... ósmego dnia Bóg stworzył kawę,
a my ją dla Was palimy.

COFFEE NATION
Misją Coffee Nation jest edukacja oraz rozpowszechnianie kultury picia kawy. Dlatego robimy wszystko,
aby ten świeży i aromatyczny napój był odkrywany przez naszych Klientów każdego dnia.

J

esteśmy zespołem prawdziwych pasjonatów z solidnym stażem w branży. Gatunek, jakość i pochodzenie
kawy ma dla nas ogromne znaczenie. Dlatego, zanim trafi ona na stoły kawiarni,
biur czy odbiorców indywidualnych, każdy jej rodzaj, sprowadzany z egzotycznych
plantacji jest starannie selekcjonowany.
Natomiast sam proces palenia ziaren
jest prowadzony z wielką troską, uwagą i dokładnością. Dysponujemy wiedzą
i doświadczeniem, które pozwalają nam
wybrać odpowiednich dostawców z najdalszych zakątków świata, zapewnić
optymalne warunki transportu ziaren
i dobrać takie mieszanki, by nasi Klienci
mogli wydobyć z nich to, co najlepsze.
Kawa to magiczny napój, który samym
swoim zapachem pobudza każdego do
działania, a bogaty, intensywny i ożywiający smak zapewnia pozytywne nastawienie od samego rana. A my lubimy być pozytywnie nastawieni...

Paweł Wanot i Grzegorz Romański – założyciele Coffee Nation

To tylko niektóre z gatunków kaw, które mamy w swojej ofercie. W naszym sklepie czeka na Państwa około 40 kaw jednorodnych
i 6 mieszanek. Zapraszamy: sklep.coffeenation.pl

CHILLOUT COFFEE
ARABICA I ROBUSTA
HARMONIJNA I UNIKALNA
Harmonijne połączenie ziaren arabiki i robusty
z Brazylii oraz powolny, łagodny proces palenia
nadają mieszance unikalny migdałowy aromat
z kakaową nutą.

Brazylia

Kawa w opakowaniach 1000g, 500g i 250g.

HOUSE COFFEE
ARABICA I ROBUSTA
JEDWABISTAIŁAGODNA
Łagodna mieszanka brazylijskich ziaren
arabiki i robusty z Indonezji, zapewniająca
napary o karmelowym posmaku i jedwabistej
cremie.

Brazylia, Indonezja

Kawa w opakowaniach 1000g, 500g i 250g.

40 kaw jednorodnych
To tylko niektóre z gatunków kaw, które mamy w swojej ofercie. W naszym sklepie czeka na Państwa około 30
6 mieszanek.
i 10
kompozycjiZapraszamy:
smakowych.sklep.coffeenation.pl
Zapraszamy: sklep.coffeenation.pl

ROCK COFFEE
ARABICA I ROBUSTA
MOCNAIPOBUDZAJĄCA
Pobudzające espresso o orzechowym
posmaku, z nutą gorzkiej czekolady,
idealna mieszanka do przygotowania
kaw mlecznych.

Brazylia, Indie

Kawa w opakowaniach 1000g, 500g i 250g.

JAZZ COFFEE
ARABICA I ROBUSTA
INTENSYWNA I AKSAMITNA
Intensywna kawa o orzechowo-czekoladowym posmaku, delikatnym
aromacie palonego cukru i jedwabistej
cremie.

Brazylia, Indie

Kawa w opakowaniach 1000g, 500g i 250g.

To tylko niektóre z gatunków kaw, które mamy w swojej ofercie. W naszym sklepie czeka na Państwa około 40 kaw jednorodnych
i 6 mieszanek. Zapraszamy: sklep.coffeenation.pl

BLUES COFFEE
ARABICA I ROBUSTA
FASCYNUJĄCAIWYRAZISTA
Wyrazista kompozycja ziaren pochodzących
z Brazylii, Kolumbii, Etiopii oraz Indii.
Ceniona za łagodny i subtelny smak
uwieńczony cytrusową nutą.

Brazylia, Kolumbia, Etiopia, Indie

Kawa w opakowaniach 1000g, 500g i 250g.

SOUL COFFEE
100% ARABICA
SUBTELNA I WYKWINTNA
Subtelna kompozycja ceniona
za łagodny smak brazylijskiej
arabiki uwieńczony cytrusowo-kwiatową nutą Burundi.

Brazylia, Burundi

Kawa w opakowaniach 1000g, 500g i 250g.

To tylko niektóre z gatunków kaw, które mamy w swojej ofercie. W naszym sklepie czeka na Państwa około 40 kaw jednorodnych
i 6 mieszanek. Zapraszamy: sklep.coffeenation.pl

BRASIL SANTOS
100% ARABICA
ŁAGODNAIZRÓWNOWAŻONA
Delikatna kawa pozbawiona
gorzkości i kwaskowatości,
z czekoladową nutą.

Brazylia

Kawa w opakowaniach 1000g, 500g i 250g.

BRASIL CERRADO
100% ARABICA
DELIKATNA I KREMOWA
Łagodna kawa o karmelowym
aromacie z nutą czekolady
i migdałów.

Brazylia

Kawa w opakowaniach 1000g, 500g i 250g.

To tylko niektóre z gatunków kaw, które mamy w swojej ofercie. W naszym sklepie czeka na Państwa około 40 kaw jednorodnych
i 6 mieszanek. Zapraszamy: sklep.coffeenation.pl

COLOMBIA EXCELSO
WYTRAWNA I ZRÓWNOWAŻONA
Kawa z nutami owocowymi
oraz czekolady, z wytrawnym
posmakiem.

Kolumbia

Kawa w opakowaniach 1000g, 500g i 250g.

PANAMA
POBUDZAJĄCA I KREMOWA
Idealnie zrównoważone espresso
z kakaową nutą. Idealnie komponuje
się z mlekiem.

Panama

Kawa w opakowaniach 1000g, 500g i 250g.

ASORTYMENT
Nieustannie staramy się aby w naszym asortymencie dostępne było
minimum 40 kaw jednorodnych oraz 6 naszych autorskich blendów*.

* Mieszanka kilku kaw, która sprawi, że użyte do jej kompozycji kawy harmonijnie łączą się i oddają to co z każdej jest najlepsze.

Stopień
palenia
Moc
od 1 do 5 od 1 do 5
3

BRASIL CERRADO
YELLOW BOURBON

3

3

BRASIL CERRADO

3

4

BRASIL SAO RAFAEL

3

2

BRASIL LAGOA

3

3

BRASIL MOGIANA
BELLA GIANA

3

2

COLOMBIA EXCELSO

3

4

COLOMBIA
SUPREMO

3

3

ETHIOPIA SIDAMO

2

2

ETHIOPIA
YIRGACHEFFE

2

2

ETHIOPIA DJIMAH

2

1

GUATEMALA SHB

3

2

NICARAGUA SHG

3

2

INDIA PLANTATION
AA

3

4

VIETNAM LAM
DONG

3

2

PERU

3

3

MEXICO

3

2

BURUNDI

3

3

ARABICA

3

ROBUSTA

BRASIL SANTOS
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MIESZANKA KAW

ARABICA

Asortyment
coffeenation

Stopień
palenia
Moc
od 1 do 5 od 1 do 5

PANAMA

4

4

PAPUA NOWA
GWINEA

2

1

COSTA RICA

3

2

HONDURAS

2

1

DOMINIKANA

4

4

RWANDA

2

2

CONGO

3

2

CUBA

3

3

SUMATRA

5

4

KENYA

2

3

INDIA CHERRY AA

4

4

INDIA PARCHMENT

4

4

CONILLON BRASIL

4

4

JAVA sweet & mild

4

3

VIETNAM

4

5

JAZZ COFFEE

3

4

BLUES COFFEE

4

3

CHILL OUT COFFEE

4

4

HOUSE COFFEE

3

3

ROCK COFFEE

3

5

SOUL COFFEE

3

2

O

d chwili powstania w 2012
roku Nasza firma nieustannie
dąży do poprawy standardów
wypalenia kaw oraz jej produkcji. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie
u Nas swoją ulubioną kawę. Z ogromną satysfakcją we wrześniu 2020 roku
przeprowadziliśmy się do Naszej nowej
siedziby, która mieści się w Izabelinie
Dziekanówku przy ulicy Modlińskiej 21.
Nasz zespół czeka na każdego, kto zechce kupić kawę bezpośrednio w palarni.
Warto Nas odwiedzić, chętnie poczęstujemy kawą oraz pomożemy w dokonaniu właściwego wyboru (po lewej
stronie znajdziecie Państwo listę dostępnego asortymentu wraz z oznaczeniami
mocy oraz stopnia wypalenia kawy).
Doceniamy kontakt osobisty
- odwdzięczymy się :-)

OFERTA DLA BIUR

P

Wiemy, że ten mocny i aromatyczny napój, to nieodłączny element codziennej pracy. Wśród załogi
rośnie kreatywność i twórcza motywacja, Klienci są oczarowani, a to wszystko dzięki filiżance dobrej kawy.

owodzenie wielu rozmów biznesowych zależało od filiżanki świeżej,
aromatycznej kawy. To ona łagodzi żar negocjacji i tworzy klimat dla porozumienia. Wiedzą to właściciele wielu
firm, którzy zamawiają kawę właśnie
u nas. Zapewniamy niepowtarzalny smak
i niezapomniany aromat świeżo palonych ziaren. Tworzymy mieszanki, które
dodają energii pracownikom i dostarczają smakowych uniesień gościom firmy.
Jednak kawa, nawet najlepsza, nie przygotuje się sama. W biurowej rzeczywistości liczy się czas i skuteczność. Ten,
kto wyznaje tę zasadę z pewnością doceni naszą ofertę niezawodnych i szybkich ekspresów do kawy. Proponowane
przez nas urządzenia gwarantują stabilność ciśnienia i temperatury grzałki, zapewniają szczelność filtrów oraz sterylność warunków przygotowania kawy.
A przy okazji są po prostu piękne.

SERWIS I WSPARCIE
Mamy świadomość, że ciężko jest żyć bez kawy. Dlatego, jeśli wydarzy się cokolwiek, co pozbawi Państwa tego
zbawiennego napoju, nie zostawimy Was samych.

Z

acznijmy od początku. W Państwa
-

z ekspresem pojawia się specjalista,
pasjonat, który przeszkoli pracowników, wprowadzi w sekrety przygotowania idealnej kawy, zdradzi tajemnice
parzenia doskonałego espresso czy wyśmienitego macchiato. Nie zostawiamy
naszych Klientów bez wsparcia. Zapewniamy regularne przeglądy urządzeń,
a jeśli oblegany od rana do wieczora
ekspres odmówi posłuszeństwa, naprawę przeprowadzimy na miejscu. Jedynie
w przypadku poważnego uszkodzenia,
zawieziemy maszynę do naszego serwisu. W takim jednak przypadku gwarantujemy urządzenie zastępcze.
Jeśli chodzi o naszą kawę... na niej znamy się najlepiej. Dlatego doradzimy
przy wyborze gatunków i mieszanek,
opowiemy o ich aromatach, o goryczce,

kwasowości, o tym skąd pochodzą ziarna i jak je przygotowywano.
Kawa dostarczana jest zawsze na czas.
Razem staramy się, by nigdy, nawet
przez minutę, jej nie zabrakło. Nasi
dostawcy dwoją się i troją (oczywiście
w zgodzie z przepisami o ruchu drogowym) by przesyłka docierała zawsze
wtedy, gdy jest potrzebna.
Wystarczy jeden telefon, a my zajmiemy
się wszystkim. Tacy już jesteśmy.

NASZA PALARNIA KAWY
Położona na północ od Warszawy, z dala od wielkomiejskiego zgiełku i korporacyjnego gwaru palarnia kawy
ek przyjemnością.

N

do wieczora wdychamy jej zapach, degustujemy ją i rozmawiamy o tym, co można zrobić, by była
jeszcze smaczniejsza. Kawę wypalamy
w bębnowych piecach renomowanej fir my Toper. Piece te umożliwiają przygotowanie ziaren metodą „mistrzowską”.
Ten sposób obróbki pozwala kontrolować proces wypalania kawy niemalże
w każdej sekundzie. Jesteśmy dumni
z tego, że wszystkie nasze kawy są „pro-

gatunku, każdej mieszanki dobieramy
optymalne warunki palenia, określamy
najlepsze temperatury i odpowiedni czas.
Oczywiście to najpilniej strzeżona tajempalenia, nasza kawa leżakuje, chłodzi się
i nabiera aromatu. I dopiero wtedy pakujemy ją i wysyłamy do Was.

ul. Modlińska 21
05-092 Izabelin - Dziekanówek
(+48) 664 401 876
(+48) 607 220 366
Zgłaszanie usterek, serwis:
(+48) 668 394 111

