wytchnienia i spokoju.
Chcemy podzielić się z Państwem naszą ofertą zimowo-świąteczną przygotowaną na sezon 2022/2023.
Znajdują się w niej produkty, które od lat cieszą się wielkim uznaniem, ale i nowości, które ufamy, że i tym
razem trafią w gusta naszych klientów.
Dokładamy wszelkich starań by nasze zestawy podarunkowe stanowiły wyjątkowy prezent dla każdego
obdarowanego, a aromatyczne kawy i herbaty były idealną oprawą świątecznych upominków, tym samym
uprzyjemniając zimowy czas.

Zespół Tommy Cafe

ZESTAWY
PREZENTOWE
Propozycje gotowych zestawów prezentowych
w eleganckich pudełkach z tektury falistej –
eko i świątecznie!

Zestaw: Królowa Śniegu
• Herbatka owocowa Winter Romance (100g w szklanej butelce z korkiem)
• Kawa Papua Nowa Gwinea BOX (200g kawy mielonej w ozdobnym pudełku)
• Czekolada mleczna z ananasem i kokosem (85g rzemieślniczej czekolady)
Całość zapakowana w pudełko fasonowe udekorowane banderolą świąteczną.

Zestaw: Dziadek Mróz
• Herbatka owocowa Christmas Berry (100g w szklanej butelce z korkiem)
• Kawa Indie Monsooned Malabar BOX (200g kawy ziarnistej w ozdobnym pudełku)
• Czekolada gorzka z truskawkami, pistacjami i czerwonym pieprzem
(85g rzemieślniczej czekolady)
Całość zapakowana w pudełko fasonowe udekorowane banderolą świąteczną.

Zestaw: Christmas Tea 3
• Herbatka owocowa Winter Romance (100g w szklanej butelce z korkiem)
• Herbatka owocowa Christmas Berry (100g w szklanej butelce z korkiem)
• Herbatka czarna smakowa Santa Berry (80g w szklanej butelce z korkiem)
Całość zapakowana w pudełko fasonowe udekorowane banderolą świąteczną.

HITY
SPRZEDAŻOWE
Produkty, które pokochali nasi Klienci, to
przede wszystkim kawy smakowe: Świąteczne
ciastko, Cicha Noc, Zimowy Grzaniec i wiele
innych…

Kawa smakowa
Gwiazdkowy Łakoć

Kawa smakowa
Cicha Noc

Kawa smakowa
Świąteczne Ciastko

Kawa świeżo palona o smaku pistacji
i marcepanu.

Kawa świeżo palona o smaku
cynamonu, słodkiej wanilii i soczystej
pomarańczy.

Kawa świeżo palona o smaku
pomarańczy, kruchego ciastka
i cynamonu.

Rodzaj kawy: 100% Arabica
Gramatura: 250g lub 1kg
Kawa ziarnista z możliwością zmielenia

Rodzaj kawy: 100% Arabica
Gramatura: 250g lub 1kg
Kawa ziarnista z możliwością zmielenia

Rodzaj kawy: 100% Arabica
Gramatura: 250g lub 1kg
Kawa ziarnista z możliwością zmielenia

Kawa smakowa
Zimowy Grzaniec

Kawa smakowa
Pierniczek

Kawa Czekoladowa
Pomarańcza

Kawa świeżo palona o smaku
pomarańczy, cynamonu i grzanego
wina.

Kawa świeżo palona o smaku piernika,
ze słodko-pikantnym posmakiem
przypraw korzennych.

Kawa świeżo palona o smaku
pomarańczy i wyśmienitej czekolady.
Wersja zapakowana w BOX.

Rodzaj kawy: 100% Arabica
Gramatura: 250g lub 1kg
Kawa ziarnista z możliwością zmielenia

Rodzaj kawy: 100% Arabica
Gramatura: 250g lub 1kg
Kawa ziarnista z możliwością zmielenia

Rodzaj kawy: 100% Arabica
Gramatura: 200g
Kawa mielona

Zestaw świąteczny Pierniczek
Kawa świeżo palona o smaku ciasteczka
piernikowego wraz z ciepłymi, świątecznymi
skarpetkami oraz porcją rzemieślniczych
krówek.
Rodzaj kawy: 100% Arabica
Gramatura: 250g
Kawa ziarnista z możliwością zmielenia

Rzemieślnicze Krówki
Kruche i ciągnące cukierki o smaku świątecznego pierniczka
będą świetnym dopełnieniem każdej kawy.

ZESTAWY
DEGUSTACYJNE
Zestawy degustacyjne to idealna opcja dla
poszukiwaczy perfekcyjnej kawy. Bez wątpienia
przyniosą radość odkrywania nowych smaków,
będą też oryginalnym pomysłem na prezent.

Zestaw degustacyjny Kaw Smakowych
Każdy smakosz kawy znajdzie w tym zestawie coś dla siebie.
Może będzie to wyjątkowa słodycz Belgijskich Pralin, energetyzujące
połączenie Pomarańczy w czekoladzie, kremowy i doskonale
zbalansowany smak French Vanilla, czy może powiew Włoskich
Wakacji i zachwycające Amore Mio?
•
•
•
•
•

Włoskie Wakacje 150g
Belgisjkie Praliny 150g
Amore Mio 150g
French Vanilla 150g
Pomarańcza w Czekoladzie 150g

Zestaw kaw ziarnistych z możliwością zmielenia.

Zestaw degustacyjny Kaw Naturalnych
Kawy pochodzące z różnych zakątków świata. Skomponowane by się
wyróżniały: intensywnością, aromatem, nutami smakowymi
i zapachem. Jedne są łagodniejsze, inne bardziej wyraziste, jedne
z nutami cytrusów, inne z delikatnym posmakiem czekolady
i orzechów.
•
•
•
•
•

Papua Nowa Gwinea 150g
Etiopia Djimmah 150g
Indie Monsooned Malabar 150g
Kolumbia Excelso 150g
Tanzania AA 150g

Zestaw kaw ziarnistych z możliwością zmielenia.

KAWY
TOP ARABICA
Ekskluzywny wybór dla prawdziwych smakoszy.
Pozwól sobie na chwilę luksusu przy filiżance
wyśmienitej kawy. Wyjątkowa kompozycja smaku
i aromatu dostarczy zaskakujących doznań dla
zmysłów.

KAWA KOPI LUWAK

Wzbudza niebywałe zainteresowanie będąc
najdroższą kawą na świecie. Charakteryzuje
się specyficznym aromatem oraz praktycznie
zerową goryczą.

Zestaw Kaw Ekskluzywnych
• Kopi Luwak 50g
• Hawai Kona 50g
• Jamaica Blue Mountain 50g
Zestaw luksusowych kaw zapakowany w eleganckie
pudełko z insygnowanym logo Tommy Cafe oraz
certyfikatami autentyczności kaw Kopi Luwak
i Jamaica Blue Mountain.

HERBATKI
SMAKOWE
Przyjemne świąteczne aromaty zamknięte
w szklanych butelkach z korkiem. Herbatki
owocowe z rozgrzewającymi składnikami
uprzyjemnią każdemu długie, zimowe
wieczory.

Herbatka owocowa Merry
Cranberry (150g) - Wyśmienita
mieszanka z żurawiną,
cynamonem oraz anyżem.
Idealna na świąteczne spotkanie
w gronie najbliższych.

Herbatka owocowa Winter
Romance (100g) - Kawałki
truskawek i płatki hibiskusa
z dodatkiem przypraw: imbiru,
pieprzu różowego i cynamonu.
Napar o intensywnym aromacie
uprzyjemni czas podczas
zimowych wieczorów.

Herbatka owocowa
Christmass Carol (110g) Oczaruje każdego smakiem
soczystej pomarańczy, jabłka
i hibiskusa. Odpowiednio
skomponowana propozycja na
wigilijny wieczór.

Herbatka owocowa Santa
Berry (80g) - Herbata czarna
uzupełniona o dodatki
owocowe: żurawinę, truskawki,
maliny. Całość dopełniona
kardamonem i migdałami.
Czaruje pięknym zapachem
wprowadzając w świąteczny
klimat.

Herbatka owocowa
Christmas Berry (100g) Wprawi w świąteczny nastrój
za sprawą aromatycznego
jabłka, cynamonu i imbiru. To
tradycyjna kompozycja smaków
świątecznych.

Herbatki owocowe Santa
Berry oraz Christmass Carol
dostępne w opakowaniach
kraftowych (100g)

Zestaw Christmas Tea 5
•
•
•
•
•

Herbatka owocowa Winter Romance (100g)
Herbatka owocowa Merry Cranberry (150g)
Herbatka owocowa Christmass Berry (100g)
Herbatka owocowa Christmass Carol (110g)
Herbatka czarna smakowa Santa Berry (100g)

Całość zapakowana w pudełko fasonowe udekorowane
banderolą świąteczną.

KUP KAŻDĄ OSOBNO

Będzie stanowiła cudowny upominek lub stanie się
jednym z elementów uzupełniając całość prezentu.

KUP W ZESTAWIE

Kupując kilka i pakując je do pudełka fasonowego.

CZEKOLADY
RZEMIEŚLNICZE
Czekoladki wykonane z najwyższej jakości składników,
formowane ręcznie. To wyjątkowe produkty, które możesz
podarować swoim bliskim w prezencie.

Czekolady w kartoniku:
• Czekolada gorzka z chili i solą himalajską (85g)
• Czekolada mleczna z ananasem i kokosem (85g)
• Czekolada gorzka z truskawkami, pistacjami
i czerwonym pieprzem (85g)

Czekoladowa bombka
z owocami mix (40g)

Czekoladowa kostka
z owocami mix (20g)

Czekoladowa choinka
mix (20g)

BRELOKI
KAWOWE
Brelok kawowy dla prawdziwych kawoholików. Starannie
odwzorowane przedmioty kojarzone z codziennym
rytuałem picia kawy, które można nosić doczepione do
kluczy, torebek, plecaków.

01. Czajniczek 1

02. Kubek

03. Kolba grafit

04. Tamper

05. Młynek
elektryczny

06. Młynek
ręczny

07. Dripp 1

08. Dripper

09. Dzbanek

10. Czajniczek 2

11. Dripp 2

12. Kolba srebrna

13. Czajniczek 3

14. Filiżanka

15. Kawiarka

16. Czajniczek 4

W ofercie dostępne są gotowe zestawy prezentowe,
a także produkty pojedyncze, z których na specjalne
zamówienie klienta, można utworzyć zestawy. Wszelkie
pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie
bądź mailowo do naszego biura. Nasi pracownicy
z chęcią pomogą przygotować Państwu zamówienie
pod indywidualne wytyczne.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego
Sklepu stacjonarnego w Skoczowie, gdzie dostępna
jest pełna oferta naszych produktów.

Tommy Cafe Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 8 , 43-430 Skoczów

email: biuro@tommycafe.pl
tel.: +48 33 482 97 98

www.tommycafe.pl

