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Świąteczna podróż z filiżanką pełną nadziei 

 

Kochamy kawy 

Kawy to nasza pasja. Spośród całego mnóstwa gatunków, wybieramy te najciekawsze, urzekające smakiem i 
aromatem. Chcemy dzielić się ich głębią, która podkreśli niepowtarzalność okazji, jak i dnia codziennego.     

Harmonijnie łączymy herbaty  

Tworzymy kompozycje herbat pełne wyjątkowości. Dobieramy je starannie, by mogły cieszyć aż do ostatniej kropli. 
To bogactwo, które za każdym razem odkrywa się na nowo z prawdziwą przyjemnością.    

Podróżujemy po świecie  

Dzielimy się smakami podróży pełnych wspomnień. Wschodów i zachodów słońca. Zapachów i kolorów poznanych 
tam i wtedy. To one inspirują nas od ponad 27 lat. Oryginalny smak to także oryginalna jakość. Dokładamy 
największych starań, by w naszych produktach to ona była zawsze najważniejsza.  

Uwielbiamy tworzyć upominki   

W trudnym okresie pandemii i zawieszenia działalności naszej ukochanej turystyki mobilizujemy siły. Kawy i herbaty 
Fratelli Caffee tworzymy teraz ze zdwojoną mocą. Serdecznie zachęcamy Państwa do zakupu naszych produktów, 
dostępnych także w pięknych zestawach prezentowych przygotowanych na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.  

Jesteśmy pewni, że z filiżanką kawy lub orientalnej herbaty powrócicie myślami w ukochane zakątki świata 
wspomagając jednocześnie BTP FRATER.  

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę Herbaty Zimowej oraz kawy Original Blend. W składzie Herbaty Zimowej obok 
suszonych owoców jabłoni znajdziemy również hibiskus, aromatyczne rodzynki oraz pasującą do tej kompozycji korę 
drzewa cynamonowego. Całości dopełniają podkreśla smak wywaru owoce aronii. Niepowtarzalny aromat i głęboka 
barwa zaparzonej herbaty powodują wrażenie realnego obcowania z całym bogactwem natury i czerpania z jej darów.  
Masa netto 70 g. /20 zł    
 
Z kolei kawa Original Blend to niepowtarzalne połączenie świeżo palonych ziaren z brazylijskich i indyjskich plantacji. 
Mieszanka ta, dzięki azjatyckiej domieszce tworzy wyśmienitą creme, natomiast arabica prosto z Brazylii nadaje 
oryginalny orzechowo czekoladowy aromat. Kawa te cechuje się średnią mocą oraz średnią kwaskowatością. 
Zamówienie może być przygotowane w formie kawy ziarnistej lub mielonej. 
Masa netto 200g/ 24 zł 
 

 
W razie pytań pozostaję do dyspozycji i zapraszam do złożenia zamówienia. 
Maria i Marek Komborscy, Leszno, tel. kom: 797 700 388, mail: leszno@frater.pl 

 

 

 

 

 

 










