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Kawą pasjonujemy się od wielu lat, a na rynku kawowym 
istniejemy niemal od początku jego tworzenia. 

Nasz zespół to czołówka polskich baristów, którzy 
zdobywają osiągnięcia nie tylko na arenie narodowej 
ale i międzynarodowej, biorąc udział w licznych 
zawodach oraz konkursach.

Dodatkowym atutem, który świadczy o najwyższym 
poziomie naszych baristów jest Szkoła Baristów Colours 
Of Coffee, która od lat kształci zarówno pasjonatów 
kawy, jak i doszkala profesjonalistów.

kim jesteśmy



Dbamy nie tylko o wysoką jakość kawy, ale także o 
wygląd i estetykę serwowanego produktu. 

Każdy z naszych baristów oprócz podstawowych 
technik latte art stosuje również innowacyjne wzory na 
potrzeby naszych klientów, jak np. odwzorowanie logo. 

Dodatkowo gwarantujemy niepowtarzalną atmosferę 
podczas spotkania biznesowego, konferencji, obsługi 
targów, imprezy firmowej czy też prywatnego przyjęcia. 

Nasi bariści to nie tylko prawdziwi pasjonaci kawy, 
którzy chętnie opowiedzą o serwowanym napoju, 
doradzą i zaskoczą ciekawostką, wyróżnia ich także 
optymizm, którym zarażają gości.
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# Baristów z pasją i wiedzą
# Profesjonalnego sprzętu, który zadowoli swoją  jakością
   oraz wyglądem nawet najbardziej wymagających klientów
# Kawy z segmentu „specialty coffee”
# Estetyki oraz wyróżnienia na swoim evencie

    Jeśli interesują Cię 
# Alternatywne metody parzenia kawy
# Mobilne bary dostosowane do Twoich potrzeb
# Tea brew bar
# Fresh juices bar
# Koktajl bar

I inne wariacje na temat kawy i nie tylko trafiłeś w najlepsze miejsce

jeśli szukasz



    #BarKawowy

   Obsługa doświadczonego baristy
   Profesjonalny ekspres ciśnieniowy
   Produkty i dedykowane menu: kawy ciepłe, 
   zimne herbaty, gorąca czekolada, fingerfoody
   Innowacyjny mobilny bar
   Indywidualny projekt na życzenie klienta

To co może wyróżniać to branding kubeczków, baru, fartuch z logo
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    #KoktajlBar

   Obsługa profesjonalnego barmana
   Owoce, świeże zioła do efektownych dekoracji
   Akcesoria i sprzęt barmański
   Lód w kostkach i kruszony
   Alkohol, soki, napoje
   Szkło do koktajli, produkty i dedykowane menu
   Unikatowe przepisy na bazie kawy oraz dowolne 
   menu na życzenie klienta

       To co może wyróżniać to nowoczesny bar z  brandingiem, 
                                     fartuch z logo
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 #BarHerbaciany

   Obsługa doświadczonego baristy
   Wysokiej jakości susze herbaciane, ziołowe i owocowe
   Przyprawy, konfitury, syropy, owoce
   Własne receptury na rozgrzewające zimowe herbaty
   Nowoczesne urządzenia i akcesoria do parzenia 
   herbaty
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    #BarZeŚwieżymiSokami

   Obsługa doświadczonego baristy
   Akcesoria do przygotowywania soków - wyciskarki
   Świeże owoce
   Możliwość podawania soków w buteleczkach i 
   kubkach
   Kolorowe rurki, mieszadełka
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         #BarSmoothie&Lemoniady

   Energetyzujące i zdrowe smoothie oraz lemoniady.
   Nasza oferta bazuje na sprawdzonych przepisach,
   możemy również wspólnie wypracować nowe smaki.
   Akcesoria do przygotowywania smoothies – blendery.

   Przykładowe menu

   SMOOTHIES LEMONIADY
   banan - jabłko - awokado – szpinak arbuzowa
   burak - truskawki - jabłko - natka pietruszki cytryna z miętą
   mango - banan - cytryna – miód truskawkowa
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Zaufali nam 
#Zaufało nam wiele znanych marek,
   które współpracują z nami na   
   stałe, a nowych zadowolonych 
   Klientów wciąż przybywa

#Zorganizowaliśmy tysiące eventów 
   w Polsce i za granicą

#Zaparzyliśmy tony kawy

#Zrealizowaliśmy setki barów na 
   indywidualne zamówienie



KONTAKT
Magdalena Kacperczyk
tel.: +48 668607747
magdalena@coloursofcoffee.pl

info@coloursofcoffee.pl
tel.: +48 882 080 000

www.coloursofcoffee.pl

#kawasamasieniezrobi
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