нуди специјално кафе за вистинските
познавачи и љубители на кафе.
Со внимателен избор на различните видови на
зрна, одгледувани на најпопуларните плантажи
ширум светот, Ви нудиме комплетна арома и
уникатен баланс.

капсули

Вистинско италијанско еспресо, со јасен и силен
вкус. Има полно тело и привлечен вкус со благ допир на
арома. Мешавина од Азискиот темперамент на Робуста,
силен и јасен, засладен од интервенцијата на Арабика што
ја дополнува нејзината арома.
Совршен пијалок за да се добие соодветно полнење на
енергија.

INTENSO
една кутија: 10 капсули х 8g
еден пакет: 96 кутии

Капсули компатибилни на Cafﬁtaly System.
интензитет

5.0

истрајност

9.0

киселост

3.0

горчливост

6.0

body

8.0

Кафе за познавачите т.е љубителите на кафе
благодарение на нејзината убава арома, ниска киселост и
чоколадниот вкус. Премиум еспресото е силно кафе, кое
доаѓа од централниот регион на Јужна Америка, со добро
избалансирана мешавина на ароми.
Може да уживате во текот на денот благодарение на
малото количество на кофеин.
Капсули компатибилни на Cafﬁtaly System.
интензитет

3.0

истрајност

7.5

киселост

6.3

горчливост

3.5

body

6.5
www.ama.mk

PREMIUM
една кутија: 10 капсули х 8g
еден пакет: 96 кутии

капсули

SOPRANO
една кутија: 10 капсули х 8g
еден пакет: 96 кутии

Внимателниот избор и извор на кафе помагаат да се
создаде чисто Арабика еспресо со слатка и суптилна
арома.
Со својата намалена содржина на кофеин, тој е идеален
придружник на секоја пријатна пауза.
Капсули компатибилни на Cafﬁtaly System.

DECAFF
една кутија: 10 капсули х 8g
еден пакет: 96 кутии

интензитет

3.5

истрајност

8.0

киселост

3.0

горчливост

7.0

body

8.0

Направено од мешавина од Арабика и Робуста
карактеризирано со фин и нежен вкус на деликатна арома,
обезбедува ист полн вкус на обично кафе.
Може да се ужива во секое време со оглед на малата
количина на кофеин што не надминува 0,1%.
Капсули компатибилни на Cafﬁtaly System.

интензитет

3.5

истрајност

9.0

киселост

3.0

горчливост

6.0

body

8.0

www.ama.mk

капсули

Вкусен какао пијалок во којшто може да се ужива
обично во идеална количина од 80-90 мл.
Препорачуваме да додадете капсула млеко за да го
збогатите вкусот.

CACAO
една кутија: 10 капсули х 16g
еден пакет: 96 кутии

Капсули компатибилни на Cafﬁtaly System.

Од падините на етиопските висорамнини, се раѓа
100% арапско кафе со интензивна арома, нежен вкус и
полно тело, со ноти на овошје и цитрус.
Капсули компатибилни на Cafﬁtaly System.

интензитет

8.0

истрајност

8.0

киселост

7.0

горчливост

2.0

body

8.0
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ETHIOPIA
една кутија: 10 капсули х 8g
еден пакет: 96 кутии

капсули

BRASILE
една кутија: 10 капсули х 8g
еден пакет: 96 кутии

100% арапско кафе со потекло од високите планини на
Могиана, Бразил. Со ниска киселост и сладок вкус на
овошје.
Капсули компатибилни на Cafﬁtaly System.

INDIA

една кутија: 10 капсули х 8g
еден пакет: 96 кутии

интензитет

8.0

истрајност

8.0

киселост

7.0

горчливост

3.0

body

8.0

Од високите планини на Карнатака, Индија, се раѓа
100% Робуста еспресо кафе со силна арома и вкус, со ноти на
чоколадо и зачини.
Капсули компатибилни на Cafﬁtaly System.

интензитет

9.5

истрајност

8.0

киселост

3.0

горчливост

5.0

body

8.0
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nespresso

Мешавина од азиска Робуста, со силен и јасен
карактер, омекната во комбинација со Арабика, за да ги
истакне ароматичните квалитети.

INTENSO
една кутија: 10 капсули х 5x5g
еден пакет: 12 кутии

Капсули компатибилни на Nespresso машини.

интензитет

5.0

истрајност

9.0

киселост

3.0

горчливост

6.0

body

8.0

100% Арабика еспресо, со целосен вкус на
Централно и Јужноамериканско кафе, кое нуди пријатна
арома, доста богата и добро избалансирана.
Капсули компатибилни на Nespresso машини.

интензитет

3.0

истрајност

8.0

киселост

5.5

горчливост

3.0

body

7.0
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SOPRANO
една кутија: 10 капсули х 5x5g
еден пакет: 12 кутии

nespresso

DECAFF
една кутија: 10 капсули х 5x5g
еден пакет: 12 кутии

Еспресо кафе без кофеин, со полн и благ вкус, кој ја
зачувува живата арома на кафето, благодарение на малото
количество на кофеин, кое не надминува не повеќе од 0,1%.
Капсули компатибилни на Nespresso машини.

TREND
една кутија: 10 капсули х 5x5g
еден пакет: 12 кутии

интензитет

2.5

истрајност

8.0

киселост

3.5

горчливост

5.0

body

6.5

Мешавина на кафе од јужноамериканската сорта
Арабика, со малку индиска Робуста, за да се збогати
тоналитетот и да се зајакне неговиот карактер. Нуди
целосно мазен вкус.
Капсули компатибилни на Nespresso машини.

интензитет

4.0

истрајност

8.5

киселост

4.0

горчливост

5.5

body

7.0
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barista

Кафе Арабика од Централна и Јужна Америка, се
комбинира во хармонија со кафето Робуста од Азија.
Арабика собрана во земјата на Хондурас, Бразил и во
комбинација со вештите избирачи на Робуста во Виетнам и
Индонезија, гарантира производство на високо квалитетно
кафе.

TREND

едно пакување: 1000g
еден пакет: 10 пакувања

Интензивно кафе богато со земјени ноти, зачини и егзотични
плодови кои создаваат мала и пријатна горчина.
интензитет

4.0

киселост

1.0

горчливост

2.0

body

5.0

Создадено од најдобриот избор на кафе Арабика, кое
доаѓа од внимателниот раст на земјоделците на кафе во
Бразил, Колумбија и Хондурас, но со рамнотежа на Робуста
од Виетнам, правејќи го кафето кремасто и во полно тело.
Избалансирано, кремасто и со мала киселост што ја
истакнува сладоста на кафето и останува на непцето долго
откако сте го вкусиле.
Ноти на суво овошје, чоколадо и рафинирано со некои овошни ноти.
интензитет

3.0

киселост

3.0

горчливост

2.0

body

4.5
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PREMIUM
едно пакување: 1000g
еден пакет: 10 пакувања

barista

CLASSIC
едно пакување: 1000g
еден пакет: 10 пакувања

Создадено со најдобриот избор на кафе Арабика од
Јужна и Централна Америка, карактеризирано со целосен
вкус на кафето Робуста од Азија. Елегантен, со полно тело,
кремаст и долготраен вкус. Избрано на голема надморска
височина, Арабика во Централна Америка гарантира
деликатес на кафето, додека бразилската Арабика заедно
со виетнамската Робуста му даваат тело и конзистентност.
Деликатна, богата со ноти на суво овошје, со мал допир на чоколадо
и некои земјени ноти.

интензитет

3.0

киселост

1.0

горчливост

2.0

body

4.0
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e.s.e. pods

Кафето Арабика од Централна и Јужна Америка, се комбинира во хармонија со кафето Робуста од
Азија, со интензитет што ги истакнува егзотичните ароми на кафе и се карактеризира со елегантен
вкус.

18 единечни порции печено и мелено
индивидуално спакувани во заштитно пакување.

кафе,

CLASSIC
една кутија: 18 патрони х 7g
еден пакет: 12 кутии

Класичните pods за еспресо може да се користат на сите E.S.E.
машини и на еспресо машини со држач.

интензитет

4.0

арома

4.0

body

5.0

печење

4.0

Мелено еспресо кафе без кофеин во 18 кесички,
индивидуално спакувани во заштитно пакување.
Патроните можат да се користат на сите еспресо E.S.E. машини и
еспресо апарати со држач.

www.ama.mk

DECAFF
една кутија: 18 патрони х 7g
еден пакет: 12 кутии

мелено кафе

CLASSIC
едно пакување: 250g
еден пакет: 20 пакувања

Силна мешавина на кафе, кремасто и во полно тело.
Со вкус збогатен на силна и избалансирана арома.

Печено и мелено кафе.
Погоден за еспресо машини, апарат за филтер кафе, Moka Pod и
French press.

PREMIUM
едно пакување: 250g
еден пакет: 20 пакувања

Мешавина од слатко и ароматично кафе со благ и
елегантен вкус. Кафе за вистински познавачи на кафе и за
оние кои сакаат да уживаат во рафиниран спој секој ден.

Печено и мелено кафе.
Погоден за еспресо машини, апарат за филтер кафе, Moka Pod и
French press.

www.ama.mk

ладно кафе

CAPPUCCINO
едно пакување: 250ml
еден пакет: 24 пакувања

100% Арабика кафе подготвено со делумно
обезмастено млеко. Добивате задоволство од кафе
и енергија во една лименка.

MACCHIATO
едно пакување: 250ml
еден пакет: 24 пакувања

Ладно кафе, подготвено со млеко и со
помалку маснотии и кофеин. Обезбедува енергија
и уживање со само 54 калории.

www.ama.mk
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072 422 422
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