SERVING THE HOSPITALITY INDUSTRY FOR 10 YEARS.
coffee shops bars restaurants hotels
www.alikof.ro

7 MOTIVE PENTRU CARE SĂ ALEGI ALIKOF
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EXPERIENŢĂ DE PESTE
10 ANI ÎN PIAŢA HORECA

3

PARTENERIATE PE TERMEN
LUNG

5
7

Știm cum funcţionează lucrurile, avem
know how și suntem dispuși să-l punem tot
la dispoziţie, pentru a avea o afacere mai
prosperă.

Ne plac legăturile trainice și ne dorim
parteneriate pe termen lung, cu beneficii
pentru ambele părţi. Vrem să construim o
echipă împreună cu clienţii noștri.

ASCULTĂM
Suntrem deschiși către feedback. Muncim în
fiecare zi pentru a fi din ce în ce mai buni.
Ascultăm, suntem atenţi la nevoile tale și
căutăm mereu modalităţi ca afacerea ta să
meargă din ce în ce mai bine.

2
4
6

VALORI SOLIDE
Tot ce am construit până acum a avut la
bază un set de valori foarte solide. Poţi avea
încredere că vom căuta cele mai bune soluţii
pentru tine și că toată colaborarea noastră
are la bază acele valori.

PORTOFOLIU COMPLEX
Portofoliul nostru este într-o continuă creștere
și într-o continuă evoluţie. Suntem aici pentru
a-ţi oferi servicii complete de bar și pentru a
face tot ce ne stă în putere ca tu să găsești tot
ce ai nevoie, fără eforturi suplimentare.

CLIENŢII VOȘTRI SUNT ȘI
CLIENŢII NOȘTRI
Parcurgem drumul împreună și suntem
alături de clienţii tăi ca și cum ar fi ai noștri.
Facem tot posibilul să fie cât mai mulţumiţi
de serviciile de bar și investim tot know
how-ul pe care îl avem pentru ca ei să plece
satisfăcuţi.

RECOMANDĂRI
Pe lângă cei 10 ani de experienţă, avem
în spate și zeci de recomandări ale unor
clienţi și colaboratori care au lucrat alături
de noi. Sergiu Biriș, Vlad Buda, Mihai Fetcu
sunt doar câţiva dintre aceia care ne-au fost
alături și cărora le mulţumim.

Oferim servicii complete de bar pentru clienţii HoReCa din întreaga ţară. Punem pe
primul loc nevoile lor și obiectivul nostru este să construim relaţii impecabile, la cele
mai înalte standarde de client service.

GO
PPI
ON
Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Goppion Caffé
FOLOSIM DOAR CELE MAI RAFINATE BOABE DE CAFEA
DIN ÎNTREAGA LUME

aventură pe cont propriu.

mai servea ca poștă și alimentară. A început să prăjească boabele de cafea pe vatră și nu a durat mult până când acest loc
a devenit un punct de întâlnire, inima satului. Mâna dreapta a lui Luigi era fiul său, Pietro, iar după o vreme i s-au alăturat și

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Întorși la Treviso în 1948, au pus bazele Magazinului de Cafea Treviso (Torrefazione Trevigiana
Ottorino și Olivo au plecat în Venezuela, unde au creat magazinul de cafea ”Cafe San Antonio
- Hermanos Goppion”.

Numele și-a găsit reprezentarea prin simbolul arhicunoscut în prezent, un ”G” roșu, a cărui design a fost realizat de către

Noua fabrică Goppion a fost inaugurată în mai 1968 și se află pe drumul Terraglio, rută construită de Napoleon pentru a

Familia Goppion continuă să construiască un drum solid și virtuos spre viitor... O muncă intensă, la fel ca aroma fiecărui strop
de cafea din gama Goppion pe care îl savurezi în fiecare zi.

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Etiopia - single origin arabica

Cafea provenind din regiunea Sidamo, sudul Etiopiei.
Are o mireasmă extraordinară și note puternice de citrice
și ciocolată, condimente și cacao. Gust ușor dulceag și
foarte bogat în arome.

PRODUCTION GUARANTEES

PRODUCTION PREPARATION

Separate roasting

Pre-tasting

For all coffee
brewing devices

Bi-chromatic colour
sorting

Slow and clear
roasting

Espresso: press

CARACTERISTICILE GUSTULUI ETIOPIA
Cream
Body
Taste
Sweetness
Chocolate
Persistance

SPECIFICATIONS
Harvest:

november - march

Altitude:

1.600 - 1.900mt

Qyality:

Sidamo G2

Processing:

Washed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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CSC
CE ÎNSEAMNĂ CU ADEVĂRAT CAFEA DE
SPECIALITATE CERTIFICATĂ?

face fiecare bob de cafea, cules înainte de timp sau prăjit
precum altitudinea la care sunt crescute boabele de cafea,
vorbim despre cafeaua de specialitate certificată.

Să privim dincolo de momentul în care ne bucurăm de

boabele de cafea ajung să se transforme în băutura noastră
preferată.

complex: alegerea originii și a cultivatorilor, îndeplinirea
reglementărilor legate de prăjire, amestec și împachetare,
dar și practicarea respectului pentru natură, cultivatori,

Certificarea CSC (Certified Specialty Coffee) este un sistem
de reglementare care garantează calitatea superioară a
blend-urilor aflate sub eticheta sa, prin supervizarea în
detaliu a fiecărui pas din întregul proces: drumul parcurs de
ceașca de cafea.

PRODUCTION GUARANTEES

CARACTERISTICILE GUSTULUI

Separate roasting

Pre-tasting

Bi-chromatic colour
sorting

Slow and clear
roasting

Cream
Body
Taste
Sweetness
Chocolate

PRODUCTION PREPARATION

Persistance
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Espressp Bar: press

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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JABLMO

O CĂLĂTORIE PRIN ISTORIA
UNUI GUST EXTRAORDINAR

Blend 100% Arabica dn America centrală și de sud,
incluzând exclusiva Jamaican Blue. Dulce, ciocolatie și
cafeină foarte scăzut.
Recomandată pentru restaurante și cafele tinerești, trend
de bucătărie nou și modern.

PRODUCTION GUARANTEES

CARACTERISTICILE GUSTULUI

Separate roasting

Pre-tasting

Bi-chromatic colour
sorting

Slow and clear
roasting

Cream
Body
Taste
Sweetness
Chocolate

PRODUCTION PREPARATION

Persistance
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Espressp Bar: press

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Nativo

DELICIOASĂ ȘI ECHITABILĂ
DIN AGRICULTURA ORGANICĂ / BIO

Vorbim despre Cafeaua Nativo, cafeaua organică/
bio produsă printr-un proces îndelungat și echitabil.
Produsul pur, provenit din agricultura organică/ bio,
are certificare CCPB și Fairtrade. Dispunem o gamă
completă de produse, potrivită atât pentru bar, cât și
pentru magazin.

Este disponibilă la TIN de 250 de grame, boabe,
măcinată, dar și în varianta decofeinizată. Amestecul

Procesul de decafeinizare se realizează folosind CO2.

Cafeaua Nativo este alegerea perfectă pentru bucătăria
organică cu arome blânde și delicate, dar și pentru
cafenele sau baruri. Ideală pentru espresso și alte
băuturi pe bază de cafea.

PRODUCTION GUARANTEES

CARACTERISTICILE GUSTULUI

Separate roasting

Pre-tasting

Bi-chromatic colour
sorting

Slow and clear
roasting

Cream
Body
Taste
Sweetness
Chocolate

PRODUCTION PREPARATION

Persistance
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Espressp Bar: press

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Dolce

GRAN MISCELA ITALIANA
Acesta este primul amestec produs de Goppion și se
început să prăjească cafea. A purtat mereu numele Gran
dezvăluit cum își amintesc cu adevărat oamenii de acest
amestec: DOLCE (dulce). Din 2016, Dolce a devenit

Amestecul se compune din 90% cafea Arabica, aleasă
din Ethiopia, Brazilia, Guatemala și Honduras, și 10%
cafea Robusta, culeasă din Flores, în Insulele Sunda,
un arhipeleag unde Oceanul Pacific îl întâlnește pe
cel Indian. Cea mai bună cafea Robusta din lume se
găsește aici. Numele ei amintește de florile deosebite
întâlnite în această zonă.

Rezultatul îmbinării acestor cafele este un gust intens,
oferă un echilibru perfect acestei cafele. În urma
consumului, persistă accentele de cacao și de fructe
dezvoltă note de ciocolată și pâine prăjită.

PRODUCTION GUARANTEES
Separate roasting

CARACTERISTICILE GUSTULUI
Cream

Pre-tasting

Body
Taste

Slow roasting

Sweetness
Chocolate

PRODUCTION PREPARATION

Persistance
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Moka: Do not press

Filter: Do not press

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Speciale Bar

SPECIALE BAR ESPRESSO
PROFESSIONAL
Blend din cafea Arabica și o foarte atent selectată
Robusta. Gust plin și rotund, cu o cantitate medie de
cafeină. Potrivită pentru baruri și pizzerii, perfectă în
băuturi pe bază de lapte, deserturi, lichioruri și pentru
micul dejun.

PRODUCTION GUARANTEES
Separate roasting

CARACTERISTICILE GUSTULUI
Cream

Pre-tasting

Body
Taste

Slow and clear
roasting

Sweetness
Chocolate

PRODUCTION PREPARATION

Persistance
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Espressp Bar: press

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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MER
CHAN
DI
SING
Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Merchandising
NEW CUPS

CEȘTI CLASICE

ZAHĂR

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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HOME SHOP in YOUR COFFEE SHOP
CUTII CAFEA 250 gr.

DECAF MONODOSE
CAFEA FĂRĂ COFEINĂ
100 buc/bax

CUTII PENTRU CAFEA

SACOȘE

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Logo Cups

300 ml
brew,
aeropress
height 100 mm
diameter 88 mm
wall thikness 7 mm

red

75 ml
espresso,
doppio, ristretto
height 53 mm
diameter 70 mm
wall thikness 8 mm

electric blue

160 ml
cappuccino,
americano
height 62 mm
diameter 90 mm
wall thikness 8 mm

200 ml
flat white,
cappuccino grande
height 62 mm
diameter 100 mm
wall thikness 8 mm

shofran yellow

Cestile LOGO CUPS au urmatoarele variabile:
• cestile pot fi cu toarta sau fara
• cestile sunt colorate mat la exterior in variantele de
culori prezentate
• cestile sunt glazurate lucios la interior
• farfurioara este multifuctionala pt ceasca de 160 - 200
- 300 ml
• se poate tipari logo pe orice suprafata a cestii

Caracteristici
• produse din portelan
• glazuri si coloranti de temperatura inalta (1300 grC)
oferind rezistenta in timp si garantia respectarii normelor
alimentare UE
• grosime perete ceasca 8 mm (cea de latte 7 mm)
• interior semisferic al cestii, perfect rotunjit
• buza ceasca evazata
• toarta ergonomica si comoda la prindere
• personalizarea cestii prin logo print este inclusa in pret

280 ml
latte,
tea
height 100 mm
diameter 88 mm
wall thikness 7 mm

turquoise

spring green

interior rotunjit in forma de ou pentru
curgerea dinamica a lichidelor si
impiedicarea spargerii caimacului din
espresso

senzatie placuta la
degustarea bauturii
datorita buzei evazate

capacitate termica
datorita grosimii
peretelui de 8 mm

maner robust si ergonomic
ce permite suprapunerea
cestilor

Preturi si capacitati:
•
•
•
•
•
•
•
•

espresso 75 ml - 25 lei
cappuccino 160 ml - 30 lei
flat white 200 ml - 35 lei
latte 300 ml - 35 lei
farfurioara 13 cm (cappuccino, flat white, latte) - 15 lei
farfurioara 10 cm (espresso) - 15 lei
cana aeropress 300 ml - 35 lei
cana aeropress 300 ml - 35 lei

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

farfurioara multifunctionala 13cm
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TEA
CIOCO
CO SI
ROP&
Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Loose Tea

Black
ENGLISH BREAKFAST ST. ANDREWS 
CEAI NEGRU

SPICE PUNCH  CEAI NEGRU AROMAT

Acesta este unul dintre cele mai cunoscute ceaiuri

Perfect pentru a inspira atmosfera de Crăciun prin

ceaiuri din Ceylon, rezultatul fiind aromat și deosebit.

alături de ceaiurile negre Ceylon și Indian.

IMPERIAL EARL GREY  CEAI NEGRU
AROMAT

BLACK CURRANT TRADITIONAL 
CEAI NEG RU AROMAT

Ceai negru și bergamota. Intensitatea aromei de
Bergamota este combinată perfect cu un amestec
fin de ceai din Ceylon, din China și India, pentru o
aromă aparte la micul dejun.

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

Ceai negru, coacaze și afine. Gustul coacăzelor
savoarea puternică a ceaiului Ceylon.
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Green
GREEN HIMALAJIAN  CEAI VERDE
Acest ceai cuceritor este cules din grădinile din Darjeeling
și nu este supus fermentării. Este un ceai indian plăcut și
aromat.

SEN CHA SENPAI  CEAI VERDE
Este cel mai cunoscut ceai verde japonez, cu un gust bogat,
amărui și ușor mentolat. Pentru a-și păstra culoarea, acest
ceai verde, cu frunze mari și sănătoase, este expus aburilor
de-a lungul rulării.

JASMINE TING YUAN (GRĂDINA DE
IASOMIE)  CEAI VERDE AROMAT
băutură ușoară, cu note elegante, produsă în provinciile
celebre pentru grădinile de iasomie: Jiangnxi și FujianChina.

CASABLANCA MINT  CEAI VERDE
AROMAT
Ceai verde împreunat cu mentă din Egipt. În procesul de
amestecare al acestui ceai se folosește mentă albă și ceai
Gunpowder. Acest ceai este preferat mai ales în Maroc,
potrivindu-se pentru zilele toride precum cele din această
regiune.

SPRING TONIC  CEAI VERDE AROMAT
Ceai verde, lămâie și petale de flori. Este un ceai cu

GRUN MATINEE  CEAI VERDE AROMAT
Ceai verde, floarea soarelui, albăstrele și petale de
și petale de flori formează o aromă memorabilă.

ARABISCHER SHEIK  CEAI VERDE
AROMAT
Ceai verde, petale de iasomie, de floarea soarelui și de
trandafir. Împreunarea petalelor de trandafir cu florile
de iasomie creează un amestec Oriental, exact ca-ntr-o
ceașcă de ceai Arabischer.

Sencha, coji de lămâie și un ulei parfumat de citrice.

GINGSENG FLIGHT OF DRAGON  CEAI
VERDE AROMAT
Ceai verde, mango, căpșuni, petale de floarea soarelui și
ginseng. Un amestec foarte special de ceaiuri verzi, fructe

CARRIBEAN ZEST  CEAI VERDE AROMAT
Ceai verde și saflor. Gustul dulce - acrișor al acestui
ceai verde este datorat adaosului de Soursop - fructul
copacului de graviola.

conferă o aromă care te poartă cu gândul la poveștile
orientale.

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Herbal Infusion

CHAMOMILE MEADOW  INFUZIE DE
PLANTE

HERBAL TEMPTATION  INFUZIE DE
PLANTE AROMATĂ

se transpune într-o savoare blândă, relaxantă și aromată.

vera se îmbină perfect cu fructele goji și oferă un efect

BAVARIAN MINT  INFUZIE DE PLANTE
Menta îi oferă acestei infuzii delicate de ierburi o aromă

GINSENG VALLEY  INFUZIE DE PLANTE
AROMATĂ

energie pentru consumator.

Ginseng, lemongrass, frunze de mesteacăn și de urzici, coji
de fasole, lemn de santal, piersici și păpădie. Împreunarea

GINGER BREEZE  INFUZIE DE PLANTE

intensă, cu accente încântătoare.

Un ceai răpitor, cu rădăcină de ghimbir, iarbă de limon,
rădăcină de lemn dulce, coji de citrice, mentă, piper
negru. Acest amestec de ierburi cu ginger provine din

ROOIBOS CREAM CARAMEL  INFUZIE
DE PLANTE AROMATĂ
singură aromă. Gustul de vanilie și caramel adaugă o
notă seducătoare acestui ceai roșu, care își păstrează și

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Fruit Infusion
RED FRUIT FLASH  INFUZIE DE FRUCTE
AROMATĂ

GUARANA HEAT INFUZIE DE FRUCTE
AROMATĂ

Măceșe, hibiscus, stafide, soc, afine și coacăze. Este o
de gustul și mirosul gemului făcut în casă de bunici.

Mere, măceșe, hibiscus, portocale, guarana, petale de
trandafir. Din fructele de guarana și portocalele zemoase s-a
creat un cocktail de fructe cu efect de tonifiere.

ESSENCE OF FRUITS  INFUZIE DE FRUCTE
AROMATĂ

PALM BEACH  INFUZIE DE FRUCTE
AROMATĂ

Afinele, rodia și merișoarele sunt fructe bogate în
apetisantă de cireșe, coacăze negre și cele mai coapte
banane, care formează o băutură cu gust armonios.

MANILA MANGO  INFUZIE DE FRUCTE
AROMATĂ

SWEET NOVEMBER  INFUZIE DE FRUCTE
AROMATĂ
Un mix de hibiscus, coacăze, mere, rooibos, migdale,

mango-ului din Filipine, rafinată cu vanilie cremoasă,

STRAWBERRY FLIP  INFUZIE DE FRUCTE
AROMATĂ
Aroma căpșunilor coapte și proaspete este completată cu
o tentă de frișcă. Rezultatul este un ceai reconfortant, atât
cald, cât și rece. Culoare: roșu închis.

WILD CHERRY  INFUZIE DE FRUCTE
AROMATĂ

migdale transformă acest ceai într-o băutură potrivită
oricărui moment al zilei.

SICILIAN ORANGE  INFUZIE DE FRUCTE
AROMATĂ
Portocale, măceșe, hibiscus, mere, petale de floarea
soarelui. Amestecul seducător de portocale dulci siciliene

parfumată.

KIWI COLADA  INFUZIE DE FRUCTE
AROMATĂ

sălbatice.

GUANABANA  INFUZIE DE FRUCTE
AROMATĂ
dulce, frunze de bambus și gălbenele. Această infuzie de
fructe combină gustul delicios de Soursop cu parfumul de
măceșe, ananas și lemn dulce.

COCO WHITE  INFUZIE DE FRUCTE
AROMATĂ

neașteptată: cocktail de fructe dulci precum cocosul,
ananasul și mango, cu condimente intense: piper, ginger și

infuzie vie și răcoritoare, adecvată oricărui anotimp.

PERSISCHER APFEL  INFUZIE DE FRUCTE
AROMATĂ
formează un ceai revigorant.

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

VANILLA STARDUST - infuzie de fructe și praf de
fructe sclipitoare aurii răspândește arome de fructe dulci. O
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Grand Pack

dezvolta o aromă potrivită prin infuzare.

ceainicul Althaus, ceașca Althaus și display-ul Grand Pack.

MILK OOLONG  CEAI BLEUVERDE

GINSENG VALLEY  INFUZIE DE PLANTE

Cunoscut și sub numele de Wulong sau ceai bleu-verde,
este un ceai semi-fermentat, cu un gust ușor de lapte.

Ginseng, iarbă de limon, frunze de mesteacăn și de
urzici, coji de fasole, lemn de santal, piersici și păpădie.

bogat în teină decât ceaiurile verzi. Acesta este foarte

produce o aromă intensă, cu accente încântătoare.

Oolong este un remediu excelent împotriva îmbătrânirii
tenului.

RED FRUIT FLASH  INFUZIE DE FRUCTE

STRAWBERRY FLIP  INFUZIE DE FRUCTE
Aroma căpșunilor coapte și proaspete este completată
cu accente de frișcă. Este un ceai reconfortant, servit atât
cald, cât și rece.

ROOIBUSH STRAWBERRY CREAM 
INFUZIE DE FRUCTE
proaspătă de căpșuni, rafinată cu frișcă.

Măceșe, hibiscus, stafide, soc, afine și coacăze. Este
amintește de gustul și mirosul gemului făcut în casă de
bunici.

FANCY CHAMOMILE  INFUZIE DE
PLANTE

oferă o savoare blândă și relaxantă.

Grand Pack

SMOOTH MINT  INFUZIE DE PLANTE

GUNPOWDER ZHU CHA  CEAI VERDE

Mentă, lemn dulce, măghiran și flori de gălbenele. Un

Acest ceai verde chinezesc are o istorie îndelungată.

dulce, cu o aromă abundentă.

gust intens și astringent.

MOUNTAIN HERBS  CEAI NEGRU
AROMAT

SEN CHA SENPAI  CEAI VERDE

Ceai negru și cimbrișor. Un amestec perfect de ceai
nobililor din Rusia.

ENGLISH BREAKFAST  CEAI NEGRU
Acesta este unul dintre cele mai cunoscute ceaiuri din
din Ceylon, rezultatul fiind aromat și deosebit.

ROYAL EARL GREY  CEAI NEGRU
AROMAT
Ceai negru și bergamota. Intensitatea aromei de
Bergamota este combinată perfect cu un amestec fin
de ceai din Ceylon, din China și India, pentru o aromă
aparte la micul dejun.

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

Este cel mai cunoscut ceai verde japonez, cu un gust
bogat, amărui și ușor mentolat. Pentru a-și păstra
culoarea, acest ceai verde, cu frunze mari și sănătoase,
este expus aburilor de-a lungul rulării.

JASMINE TING YUAN (GRĂDINA DE
IASOMIE)  CEAI VERDE AROMAT
băutură delicată, cu note elegante, produsă în provinciile
celebre pentru grădinile de iasomie: Jiangnxi și FujianChina.

GRUN MATINEE  CEAI VERDE AROMAT
Ceai verde, floarea soarelui, albăstrele și petale de
fructe delicioase și petale de flori formează o aromă
memorabilă.
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Pyra Pack
Este o metodă inovativă de a te bucura de savurarea

a aromei. Totodată, desfășurarea frunzelor de ceai în
ceaiului, apreciată de un adevărat cunoscător.

ENGLISH SUPERIOR  CEAI NEGRU
Frunze de ceai negru. Acest amestec de frunze întregi
din cele mai bune ceaiuri din Ceylon și Assam este
unul din cele mai îndrăgite din lume. Acest ceai oferă o
arămie.

ASSAM MELENG  CEAI NEGRU

TOFFEE ROOIBOS  INFUZIE DE PLANTE

Frunze de ceai negru. Cu aromele sale puternice,
corpolent și parfumat, acest ceai din regiunea Assam India este perfect echilibrat.

alături de aroma fină de vanilie formează o băutură
armonioasă.

JASMINE DELUXE  CEAI VERDE
AROMAT

FANCY CHAMOMILE  INFUZIE DE
PLANTE

Ceai verde și iasomie. Este o băutură proaspătă și
elegantă, cu o textură corpolentă. Provine din provincia
Fujian din China, celebră pentru grădinile sale de
iasomie.

oferă o tentă blândă și aromată ceaiului.

GRUN MATINEE  CEAI VERDE AROMAT

MILDE MINZE  INFUZIE DE PLANTE

Ceai verde, floarea soarelui, albăstrele și petale de

Două soiuri de mentă, melissa, lemn dulce, mate,
gălbenele. Acest ceai îmbină un gust îmbietor cu

petale de flori formează un gust memorabil.

FRUIT BERRY  INFUZIE DE FRUCTE

LEMON MINT  INFUZIE DE FRUCTE

Hibiscus, soc și coacăze. Gustul creat prin această

de măr, mentă, lămâie, flori de floarea soarelui și flori
de nalbă. Această alăturare îi oferă infuziei de ierburi un

unui gem de casă.

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Deli Pack

Deli Pack este ideal pentru o ceașcă de ceai rapidă, acasă sau la birou.

BAVARIAN MINT  INFUZIE DE PLANTE
Menta aduce o mireasmă unică acestei infuzii delicate
de ierburi, având și un efect energizant pentru
consumator.

GINSENG  INFUZIE DE PLANTE
Ginseng, mentă, rooibos, verbena, iarbă de limon. Acest
ceai împreunează doua arome speciale: de ierburi
tropicale și de ginseng.

WILD BERRIES  INFUZIE DE FRUCTE
Hibiscus, măceșe, mere, coji de portocale și soc.
Gust acrișor și culoarea roșu - închis a acestui ceai se

ROOIBOS STRAWBERRY CREAM 
INFUZIE DE FRUCTE
Rooibos, căpșuni, frunze de căpșuni. Aroma proaspătă
de căpșuni, rafinată cu frișcă, îi oferă acestui ceai
rooibos o notă delicată.

din Ceylon, rezultatul fiind aromat și deosebit.

ROYAL EARL GREY  CEAI NEGRU
AROMAT
Ceai negru și bergamota. Intensitatea aromei de
Bergamota este combinată perfect cu un amestec fin
de ceai din Ceylon, din China și India, pentru o aromă
aparte la micul dejun.

CHINA ZHU CHA  CEAI VERDE
frunze răsucite, aducând o aromă clasică și un gust
intens, astringent.

JASMINE TING YUAN  CEAI VERDE
AROMAT
Un ceai verde cu iasomie. O băutură ușoară, cu note
elegante, produsă în provinciile celebre pentru grădinile
de iasomie: Jiangnxi și Fujian- China.

PERSISCHER APFEL  INFUZIE DE FRUCTE

CHAMOMILE MEADOW  INFUZIE DE
PLANTE

Mere, lămâi, coji de portocală și măceșe. Merele dulci și
aroma fină de citrice formează un mix echilibrat.

Selectarea frunzelor de mușetel de cea mai bună calitate
se transpune într-o savoare blândă și relaxantă.

ENGLISH BREAKFAST  CEAI NEGRU
Acesta este unul dintre cele mai cunoscute ceaiuri din

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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SPA Tea Selection
Datorită abundenţei de antioxidanţi, frunzele de ceai alb şi verde au o multitudine de beneficii pentru sănătate. Cafeina
corectă a organismului prin conţinutul ridicat de minerale, elemente şi vitamine. Pe baza acestei bogăţii de beneficii ale
ceaiului, Althaus a creat conceptul Spa Tea Selection.

MULTIFIT
Acest ceai fructat te energizează prin aportul de fructe şi
cele 10 vitamine. Nu conţine cafeină.

GINGEER BREEZE
Coji de citrice, lemongrass,ghimbir, piper negru.Gustul
plăcut al acestui mix de infuzie de plante Ayiurvedice
revitalizează mintea şi spiritul. Nu conţine cafeină.

GINSENG FLIGHT OF DRAGON
Acest ceai verde cu ginseng, fructe şi boboci de flori îţi
dezvăluie mai întâi gustul dulce apoi te încântă cu aroma
condimentată de ginseng. Are un efect armonizant şi de
energizare a organismului. Conţine cafeină.

ROYAL PAI MU TAN
Acest ceai alb este floral, blând şi binefăcător. Ca şi

la ceaiul verde,antioxidanţii din ceaiul alb iţi susţin
sănătatea. Totodată conţinutulnatural de cafeină îţi oferă
o energizare uşoară.

ESSENCE OF FRUITS
Super fructele de afine si açay, rodie şi merişoare sunt
bogate în antioxidanţi şi stau la baza acestei delicioase
infuzii de fructe. Nu conţine cafeină.

HERBAL TEMPTATION
Bucăţile de aloe vera şi fructe de goji se îmbină perfect
pentru a oferi un efect odihnitor. Nu conţine cafeină.

WELNESS CUP
infuzie herbal Frunze de coacăze, petale de floareasoarelui, petale de trandafir, verbenă, sunătoare, anis,
cimbru, condimente. Această infuzie delicioasă combină
dulce de miere și flori.

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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PURE TEA
PURE TEA este despre PASIUNE și despre OAMENI! Înseamnă corectitudine socială, agricultură ecologică de cea mai înaltă

PURE TEA BIO
ASSAM GARDEN  ceai negru. Una dintre cele
mai cunoscute regiuni de cultivarea ceaiului din India,
oferă acestui ceai organic un gust decis și corpolent
ideal pentru un început dezi perfect.
DARJEELING TUMSONG  ceai negru.

Darjeeling Tumsong este cunoscută ca fiind una dintre
cele mai renumite grădini de ceai din întreaga lume.
Frunzele de ceai sunt culese primăvara ceea ce ii oferă
ceaiului o calitate net superioară cu un gust desăvârșit,
spumant și foarte aromat.

EARL GREY BLACK LION  ceai negru. Acest
ceaiului negru chinez Yunnan cu puterea și condimentul
celor mai bune soiuri Assam. Un ceai picant cu note
proaspete de bergamotă din agricultură ecologică
certificată.

CHENNAI CHAI 

ZITRONEN (CIMBRU DE LĂMÂIE) - infuzie
herbal. Un ceai perfect ce poate fi savurat atât cald cât și
rece.Aroma sa de plante proaspete combinată cu notele
subtile de lămâie face ca acest ceai să fie alegerea

- infuzie herbal. Iubitorii de infuzii de plante vor fi
de lemongrass. Datorită procesului de uscare natural,
rezultatul este un ceai organic de lemongrass cu note
frizzante de citrice pe final și o textură limpede.

PEPPERMINT (MENTĂ) - infuzie herbal. Ceai de
de mentă, cea mai importantă aromă fiind mentolul.
Gustul superb alinfuziei este foarte răcoritor și, de
asemenea,recomandat la rece.

VERVEINE (VERBENA) - infuzie herbal. Verbena
- un mix de plante delicat, un adevărat balsam pentru
relaxantă și echilibrată. Alternativa perfectă pentru

noi lumea ceaiului aromatic din India, care combină
anason cu note decise de ceai negru. Chai poate fi, de
asemenea, pregătit cu un strop de lapte cald.

MORMITO NAMI SENCHA  ceai verde. Un
și blânde ale arbustului Yabukita caracterizeazănota
de bază a ceaiului, în timp ce Yutaka Midori îi conferă

SWEET PI LO CHUN  ceai verde. Ceai verde

WILD FRUITS - infuzie fructe. Mai multe fructe decat

ceai ideal de vară și o plăcere răcoritoare.

MANGO LU DAO - ceai verde. Acest ceai fin din

provincia Fujian din sudul Chinei impresionează prin

proaspăt provenit din agricultura biologică, amestecul
devine cu totul îmbietor.

Chun din provincia Fujian din sudulChinei impresionează
cu un gust dulceag, ușor defructe și culoarea gălbuiverzuie.

ROOIBUSH VANILLA  ceai roșu. Un ceai ușor,

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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PURE TEA PYRA PACK
EARL GREY BLACK LION - ceai negru.
fină a ceaiului negru chinezesc Yunnan cu puterea și
condimentul celor mai bune soiuri de Assam. Un ceai
picant cu note proaspete de bergamotă din agricultură
ecologică certificată.

DARJEELING TUMSONG - ceai negru.
Darjeeling Tumsong este cunoscută ca fiind una dintre
cele mai renumite grădini de ceai din întreaga lume.
Frunzele de ceai sunt culese primăvara, ceea ce ii oferă
ceaiului o calitate net superioară cu un gust desăvârșit,
spumant și foarte aromat.
CHENNAI CHAI

VERVEINE (VERBENA) - infuzie herbal. Verbena
- un mix de plante delicat, un adevărat balsam pentru
relaxantă și echilibrată. Alternativa perfectă pentru

LINDENBLUTE (FLORI DE TEI) - infuzie herbal.
Gustul de tei și notele persistente de miere creează
un amestec cu totul special. Această infuzie aromată
PEPPERMINT (MENTĂ) - infuzie herbal. Ceai de

noi lumea ceaiului aromatic din India, care combină

mentă, cea mai importantă aromă fiind mentolul. Gustul
superb al infuziei este foarte răcoritor și de asemenea,
recomandat rece.

și anason cu note decise de ceai negru. Chennai Chai
poate fi, de asemenea, pregătit cu un pic de lapte cald.

WILD FRUITS - infuzie fructe. Mai multe fructe decât

SWEET PI LO CHUN - ceai verde. Ceai verde
Pi Lo Chun din provincia Fujian din sudul Chinei
impresionează cu un gust dulceag, de fructe și culoarea
gălbui-verzuie.

ceai ideal de vară și o tentă răcoroasă.

ROOIBUSH VANILLA - ceai roșu. Un ceai ușor,

MANGO LU DAO - ceai verde. Acest ceai fin din
provincia Fujian din sudul Chinei impresionează prin
proaspăt provenit din agricultura biologică, amestecul
devine cu totul îmbietor.

ORGANIC MATCHA
MATCHA UJI HIKARI
MATCHA LATTE MIX
Ingredientul principal este ceaiul organic de cea mai
înaltă calitate din familia Morimoto și zahăr provenit din
trestie ecologică peste care adăugăm crema de lapte
fierbinte rezultând astfel o băutură revigorantă.

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

Frunzele acestui ceai dulce dar expresiv Matcha provin
din arborii de ceai din soiul Yabukita. Numai primele trei
frunze fine ale recoltei deprimăvară sunt folosite pentru
umbrite timp de aproximativ trei săptămâni înainte de
recoltare, ceea ce face ca plantele să dezvolte mai multe
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Matcha KIGO Edition

ingredientelor naturale, rezultând astfel cinci amestecuri interesante pentru prepararea băuturilor ca: Matcha Latte,
Pure Matcha, Matcha Float, Iced Matcha ...

GANJITSU MATCHA

AKI MATSURI MATCHA

FUYU GOMORI MATCHA

matcha clasic

matcha cu condimente si turmenic

matcha cu cacao

HARU MEKU MATCHA

NATSU YASUMI MATCHA

matcha cu lemongrass

matcha cu menta

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Concentrate & Siropuri

THE TONIC Sirop 1:7

CASCARA Concentrat 1:3

Siropul artizanal are o culoare ruginie și o aromă
tonic-astringent-amăruie. Este obţinut direct din
scoarţa arborelui de chinină cu ajutorul acidului
citric natural. Mai autentic de atât nu se poate!

Concentratul artizanal din cascara (pulpa cireșei de
cafea) este produs din fructe de cafea de specialitate.
Aromele fructate sunt exclusiv ale cireșei de cafea.
Nu conţine zahăr.

TONIC HERBAL Sirop 1:4

COLD BREW COFFEE Concentrat 1:3

Tonic Herbal combină scoarţa de chinină cu
lămâie, portocale, ienupăr, cardamom și lavandă.
Rezultă un sirop artizanal cu o culoare aurie
și un gust ușor astringent cu arome citric-florale.

Concentratul de cafea infuzată la rece are un gust
proaspăt și bogat cu mai puţină aciditate și mai puţine
note amare decât cafeaua infuzată la cald.
Este o soluţie rapidă și de calitate pentru cocktail-urile
virgine și alcoolice. Nu conţine zahăr.

MASALA CHAI Sirop 1:3
Inspirat din tradiţia indiană și având la bază
o combinaţie unică de mirodenii și ceai negru,
siropul artizanal de Masala Chai aduce note
dulci-picante deopotrivă băuturilor calde și reci.

REŢETE ȘI INSPIRAŢIE
www.kofiti.ro

Cascara Lemonade
La atelierul KOFI TI din Buftea am reinventat cascara. Am creat o limonadă acidulată din

Cascara Lemonade este prima băutură îmbuteliată din cascara produsă în România.

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Ceaiuri de specialitate

Ceaiurile de specialitate sunt ceaiuri din muguri și frunze întregi de arbori de ceai (Camellia Sinensis sau Camellia Taliensis),
care provin fie de la ferme cu tradiţie unde arbuștii sunt crescuţi cu mare grijă, fie din arbori sălbatici de ceai, din areale precis
delimitate. Culese manual, frunzele sunt apoi procesate cu migală, în cantităţi mici, de maeștri ai ceaiului cu tradiţie.
Ceaiurile din oferta noastră sunt atent selecţionate (selectăm 10 ceaiuri din aproximativ 150 de mostre la degustare) și
importate direct de la producător. Selecţia de ceaiuri KOFI TI provine în special de la producători mici din Yunnan, China,
regiunea cu cea mai bogată tradiţie în procesarea ceaiului.
Oferta noastră include CEAI ALB, CEAI NEGRU, CEAI OOLONG, CEAI PU ER, CEAI VERDE si INFUZII FĂRĂ TEINĂ.
Oferta se schimbă periodic, în funcţie de recoltă și de noile ceaiuri descoperite. Promovăm pasiunea pentru gusturi fine și
ţinem foarte mult la prepararea corespunzătoare a ceaiului. Din aceste motive, oferim pentru fiecare ceai reţete de preparare
ce scot în evidenţă caracteristicile ceaiului.

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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CIOCOLATĂ CALDĂ
Ciocolată neagră GOPPION
Băutura pe bază de cacao de la Goppion este un produs
destinat în special barurilor.
Este potrivit pentru preparare băuturi calde (cu lapte sau
apă fierbinte), pentru cocktail-uri şi deserturi.

Variante ambalare produs:
Cutie 1000 gr.
Cutie cu 50 de plicuri de câte 25 gr. fiecare

CIOCONAT - arome
CIOCONAT TRADIŢIONALĂ
CIOCONAT ALBĂ
CIOCONAT ALBĂ CU ALUNE DE PĂDURE
CIOCONAT ARDEI IUTE
CIOCONAT MĂR & SCORTIŞOARĂ
CIOCONAT PORTOCALE & SCORŢIŞOARĂ
CIOCONAT MENTĂ
CIOCONAT ALUNE DE PĂDURE
CIOCONAT MIGDALE
CIOCONAT COCOS
CIOCONAT CIREŞE
CIOCONAT WHISKY
CIOCONAT CĂPŞUNI
CIOCONAT CASTANE
CIOCONAT NOUGAT
CIOCONAT FISTIC

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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ONE&ONLY
Nu poate fi decât unul atunci când vine vorba de adevărata plăcere și încântare a
gustului. I am that one – your One&Only. Vrei un Frappe, un Smoothie, Ciocolată caldă

100 % fructe & legume

Fără aditivi

Îndulcite doar cu fructe

Preparare rapidă

FRUIT SMOOTHIES

MANGO

STRAWBERRY/
CĂPȘUNI

SUMMER FRUITS/
FRUCTE DE PĂDURE

ORANGE LEMON/
LĂMÂIE & PORTOCALĂ

EXOTIC FRUITS/
FRUCTE EXOTICE

TOPPINGS

ALUNE CROCANTE/
CRAZY
HAZEL CRUNCH

BISCUITE TIP “OREO”/
COOKIES
& CREAM DREAM

BEZELE/
BELLO
MARSHMALLOW

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

CIOCOLATĂ/
CURLY WHIRLY
TOPPING

CARAMEL/
FREAKY
FUDGE
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ONE&ONLY
VEGETABLE SMOOTHIES

CUCUMBER LIME/
CASTRAVETE & LIME

PUMPKIN PEACH/
DOVLEAC & PIERSICĂ

BEETROOT APPLE/
SFECLĂ & MĂR

CHAIS & MATCHA

TURMERIC & LEMONGRASS

SPICED CHAI POWDER

CHOCOLATE

PURE CHOCOLATE

100% MATCHA

FRAPE

WHITE CHOCOLATE

100 % fructe & legume

Fără aditivi

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

VANILLA BEAN FRAPPE
(Coffee free)

Îndulcite doar cu fructe

COFFEE FRAPPE POWDER

Preparare rapidă
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1883 Gourmet Syrups - 1L

Afine/Blueberry
Agave
Alune Prăjite/ Roasted Hazelnut
Alune de pădure/Hazelnut
Amaretto
Ananas/ Pineaple
Anason/ Anise
Arahide Caramelizate/ Caramelized
Peanut
Ardei Iute/ Spicy
Ardei Roșu/ Red Pepper
Banană
Banane Verzi/ Green Banana
Bezea/ Toasted Marshmallow
Biscuite Ciocolată/ Chocolate Cookie
Blue Curacao
Brioșă de Afine/ Blueberry Muffin
Bubble Gum
Butterscotch
Cafea/ Coffee
Caise/ Apricot
Căpșuni/ Strawberry
Caramel
Caramel Sărat/ Salted Caramel
Castane/ Chestnut
Castravete/ Cucumber
Ciocolată Albă/ White Chocolate
Ciocolată/ Chocolate
Cireșe/ Cherry
Coacăze Negre/ Blackcurrant

Cocos/Coconut
Corcodușe/ Cherry Plum
Dovleac/ Pumkin Spice
Dulce de Leche
Fistic/ Pistachio
Flori de Soc/ Elder Flower
French Madeline
Fructul Pasiunii/ Passion Fruit
Ghimbir/ Ginger
Grapefruit
Grenadine - Fructe roșii/ Mixed
Berries
Grapefruit roz/ Pink Grapefruit
Irish Cream
Kiwi
Lămâie/ Lemon
Lămâie Yuzu/ Yuzu Lemon
Lavandă/ Lavender
Lemn Dulce/ Liquorice
Lime
Litchi/ Lychee
Mandarine/ Tangerine
Mango
Măr Verde/ Green Apple
Măr/Apple
Margarita
Mentă Albă/ Peppermint
Mentă Glaciară/ Iced Mint
Mentă Verde/ Green Mint
Merișor/ Cranberry
Migdale/ Almond

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

Mojito Mint
Mure/ Blackberry
Nuci Macadamia/ Macadamia Nut
Nuga/ French Nougat
Orhidee/ Orchid
Lichior de Ou/ Eggnog
Pară/ Pear
Pepene Galben/ Melon
Pepene Roșu/ Watermelon
Piersică/ Peach
Pina Colada
Popcorn
Portocală/ Orange
Portocale Roșii/ Blood Orange
Rodie/ Pomegranate
Rom/ Rum
Roșii/ Tomato
Scortișoară/ Cinnamon
Șofran/ Saffron
Speculoos
Tiramisu
Trandafir/Rose
Triplu Sec
Turtă Dulce/ Gingerbread
Vanilie/ Vanilla
Vanilie French/ French Vanilla
Violete/ Violet
Zahăr ars (Caramele)/ Toffee Crunch
Zahăr/Cane Sugar
Zmeură/ Raspberry
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1883
ICETEA & CHAI SYRUPS  1L
Ceai Negru/ Tea
Ceai Verde/ Green Tea
Chai Tea
Ice Tea Lămâie/ Lemon
Ice Tea Piersică/ Peach
Ice Tea Mango
Ice Tea Flori de Soc/ Elderflower
Ice Tea Zmeură/ Raspberry

ORGANIC SYRUPS  1L
Organic Caramel
Organic Vanilla
Organic Hazelnut

GOURMET SYRUPS  250 ML
Caramel
Vanilie/ Vanilla
Ciocolată/ Chocolate
Fistic/ Pistachio
Amaretto
Tiramisu
Caramel sărat/ Salted Caramel
Alune Prăjite/ Roasted Hazelnut

SUGAR FREE SYRUPS  1L
Caramel Sugar Free/ Caramel
Vanilla Sugar Free/ Vanilie
Hazelnut Sugar Free/ Alune

PREMIUM SAUCES  500 ML

Caramel

Sos Ciocolată

SPECTRUL AROMATIC
UN LIMBAJ AL GUSTULUI ȘI AL PRECIZIEI!
Spectrul Aromatic este ghidul de analiză senzorială pentru
specialiștii în arome. Le permite acestora să dezvolte și
să împărtășească un vocabular comun pentru impresiile
gustative și olfactive.

Sos Ciocolată Albă

SPECIAL SYRUPS
ODK produce o gamă de piureuri, siropuri și mixere de o calitate superioară, create de barmani special pentru barmani.
Toate produsele Orsa Drinks sunt FĂRĂ GLUTEN iar pentru acestea s-au folosit cele mai bune ingrediente italiene. Designul
ambalajelor a fost creat direct cu squizeer incorporat, ceea ce permite o utilizare rapidă și extrem de ușoară. Datorită
calitatea sa optimă timp de două luni din momentul deschiderii.

Busuioc/ Basel

Falernum

Rubarbă/ Rhubarb

Guava

Macaron

Orgeat

Unt de arahide/
Peanut Butter

FRAPPE LINE

Biscuite/
Cookies’n Cream

Caramel/
Funky Caramel

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

Ciocolată/
Shades of Chocolate

Cafea/
Coffee Kick

Vanilie/
Hints of Vanilla
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Piure de Fructe & Topping

Green Apple / Măr Verde
Melon / Pepene Galben
Papaya / Papaya
Peach / Piersică
Tropical Blue / Fructe
Tropicale
Wild Berry / Fructe de Pădure
Mango / Mango
Watermelon / Pepene Roșu
Lychees / Litchi
Mandarine / Mandarine
Bloody Orange / Portocale

Vanilla / Vanilie
Cocoa / Cacao
White Chocolate / Ciocolată Albă
Hazelnut / Alune
Pistachio / Fistic
Caramel / Caramel

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

Roșii
Strawberry / Căpșuni
Banana / Banană
Pineapple / Ananas
Coconut / Cocos
Cranberry / Merișor
Grenadine / Grenadine
Cherry / Cireșe
Kiwi / Kiwi
Passion Fruit / Fructul Pasiunii
Blackberry / Afine
Raspberry / Zmeură

Limone / Lămâie
Lime / Lămâie verde
Sweet & Sour/ Dulce acrișor
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Royal drink - piure de fructe
cea mai buna alternativa la fructe proaspete atunci când dorim sa le amestecam intr-un cocktail, smoothie sau milkshake.
concentrat din fructe recoltate la momentul de maturitate perfectă. Ele pot fi folosite în amestec, fie pentru a stimula și
echilibra fructele proaspete, fie pentru pentru a înlocui fructele atunci când nu sunt disponibile.

Capsuni

Banana

Pepene Galben

Fructe de Padure

Maracuja(Fructul pasiunii)

Mar verde

Mango

Kiwi

Zmeura

Piersica

Cranberry

Cocos

Mure

Cherry

Papaya

Pepene Rosu

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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ALTER
NATIVE

BREW
Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Alternative Brewing și Accesorii

AERO PRESS

CHEMEX

V6O

Metodă unică de preparare
inventată în 2005 care oferă o
infuzie de cafea bogată în arome.
Prepararea cafelei prin această

A fost inventat în 1941 în SUA. Filtrul
chemexului este fabricat din niște
fibre speciale care nu permit să
treacă prin ele elemente astringente.
Buchetul de arome al acestei cafele
va fi bine definit.

Sistemul de picurare V6O este

de cafeină, produsul fiind asemănat
deseori cu un ceai.

“pourover”. Această metodă este
cea mai echilibrată din punctul de
și a caracteristicilor care definesc
arome, post-gust.

SIPHON

FRENCH PRESS

COLD BREW

A fost inventat în 1850 și produce o

Cafeaua preparată la French
Press este intens aromată și cu o

O cafea infuzată cu apă, la o
temperatură scăzută (8-12 grade
Celsius). Cu o aciditate scăzută, slab
cafeinizată dar foarte bogată în arome.
Se spune că Japonezii au infuzat
cafeaua în acest fel încă din 1600.

o aromă foarte bine definită.
pentru prima dată patentată în 1929.

ACCESORII

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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AC

CE
SO
RII
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Barista tools

barmanilor. Totodată, acestea adaugă un plus de profesionalism barului.

SUPORT TAMPER
cauciuc
TAMPER MAT
90 grade
cauciuc

COFFE POT &
DRIPPER
400 ml

TAMPER MAT
90 grade
cauciuc
TAMPER MAT
90 grade
cauciuc
TAMPER FLAT
58 mm
lemn/ inox

LATIERĂ INOX
0.40 L

KIT BARISTA
PROFESIONAL

FRENCH
COFFEE PRESS
480 ml

PAHARE TO GO KRAFT

PAHAR CARTON craft 4oz - 50 buc/ set
PAHAR CARTON craft 7oz - 50 buc/ set
PAHAR CARTON craft 8oz - 50 buc/ set
PAHAR CARTON craft 12oz - 50 buc/ set
PAHAR CARTON craft 16oz - 50 buc/ set

PROSOP
BARISTA
4 buc/ set

COFFE POT &
DRIPPER
BARAFU
600 ml

PERIE
GRUP
DRIP SCALE

DRIP SINGLE

TAMPER MAT
cauciuc
WATER DRIP
COLD BREW
440 ml

KNOCK BOX
LATIERA INOX
TIFFANY BLUE 0,35 L

LATIERA INOX
RED - 0,60 L

LATIERA INOX
PRO
termometru 0,60L

KNOCK BOX ȘI ACCESORII

CÂNTAR CAFEA
KOF-E

KNOK BOX
incastrabil

SERTAR REZIDUURI

SERTAR REZIDUURI
incastrabil

RINSER SPĂLĂTOR
LATIERĂ
incastrabil blat

KNOK BOX
incastrabil 6 inch

SUPORT
PORTFILTRU

SUPORT PORTFILTRU
+ SUPORT TAMPER

SQUEEZE
BOTTLE

PAHAR
SHOT CAFEA

Latieră Easy
0,30/ 0,60/
0,80 L

TAMPER INOX
53 mm/ 58 mm

LINGURĂ
CUPPING

Latieră Champion
Teflon
0,50/ 0,75 L

Latieră Champion
0,35/ 0,50/
0,75 L

Latieră Mini
0,1 L

Tamper Aluminiu
53 mm/ 58 mm

Tamper
Dinamometric
53 mm/ 58 mm

CIOC
PORTFILTRU

PORTFILTRU

GRUP

LINGURĂ
DOZARE
7 gr.

LINGURĂ
BAR

TIMER DIGITAL
CU MAGNET

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

TERMOMETRU
PENTRU LATIERĂ

TERMOMETRU
DIGITAL
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Keep Cup
LPDE și silicon, au amprentă de carbon minimă în cursul fabricării.

pentru că se reduc emisiile de carbon cu 36-47%, cu 64-85% a folosirii apei și cu 91-92% a deșeurilor.
Bautura ta preferată: fierbinte cu până la 30 de minute mai mult decat o cană obișnuită.

KEEP CUP THE ORIGINAL

KEEP CUP BREW CORK

Material: capac - silicon non toxic - fără BPA/BPS

KEEP CUP BREW GLASS

KEEP CUP LONG PLAY

Material: capac - silicon non toxic - fără BPA/BPS

KEEP CUP ORIGINAL “STAR WARS”
the battle between dark and light
convenience and care has begun...

Cantitate minimă 240 buc.
Culori Pantone

Hamilton Beach

profiturile!

BAR BLENDERS

908

TANGO

RIO

FURY

TEMPEST

ECLIPSE

SUMMIT

QUANTUM

CONTAINERE

FURY/
TEMPEST/
SUMMIT

ECLIPSE

QUANTUM

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

TANGO

RIO

908
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Hamilton Beach
DRINK MIXERS

PROCTOR SILEX
COMMERCIAL

SINGLE SPINDLE

JUICERS

PROCTOR SILEX
COMMERCIAL

HBB STORCĂTOR
ELECTRIC

CAFETIERE

FILTRE CAFEA BREWSTATION
6,6 L/ 16,2 L

908 / RIO / TANGO / TEMPEST/ FURY/ SUMMIT

FOOD BLENDES

IMMERSION
BLENDER

IMMERSION
BLENDER

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

COOKING

IMMERSION
BLENDER

FIERBĂTOR OREZ
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Robur S electronic

ROBUR S ELECTRONIC
Grinder-doser cu lame conice
Control Panel electronic, cu unghi >160°
Macină 5 gr/secundă

Ajustare electronică a dozajului (single, dublu, triplu)
Buton de măcinare manuală

Statistici zilnice de măcinare
IoT. Conectare cloud și wireless
Putere

Watt

800

Viteza de măcinare

Rpm

420 (50 Hz)
500 (60 Hz)

Lame măcinare

Mm

Ø 71
Ø 2 3/4’’

Capacitate container pentru boabe
de cafea

Kg

1,6

kg

28
(62)

Greutate netă

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

mm

inches

A

234

9¼

B

252

10

C

287

11 ½

D

464

18 ¼

H

720

28 ½

E

240

9½
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Grinder - Doser super jolly electronic

Reglare micrometrica a macinarii
Macinare on-demand
Ajustare electronica a dozajului

SPECIFICATII TEHNICE
Putere

Watt

350

Viteza de macinare

Rpm

1400 (50 Hz)
1600 (60 Hz)

Lame macinare

Mm

Ø 64 (2 ¾’’) inches

Capacitate container pentru boabe
de cafea

Kg

1,2
(2.7)lbs

Greutate neta

kg

14
(31)lbs

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

mm

inches

A

195

7 ¾

B

263

10 ½”

C

240

9 ½”

D

420

16 ½„

H

610

24

Ø

212

8 ¼”
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ZM

ZM  HIGH TECH GRINDING POWER
Buton lateral pentru utilizare manuală sau mici ajustari

4 butoane pre-programate pentru a selecta rapid setarile de macinare
utilizate frecvent
Mesaj de intampinare personalizabil

Putere

Watt

900

Viteza de macinare

Rpm

900 (50 Hz)
1050 (60 Hz)

Lame macinare
Capacitate filtru de macinare
Greutate neta

mm

inches

Mm

Ø 83

A

245

9¾

g/min

600 (50 Hz)
800 (60 Hz)

B

430

17

Ø

160

6¼

kg

40 (88)

H

645

25 ½

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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MYTHOS One

MYTHOS ONE  THE SPECIALTY GRINDER
on demand, având cel mai înalt nivel de tehnologie și
fiind dotate cu dispositive inteligente pentru a răspunde

Dimensiune LxLxI
Putere

230V/800W |
115V/950W

Voltaj

230(50Hz) | 115V
(60Hz)

Capacitate rezervor boabe
Control macinare
Clima Pro și sistemul Clump Crusher care asigură o

sale, cât și noile sisteme care îi ajută sa aducă un plus

mm 188x510x400

1,3Kg
Micrometric

Productivitate (kg/h)

15

Viteza macinare(sec/doza)

2,7

Cutit macinare

75mm

Masa netă

23kg

câștigătoare pentru acei barista care doresc sa ofere

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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MYTHOS 2

MYTHOS 2  THE DISRUPTIVE GRINDER

Dimensiune LxLxI
Cu Mythos One am redefinit modul de a gândi asupra
măcinării cafelei. Cu Mythos 2 am reinventat regulile,
de cafea on demand în ceea ce privește stabilitatea
temperaturii, precizia și viteza de serviciu.
Timp de 4 ani, Mythos One ne-a captivat, fiind partenerul
ideal al oricărui espressor profesional. Astazi, Victoria
care utilizează tehnologia inovatoare gravimetrică pe
care suntem nerăbdători să o folosim în cafenele

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

mm 202x518x416

Putere

550W (viteza variabila)
300W (viteza fixate)

Voltaj

110-220V

Capacitate rezervor
boabe
Control macinare

2Kg
Micrometric

Productivitate (kg/h)

15

Viteza macinare(sec/
doza)

2

Cutit macinare

85mm

Masa netă

21,9kg
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BWT
Gama BWT water+more dedicata sectorului
gastronomic: catering, vending si consumatori mici și
mijlocii.
Apa nu este doar apa. Calitatile chimice si senzoriale sunt
mult prea variate iar conditiile locale mult prea diferite.
In sectorul de catering si al aparatelor de cafea calitatea
constanta a apei este un precursor al succesului in afaceri.
Calitatea senzoriala este esentiala in obtinerea gustului
corect al preparatelor si garanteaza un castig calculabil
intr-un domeniu atat de dependent de preferintele
consumatorului. In plus puritatea apei asigura longevitatea
aparatelor si functionarea lor la parametri optimi.
BWT bestmax / UNIVERSAL - Sistem filtrant pentru
optimizarea apei dure care este intrebuintata de utilajele
gastronomice. Reducerea eficienta a ionilor de Ca si Mg
eliminand in acelasi timp particulele in suspensie, gustul si
mirosul improprii apei (ex. Clor)
Balanta de minerale pentru un gust optim.
Apa perfecta pentru orice utilaj.
Eficient si economic
BWT bestmaxSOFT / PROTECTIE FINA - Sistem filtrant
pentru optimizarea apei “soft” care este intrebuintata de
espresoarele de cafea. Reducere eficienta a ionilor de Ca
si Mg eliminand in acelasi timp particulele in suspensie,
gustul si mirosul improprii apei (ex. Clor)

BWT bestmaxPREMIUM / ECHILBRAT - Sistem filtrant
pentru optimizarea apei dure care este intrebuintata de
espresoarele de cafea si racitoarele de apa. Reducere
eficienta a duritatii generale, reechilibrand pH-ul apei iar
in acelasi timp eliminand particulele in suspensie, gustul si
mirosul improprii acesteia.
BALANTA PERFECTA A MINERALELOR PENTRU UN GUST
OPTIM.
BWT bestprotect / PROTECTIE MAXIMA - Sistemul de

Stabilizare specială a PH-ului ce previne coroziunea

Balanta de minerale pentru un gust optim.
Apa perfecta pentru orice utilaj.

Calitate senzorială excelentă a apei filtrate

Eficient si economic

BWT bestmin PREMIUM / Stabilizează PH-ul infilstrat
și inhibă coroziunea. Reduce componente defavorizante
pentru gust și clor.
Stabilizează PH-ul în filtrat și inhibă coroziunea
Reduce componentele de favorizante pentru gust și clorul

BWT besttaste / IMBUNATARIREA GUSTULUI - Sistemul
de filtrare pentru îndepărtarea aromelor neplăcute din apa
brută
Filtru de carbon activ extrem de eficient

Înaltă calitate senzorială a filtratului pentru rezultate cu gust
perfect.

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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ASTORIA STORM

CARACTERISTICI
• Grupuri: 2 sau 3

FRC

• Economizor de energie

• In versiunea FRC, curba de preparare a unui
espresso este controlata de barist si manipulata
printr-o maneta de actionare manuala care este
amplasata langa grup.

• Mod de utilizare: CONFORT(mașina întodeauna
activă), SĂPTĂMÂNAL(programare interval

• Toate particularitatile extractiei sunt la discretia
baristului.

•

timpilor de lucru)
• Afișaj: timp, teperatură, diagramă și presiune
erogată(pentru fiecare grup)
•

• Storm permite personalizarea fiecarei cesti/
extractii in functie de nevoile fiecaruia
• De asemenea, este posibila setarea curbei de
extragere bazandu-se pe 5 parametrii. Curba
extragerii poate fi programata independent, atat
intre grupuri dar si pentru fiecare ceasca.

• Avetizare regenerare filtru
• steamsystem_Super Dry: sistem inovativ care
livreaza un vapor puternic si uscat (evitand inclusiv
formarea condensului in momentele de stand-by).
• Anti-scalding steamer: se poate roti pana la 180
grade.

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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Astoria
ASTORIA PLUS 4 YOU ''TS''

GR

Un boiler special
pentru steemer cu
control electronic al
temperaturii

GR

Bouiler separat
pentru fiecare grup

GR

Control electronic al
temperaturii apei

GR

Posibilitate reglare
temperatură pe
fiecare grup separat

CARACTERISTICI
• Grupuri: 2,3 sau 4

• Încălzitor cești controlat electronic

• Display touch screen

• Doze: 6

•

• Port USB pentru programare

•

•

• Umplere automată

• Grătare retractabile ceașcă

• Culori disponibile: crom/carbon,
crom/alb, roșu/negru. gri/negru

• Sistem amestec apă fierbinte

• RS 232 serial line

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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LaSpaziale

În spatele fiecărui bar, fiecare secundă este importată, ceașcă de cafea după ceașcă de cafea. Espressorul este mașina

Atunci când au conceptul topul de linie S40, designerii și tehnicienii și-au pus toate aceste obiective. Au observat modul în

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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VA 358 WHITE EAGLE

T3
TECHNOLOGY

TECHNICAL FEATURES

EASY CREAM
SYSTEM

COOL TOUCH
WAND

DISPLAY
TFT

VA358 WHITE EAGLE 2GR

VA358 WHITE EAGLE 3GR

T3 - Digit

T3 - Digit

mm 825x510x660 | inches 32
8/16”x 20 1/16” x 26 1/16”

mm 1055x510x660 | inches 41 8/16” x
20 1/16” x 26 1/16”

Power

7600W (T3) | 4500W (Digit)

9500W (T3) | 5200W (Digit)

Voltage

208-240V 50-60Hz | 380TRIF

208-240V 50-60Hz | 380TRIF 50Hz

11,4 lt

17,3 lt

0,7lt (T3)

0,7lt (T3)

Gross weight

90kg/198lb (T3) | 87kg/191lb (Digit)

115kg/2537lb (T3) | 111Kg/244lb (Digit)

Net weight

74kg/163lb (T3) | 71kg/156lb (Digit)

95kg/209lb (T3) | 91Kg/200lb (Digit)

Version

Dimmensions WxHxD

Steam boiler capacity

Coffee boiler capacity

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro
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S40 | Seletron
•
•
•
•

Espressor cu dozare automatică
Temperatura boilerului controlată electronic
Senzor de presiune digital pentru boiler
Senzor de presiune digital pentru alimentarea
cu apă
• Senzor de presiune digital pentru pompă
•
0.5 grade
•
• Controlul digital al nivelului apei din boiler.
• Întrerupere automată de la electricitate în cazul
•
•
• Control automat al temperaturii de operare a
•
• Reglare electronică a încălzitorului de cești cu 5
seturi preprogramate
• Control al măcinăturii
• Semnal pentru măcinătură prea fină
• Timer pentru închiderea automată a
echipamentului
•

•
•

boilerului
• Accesul la programare prin Cardul Service și
PIN
• Back-up al parametrilor prin intermediul Cardului Service
• Înregistrare cronologică a tuturor erorilor și
mentului
• Controlul intervalelor pentru programul de
•
•
•
•

Display principal backlit graphic
Display pentru fiecare grup
SD pentru updatarea programului de rulare
Customer Card pentru accesul la meniu pentru
consumatorul final
• Lumină pentru grupuri

Sistem automat MAT pentru emulsia de lapte cu 2
temperaturi ajustabile a laptelui

S40 | Suprema - Classic
• Espressor electronic cu dozaj automat (Suprema)
• Espresor semiautomatic cu free-flow delivery (Classic)
• Refill electronic al boilerului
• Sistem electronic de încălzire
• Manometru de presiune pentru controlul presiunii din
boiler
• Manometru de presiune pentru controlul presiunii din
pompă
•
steam
• Control electronic al temperaturii din boiler
• Vizualizarea temperaturii din boiler pe display
•

Contact: +40746811566 | office@alikof.ro

• ITC - Controlul temperaturii pentru fiecare
grup
•
•
• Vizualizarea și control pentru presiunea din
boiler
•
• Încălzitor pentru cești electric
• Alarme pentru probleme de sistem
• Pompă volumetrică din fabrică
Sistem automat MAT pentru emulsia de lapte cu 2
temperaturi ajustabile a laptelui
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LaSpaziale S8/S9

•Espressor cu dozare automată
•Espressor semiautomatic cu free-flow delivery
•Refill electronic al boilerului
•Sistem electric de încălzire
•Manometru dublu de presiune pentru controlul presiunii din
boiler și din pompă
•Reglare electronică a temperaturii din boiler
•Display LED ce indică temperatura din boiler
•Alarme pentru probleme de sistem
•Pompă volumetrică din fabrică
•Încălzitor electric pentru cești disponibil la cerere
ceștile ”take away” în cazul versiunilor S8•S9 EK - EP T.A.
DSP
•Grătare pentru ceștile de espresso în cazul versiunilor
S8•S9 EK - EP T.A. DSP
•Lumină pentru grupuri

MAT – sistem automat pentru emulsia de lapte cu
temperatură ajustabilă
ITC – controlul temperaturii pentru fiecare grup
AM – combinarea temperaturii pentru furnizarea de apă
fierbinte pentru infuzii
GA – sistem de programare service și controlul sistemelor
filtrante pentru dedurizarea apei
Aspect auriu

CULORI DISPONIBILE
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office@alikof.ro Nădășel 20, Cluj-Napoca

