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Stopień palenia i mielenia

Opisy kaw

1 Bardzo jasny
2 Jasny

3 Średni
4 Średni do ciemnego

5 Ciemny
6 Bardzo ciemny

Stopień palenia

1 Drobny
(np. Espresso)

2 Umiarkowanie drobny
(np. Moka Pot)

3 Umiarkowanie gruby
(np. ekspres przelewowy)

4 Gruby
(np. French Press
lub ekspres przelewowy)

Stopień mielenia



1862 VIENNA 
KOMPLETNA KONCEPCJA

1862 VIENNA to nie tylko luksusowy produkt, pozwalający 
cieszyć się wykwintnymi chwilami przy kawie, ale także 
kompletna koncepcja: rzemieślnicza kawa, hermetyczne 
przechowywanie, precyzyjne mielenie, najwyższej klasy 
maszyna i kultowe serwowanie. 
Julius Meinl 1862 VIENNA to wolno palona kawa, której 
ciemny stopień palenia pozwala uzyskać intensywne 
espresso o pełnym smaku, który został nagrodzony 
prestiżową, trzygwiazdkową nagrodą Superior Taste przez 
Międzynarodowy Instytut Smaku.

Jak to jest możliwe?
Wyjątkowa, zbalansowana mieszanka, która pasuje do 
koncepcji kawy najwyższej jakości, którą, jak wiemy, 
pokochają Twoi goście.



1862 VIENNA 

Julius Meinl 1862 Vienna to starannie dobrana mieszanka, 

skomponowana w 100% z ziaren Arabiki. Ziarna z 

Kolumbii, wchodzące w skład tej mieszanki tworzą 

aromatyczny, intensywny napar z pikantnymi nutami. 

Używanie tych ziaren celebruje specjalistyczną wiedzę, 

dziedzictwo i doskonały smak, jednocześnie pozwalając 

nam pomagać rolnikom w rozwijaniu ich własnej 

działalności w ramach Colombian Heritage Project. Julius 

Meinl 1862 Vienna to wolno palona kawa, której ciemny 

stopień palenia pozwala uzyskać intensywne espresso o 

pełnym smaku. Unikalny proces palenia przynosi aromaty 

orzecha laskowego, karmelu i słodu. Zwieńczone są 

owocowymi i pikantnymi nutami, dzięki czemu mieszanka 

1862 daje dobrze zbalansowany i dobrze zaokrąglony 

napar z eleganckim posmakiem.

Rodzaj ziarna ARABICA

Stopień palenia

Aromat
Bardzo bogaty i trwały, z owocowymi i pikantnymi 

nutami, ponadto nutami orzecha laskowego, 
karmelu i słodu

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Gorzka czekolada i nuty przypraw, cytrusowa 

kwasowość, dymne akcenty, migdały w aromacie, 
gładkie body, długi posmak gorzkiej czekolady
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Ilość / opakowanie ● Nr art. 3 kg ziarno ● 95490

Julius Meinl wspiera farmerów w Kolumbii, aby poprawić ich biznes kawowy i zapewnić przekazywanie wiedzy i doświadczenia kawowego z pokolenia na pokolenie.

HORECA
KAWA ZIARNISTA



THE ORIGINALS No.1
Vienna XVI Blend

Mieszanka 100% arabika o klasycznym 

delikatnym wiedeńskim smaku. 

Kawy o różnym pochodzeniu zostały 

harmonijnie połączone, nadając 

mieszance intesywność i bogactwo.

Kraje pochodzenia:

• Nicaragua Jinotega

• Guatemala Antigua

• Indian Plantation

• Brazil Alta Mogiana

Rodzaj ziarna ARABICA

Stopień palenia

Aromat Orzech laskowy, kwiatowy

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Orzech laskowy, gorzka czekolada, długi 

posmak, syropowe body

5

5
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Ilość / opakowanie ● Nr art. 1 kg ziarno ● 88602

HORECA
KAWA ZIARNISTA



THE ORIGINALS No.2
Red Door Blend

Kawa o intensywnym i 

nowoczesnym charakterze, ale o 

zrównoważonym smaku. Cztery, 

wyselekcjonowane kawy z różnych 

krajów pochodzenia są i palone aż 

do pierwszego crack’u, tak aby 

można było w pełni wyrazić 

wyjątkowość wszystkich ziaren; by 

nadać mu orzeźwiającą owocową 

charakterystykę z nutą pikanterii.

Kraje pochodzenia:

• Ethiopia Sidama

• Tanzania Kilimanjaro

• Guatemala Antigua

• Costa Rica
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Qty / pack ● Art No. 1 kg beans ● 88601

Rodzaj ziarna ARABICA

Stopień palenia

Aromat Cytrusowy, korzenny

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Cytrusy, mleczna czekolada, marcepan, 

soczyste, niskie body

HORECA
KAWA ZIARNISTA



CAFÉ EXPERT 
Bio Fairtrade

Ekologiczna kawa z certyfikatem Fairtrade, 

składająca się w 100% z ziaren Arabiki, 

starannie wyselekcjonowanych z górskich 

farm w Hondurasie i Peru. Wszystkie 

dojrzałe owoce kawy są starannie zbierane 

ręcznie i suszone na słońcu, dzięki czemu 

tylko najlepsze ziarna trafiają do palarni 

Julius Meinl. Delikatne palenie rozwija 

wykwintne i bogate, musujące smaki,           

z bardzo owocowymi i cytrynowymi 

nutami.

Rodzaj ziarna ARABICA

Stopień palenia

Aromat Bogaty, owocowy

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Jasna, owocowa kwasowość          
i łagodny orzechowy posmak
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Ilość / opakowanie ● Nr art. 1 kg ziarno ● 78337

HORECA
KAWA ZIARNISTA



CAFÉ EXPERT 
Espresso Spezial

Mieszanka o pełnym body, składająca się w 

100% z ziaren Arabiki, cechuje się 

elegancką słodyczą i zrównoważoną 

gładkością. Stworzona ponad pół wieku 

temu receptura łączy w sobie unikalne 

cechy najwyższej jakości ziaren 

pochodzących z czterech różnych regionów. 

Dzięki średnio ciemnemu paleniu, 

podkreślony jest charakter każdej z użytych 

kaw, przez co Espresso Spezial wyrasta na 

jasną, wysoko wyprofilowaną ale gładką i 

elegancką mieszankę.
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Ilość / opakowanie ● Nr art. 1 kg ziarno ● 50

Rodzaj ziarna ARABICA

Stopień palenia

Aromat Bogaty, owocowy

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Krągłe body, przyjemna kwasowość, 

śliwka, rodzynki, długi posmak 

HORECA
KAWA ZIARNISTA



Poesia

Ta wykwintna kawa została stworzona z 

okazji obchodów 150-lecia Julius Meinl. Aby 

zapewnić najbardziej elegancki rezultat, 

specjaliści Julius Meinl bezkompromisowo 

dążą do doskonałości. Dzięki niezwykle 

złożonej mieszance różnych krajów 

pochodzenia, harmonijnie zbalansowanej ze 

sobą, ta kawa natychmiast zachwyca 

niewiarygodnie jedwabistym doznaniem w 

ustach. Jednym ze składników tej mieszanki 

jest kawa z Kolumbii, jej dodatek jest 

wyjątkowym świętem tradycji, dziedzictwa i 

doskonałego smaku. Rezultatem jest 

żywiołowość w filiżance.
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Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Aromat Orzechowy, kwiatowy

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Słodka, orzechy laskowe, gęste body, 

wiśniowo-czekoladowy posmak

Ilość / opakowanie ● Nr art. 1 kg ziarno ● 93251

Julius Meinl wspiera farmerów w Kolumbii, aby poprawić ich biznes kawowy i zapewnić przekazywanie wiedzy i doświadczenia kawowego z pokolenia na pokolenie.

HORECA
KAWA ZIARNISTA



Espresso Gold

Ta mieszanka składa się wyłącznie z 

ziaren Arabiki palonych w tradycyjny, 

wiedeński sposób. Wszystkie ziarna 

pochodzą z wyżyn Ameryki 

Południowej i Środkowej, jednych z 

najlepszych regionów uprawy kawy 

na świecie. Specjalne średnie palenie 

zapewnia idealną równowagę między 

kwasowością i goryczą, tworząc 

wyrafinowane doznania w trakcie 

delektowania się espresso.

Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Aromat Łagodny i słodki

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Słodka, owocowa, miodowa, nuty kwiatowe, 

umiarkowane, gładkie body
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Ilość / opakowanie ● Nr art. 1 kg ziarno ● 59623

HORECA
KAWA ZIARNISTA



CREMA ESPRESSO
Delight

Zbalansowana kawa z certyfikatem 

Rainforest Alliance, łącząca kawy 

najwyższej jakości pochodzące z pięciu 

różnych regionów, zapewniająca 

cudownie harmonijne doznania. Od razu 

zachwyca bardzo obfitą cremą o 

intensywnym, orzechowym kolorze. Ta 

dobrze zbalansowana mieszanka ma 

bogate i krągłe body oraz przyjemną 

aksamitność z subtelną nutą kwasowości 

cytrynowej. Trwały, czekoladowy posmak 

sprawia, że jeszcze bardziej zapada w 

pamięć.
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Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Aromat Bogaty, owocowy

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Intensywna, czekoladowa, ciężkie, 
syropowe body, kakao w posmaku

Ilość / opakowanie ● Nr art. 1 kg ziarno ● 87752

HORECA
KAWA ZIARNISTA



CREMA ESPRESSO
Italiano

Crema Espresso Italiano to typowa 

włoska mieszanka składająca się z 

najlepszych ziaren Arabiki i Robusty z 

Ameryki Południowej i Środkowej oraz 

Indii. Unikatowy proces palenia w naszej 

włoskiej palarni, nadaje tej kawie 

autentyczny włoski aromat oraz bardzo 

okrągły i zrównoważony smak z trwałym 

posmakiem.

Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Aromat Delikatny, migdałowy

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Karmelowa słodycz i gorycz ciemnej czekolady, 

aromat migdałów, w posmaku kakao, pełne 
body
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Ilość / opakowanie ● Nr art. 1 kg ziarno ● 106502

HORECA
KAWA ZIARNISTA



Eccelsa

Mieszanka ziaren Arabiki i Robusty

pozyskiwanych z najlepszych regionów 

uprawy kawy na świecie.Kawa

charakteryzuje się średnim paleniem, 

co skutkuje dobrą równowagą 

pomiędzy kwasowością, goryczką i 

słodyczą.
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Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Aromat Pełny i zrównoważony ze świeżymi nutami

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak Harmonijny

Ilość / Opakowanie ● Nr art. 1 kg ziarno ● 82678

HORECA
KAWA ZIARNISTA



CREMA ESPRESSO
Classico

Wyselekcjonowane, najwyższej jakości 

ziarna Arabiki i Robusty. Mieszanka o 

średnim paleniu, co daje 

niepowtarzalny smak. Ta mieszanka 

pobudza kubki smakowe każdego 

miłośnika kawy swoim wyrazistym, 

intensywnym aromatem i bardzo 

bogatą, trwałą, ciemnobrązową cremą.
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Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Aromat Bardzo intensywny

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
intensywna gorzka czekolada, miodowa 

słodycz, skórka pieczonego chleba i kakao, 
gęste body

Ilość / opakowanie ● Nr art. 1 kg ziarno ● 106501

HORECA
KAWA ZIARNISTA



Elite Espresso

Ta wyjątkowa mieszanka łączy 

najwyższej klasy ziarna Arabiki z wyżyn 

Ameryki Południowej i Środkowej z 

wyborem ziaren robusty, co daje w 

efekcie kawę o bogatej i aksamitnej 

cremie oraz bardzo okrągłym i 

zrównoważonym smaku z trwałym 

posmakiem.
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Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Aromat Delikatny

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Gorzka czekolada, melasa, dojrzała 

śliwka, kakao w posmaku, pełne 
body

Qty / pack ● Art No. 1 kg beans ● 102305

CREMCAFFÉ by Julius Meinl

HORECA
KAWA ZIARNISTA



Trieste

Dobrze zdefiniowana mieszanka 

skomponowana z najlepszych ziaren 

arabiki i azjatyckiej robusty dla 

wymagających koneserów kawy. 

Staranny dobór kaw zielonych, które są 

następnie średnio palone, skutkuje 

niezwykle bogatą mieszanką, miękką i 

aksamitną cremą oraz 

zrównoważonym aromatem ze 

świeżymi nutami.

CREMCAFFÉ by Julius Meinl
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Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Aromat
Pełne i zrównoważone ze świeżymi 

nutami

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
aromat prażonych migdałów, 

marcepan, przyjemna kwasowość, 
kakao w posmaku, gęste body

Ilość / opakowanie ● Nr art. 1 kg ziarno ● 102240

HORECA
KAWA ZIARNISTA



Auslese

Złożona z ziaren Arabiki i Robusty

pochodzących z Ameryki Południowej i 

Azji, ta lekko palona mieszanka tworzy 

doskonałą równowagę dla 

wyjątkowego doznania espresso o 

intensywnym smaku i czekoladowym 

posmaku. Kawa ma pełne body o 

pełnym i mocnym aromacie oraz 

bardzo kremowej cremie.

CREMCAFFÉ by Julius Meinl
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Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Aromat Pełny i intensywny

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Aromat prażonych orzechów 

ziemnych, mleczna czekolada, 
kremowe body

Ilość / opakowanie ● Nr art. 1 kg ziarno ● 93254

HORECA
KAWA ZIARNISTA



Decaf

Ta mieszanka prawie nie różni się od 

„prawdziwej” kawy. Uważnie 

przeprowadzony profil palenia, 

rozwija zrównoważony, miękki smak, 

miękki przypominający zboża. 

Specjalna kompozycja w większości 

wysokiej jakości ziaren Arabiki z 

Brazylii i Ameryki Środkowej, w 

połączeniu z odrobiną ziaren Robusty, 

tworzy bardzo aksamitną cremę.
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Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Aromat Bogaty i pełny

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Aromat prażonych migdałów, skórki chleba, 
przyjemna kwasowość, deserowa czekolada

Ilość / opakowanie ● Nr art. 500g ziarno ● 95280

HORECA
KAWA ZIARNISTA



CAFÉ EXPERT 
Bio Fairtrade

Ekologiczna kawa z certyfikatem 

Fairtrade, składająca się w 100% z 

ziaren Arabiki, starannie 

wyselekcjonowanych z górskich farm 

w Hondurasie i Peru. Wszystkie 

dojrzałe owoce kawy są starannie 

zbierane ręcznie i suszone na słońcu, 

dzięki czemu tylko najlepsze ziarna 

trafiają do palarni Julius Meinl. 

Delikatne palenie rozwija wykwintne i 

bogate, musujące smaki, z bardzo 

owocowymi i cytrynowymi nutami.
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Rodzaj ziarna ARABICA

Stopień palenia

Stopień mielenia

Aromat Bogaty, owocowy

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Jasna, owocowa kwasowość          i 

łagodny orzechowy posmak

3

Ilość / opakowanie ● Nr art. 1 kg mielona ● 78338

HORECA
KAWA MIELONA



Auslese

Złożona z ziaren Arabiki i Robusty

pochodzących z Ameryki Południowej i 

Azji, ta lekko palona mieszanka tworzy 

doskonałą równowagę dla 

wyjątkowego doznania espresso o 

intensywnym smaku i czekoladowym 

posmaku. Kawa ma pełne body o 

pełnym i mocnym aromacie oraz 

bardzo kremowej cremie.

CREMCAFFÉ by Julius Meinl

Ilość / opakowanie ● Nr art. 1 kg mielona ● 91835
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Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Stopień mielenia

Aromat Pełny i intensywny

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Aromat prażonych orzechów ziemnych, 

mleczna czekolada, kremowe body

HORECA
KAWA MIELONA



Decaf Saszetka

Nasza jednoporcjowa saszetka Decaf

zawiera najwyższej jakości ziarna 

Arabiki i Robusty z Ameryki 

Południowej i Środkowej oraz 

Azji.Saszetka jest bardzo łatwa w 

użyciu, a dzięki indywidualnie 

pakowanym 7-gramowym porcjom 

można zapewnić optymalną świeżość 

każdej filiżanki kawy bezkofeinowej. 

Mieszanka charakteryzuje się średnim 

paleniem, bogaty aromat i delikatny 

smak przypominający zboża.

Ilość / opakowanie ● Nr art. 700g (100 x 7g) ● 86377

Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Stopień mielenia

Aromat Bogaty i pełny

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Aromat prażonych migdałów, skórki chleba, 
przyjemna kwasowość, deserowa czekolada
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HORECA
KAWA MIELONA



Decaf Puszka

Nasza puszka Decaf zawiera wysokiej 

jakości ziarna Arabiki i Robusty. Ta 

mieszanka prawie nie różni się od 

„prawdziwej” kawy. Delikatnie 

bezkofeinowa i uważnie palona, 

rozwija zrównoważony smak, miękkie i 

przypominające zboża.

Ilość / opakowanie ● Nr art. 500g ● 7683

Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Stopień mielenia

Aromat Bogaty i pełny

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Aromat prażonych migdałów, skórki chleba, 
przyjemna kwasowość, deserowa czekolada
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HORECA
KAWA MIELONA



Kolekcja INSPRESSO PROFESSIONAL

Różnorodność 5 smaków daje możliwość wybrania 

najlepszego smaku kawy dla Twoich gości lub 

pracowników biura.

Julius Meinl oferuje zarówno intensywne espresso, jak i 

bezkofeinowe, a nawet dobrze zbalansowane Lungo.

Idealna ilość kawy mielonej w kapsułkach doskonale 

wpisuje się w profesjonalne standardy kawiarniane i 

pozwala każdemu na stworzenie doskonałej filiżanki kawy 

z jednej kapsułki.



Informacja na pojedynczej kapsułce

Kolekcja INSPRESSO PROFESSIONAL

Informcja Espresso vs. Lungo
Przewodnik po intensywności
Kodowanie kolorami do rozpoznawania 
smaku

Przegląd smaków

Arabica

Arabica
& Robusta

Intensywność 5 6 7 8 9



INSPRESSO PROFESSIONAL
Espresso Classico

Piękna interpretacja typowego włoskiego espresso, która kończy 

się bardzo okrągłą i zbalansowaną kawą z aksamitnym cremą. 

Przyjemna intensywność wydobywa się już z pierwszego łyku i 

doskonale współgra w połączeniu z mlekiem. Kawa jest bogata w 

niuanse suszonych owoców i orzechów laskowych.

Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Aromat
Aromaty orzechów laskowych i migdałów, 

miodu, syropu klonowego i cukru kamiennego

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Okrągła i zbalansowana mieszanka, jak 

typowe włoskie espresso.Posmak orzechów 
laskowych i suszonych owoców.

5

4

6

7

Ilość / opakowanie ● Nr art. 1066 g (96 x 11,1g/op.) mielona ● 94434

HORECA
KAPSUŁKI



INSPRESSO PROFESSIONAL
Espresso Forte

Najwyższej jakości azjatycka robusta odpowiednio zmieszana z 

wysokiej jakości Arabiką z Ameryki Południowej i Środkowej daje 

intensywny aromat. W smaku tego mocnego Espresso dominują 

niuanse ciemnej czekolady oraz słodu i karmelu.

3

3

5

8

Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Aromat
Aromaty skórki chlebowej, czekolady, 

słodu, lukrecji, karmelu

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Intensywny smak, zdominowany przez niuanse 

gorzkiej czekolady, która otula usta również dzięki 
wysokiej syropowatości

Ilość / opakowanie ● Nr art. 1066 g (96 x 11,1g/op.) mielona ● 94436

HORECA
KAPSUŁKI



INSPRESSO PROFESSIONAL
Lungo 100% Arabica

Idealne połączenie 100% topowej kawy brazylijskiej i 

etiopskiej, średnio palonej dla długiej melodii aromatów. 

Słodkie smaki przypominają ciasto i są idealne dla lekkiego 

i miękkiego smaku Lungo.
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Rodzaj ziarna ARABICA

Stopień palenia

Aromat

Aromaty migdałów, orzechów laskowych, 
orzeszków ziemnych z domieszką cytrusów 
(mandarynka) i jagód (jeżyny i czerwonej 

porzeczki)

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Lekki i delikatny smak o słodkich aromatach 

przypominających ciasto

Ilość / opakowanie ● Nr art. 1008 g (96 x 10,5g/op.) mielona ● 94437

HORECA
KAPSUŁKI



INSPRESSO PROFESSIONAL
Espresso 100% Arabica

Super premium mieszanka oryginalnych brazylijskich i 

środkowoamerykańskich arabik, których efektem jest wysoka 

intensywność aromatyczna cytrusów i owoców tropikalnych, takich 

jak bergamotka, pomarańcza, mango i marakuja z kwiatowymi 

odcieniami jaśminu i kwiatu pomarańczy.
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Rodzaj ziarna ARABICA

Stopień palenia

Aromat

Aromaty cytrusów i owoców tropikalnych jak 
bergamotka, pomarańcza, mango i marakuja z 

nutami kwiatowymi jak jaśmin i kwiat 
pomarańczy

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Świeża mieszanka, musująca o wysokiej trwałości 

aromatycznej, charakteryzująca się aromatami 
owoców cytrusowych

Ilość / opakowanie ● Nr art. 1066 g (96 x 11,1g/op.) mielona ● 94438

HORECA
KAPSUŁKI



INSPRESSO PROFESSIONAL
Espresso Decaf

Kremowa kawa bez kofeiny dostarczająca delikatnej i gustownej 

inspiracji. Złożona z ziaren Arabiki z Ameryki Południowej i 

Środkowej oraz Robusty z Azji, ta średnio palona kawa rozwija 

bogaty i pełny aromat kawowy.
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Rodzaj ziarna ARABICA ROBUSTA

Stopień palenia

Aromat
Aromaty wanilii, sezamu, kasztanowca, 

prażonych zbóż i suszonych owoców (daktyl i 
figa)

Kwaskowatość

Słodycz

Body

Smak
Delikatny smak suszonych i prażonych owoców 

z nutą świeżo upieczonego chleba

Ilość / opakowanie ● Nr art. 532,8 g (48 x 11,1g/op.) mielona ● 94439

HORECA
KAPSUŁKI


