
 
 

…cítíte tu vůni? 



     
         Od roku 1958 pečlivě zpracováváme  pouze velice kvalitní kávová zrna, abychom    

         Vám mohli nabídnout jedinečnou kávu, která je vyvážena po celém světě. 
 

         Italská výroba, pozorný výběr surovin, technologické inovace a odedávné střežení   

         znalosti řemeslného pražení. 

 

         Zpracování a pražení kávy je uměním, k tomu, aby káva byla opravdu dobrá  

         nestačí pouze  technologie, ale moudré a tradiční umění řemeslného pražení,   

         zkušenost a láska, kterou my dáváme do všech výrobních procesů. 

  

         Jemné postupy řemeslného pražení, využívající zkušenosti a hluboké znalosti   

         zpracování, umožňují Grosmi vyniknout na trhu a stát se tak referenčním místem   

         pro ty, kteří hledají zážitek z nejlepší kávy. 



 
 

Linie   ELITE 
Krémová káva intenzivní chutě, zrozena z nejlepších odrůd 
 z Brazílie a Střední Ameriky 
Určená pro ty, kteří vyhledávají kávu s plnou chutí  
Řemeslné pražení 
Kvalita : 70% Arabica 30% Robusta 
Původ : Brazílie, Střední Amerika a Indie. 
Pražení : Střední. 
Aroma: Intenzivní a dlouhotrvající. 

Linie  ESPRESSO  BAR  
Speciální výběr kvalitní kávy, plná a intenzivní chuť  
Chutná všem mlsným jazýčkům pro svou vyváženou chuť. 
Pro každodenní zvednutí nálady 
Řemeslné pražení 
Kvalita : 50% Arabica 50% Robusta 
Původ : Brazílie, Střední Amerika, Indie a Afrika. 
Pražení : Střední 
Aroma: Intenzivní, krémové a dlouhotrvající. 

Linie  100% Arabica 
Linie pro profesionály  
Získaná pražením výběrových a jakostních zrn, umně namíchaných.   
Řemeslné pražení 
Kvalita : 100% Arabica  
Původ : Brazílie a Střední Amerika. 
Pražení : Světlé 
Aroma: Lehké, jemné a nasládlé. 

Linie  CLASSICA 
Typická italská káva, pražená podle starobylé tradice 
Pro vynikající kávu v baru nebo kavárně v každém okamžiku dne 
Řemeslné pražení 
Kvalita : 40% Arabica  60% Robusta 
Původ : Brazílie, Indie a Indonézie. 
Pražení : Střední 
Aroma: Zemité a intenzivní. 



Linie  BLACK POLO 
Jedinečná a inovativní směs, intenzivní chuť, dlouhotrvající 
crema,  pro kávu k vychutnání ve tvé kanceláři, 
ideální také do nápojových a kávových automatů  
Řemeslné pražení 
Kvalita : 100% Robusta 
Původ : Indie, Indonézie a Africa. 
Pražení : Tmavé. 
Aroma: Zemité, intenzivní a důrazné. 

Cialda KÁVA BEZ KOFEINU 
Linie papírové kapsle cialda, pohodlná, praktická na přípravu. 
Káva bez kofeinu s nezaměnitelným a plným aroma. aroma 
Kvalitní směs kávy s intenzivní a dlouhotrvající chutí. 
Pro skvělou kávu, kdykoli během celého dne 
Řemeslné pražení 
Kvalita : 70% Arabica 30% Robusta 
Původ : Brazílie, Střední Amerika, Indie. 
Pražení : Střední. 
Aroma: Intenzivní a plné  

Caffe Grosmi dělá svou značku rozeznatelnou, díky sérii krásných a elegantních doplňků na podporu profesionálů a zahrnuje: 
originální keramické šálky a podšálky v různých velikostech pro elegantní vychutnání si kávy, zástěry, ubrousky a držáky 
ubrousků, papírové kelímky, vnitřní a vnější cedule, cukr bílý nebo třtinový. 
 
Na požádání organizujeme školení pro zaměstnance a profesionály espressa. 

Standardní balení kávy: 1kg,  500g,  250g. 



Linea TIN  250 g SUPREMO 
Káva určená těm, kteří umí ocenit 
jedinečnou chuť a exkluzivní aroma.  
Čerstvě namletá  
Pro vychutnání v každém okamžiku dne 
Řemeslné pražení 
Kvalita : 80% Arabica  20% Robusta 
Původ : Brazílie, Střední Amerika, 
Afrika a Indie 
Pražení : Střední 
Aroma: Vyvážené, s ovocnou vůní. 

Linie TIN 250 g 100% Arabica 
Krémová a nasládlá arabica,  
s náznaky oříšků a tabáku. 
Čerstvě namletá 
Pro každý moment během dne 
Řemeslné pražení 
Kvalita : 100% Arabica  
Původ : Brazílie a Střední Amerika. 
Pražení : Světlé 
Aroma: Lehké, jemné a nasládlé. 



          Kávu GROSMI si můžou vychutnat i ti největší znalci kávy.  
          Nabízíme  ji totiž i ve variantách  SINGLE ORIGIN,  které mají původ  na vzdálených  plantážích světa.  
          Vydejte se s námi poznat výběrovou kávu  Arabica z těchto zemí: 

Santo Domingo „BARAHONA AA“ 
Krémová a nasládlá Arabica,  
s příchutí pražených cereálií,  
lískových oříšků a tabáku. 

Guatemala „ANTIGUA PASTORES“ 
Velmi jemné aroma, výrazná chuť.  
Voní po exotickém ovoci a tropických květinách. 
Tato Arabica je úžasná a poměrně vzácná.  
Řadí se mezi nejlepší kávy světa . 

Malawi  „MZUZU SPECIAL“ 
Tato Arabica má úžasnou specifickou 
charakteristiku: v pozadí cítíte med a růže. 



Jamaica „BLUE MOUNTAIN“ 
Legendární Arabica, velká vzácnost. 
S příchutí vanilky, rumu, mandlí a pistácií. 

Peru „ CHANCHAMAYO“ 
Jemná a sametová Arabica, kde doznívá chuť 
kakaa, lískových oříšků, broskví a grapefruitu. 
 

Kolumbie „ ARMENIA MEDELLIN SUPREMO“ 
Strukturovaná chuť s příměsí čokolády, medu,  
čerstvého másla a vlašských ořechů. 
Tato Arabica je brána jako jedna z  
nejcennějších káv Jižní Ameriky. 

Kostarika „TARRAZU“ 
Arabica s intenzivní vůní květin a  
příjemnou chutí  čokoládových bobů a 
karamelizovaného pomeranče. 

Portoriko „YAUCO SELECTO“ 
Velmi cenná Arabica, chutná po hořké 
čokoládě, sladu a kandovaném ovoci. 

Etiopie „SIDAMO“ 
Velmi sladká a ovocná příchuť. 
Voní po citrusech a medu. 
Říká se jí káva „ze zahrady“. 
Spontánně roste poblíž banánovníků a  
z tohoto důvodu je její chuť jedinečná. 

    
   100% ARABICA  SINGLE  ORIGIN 

 



BORTOLIN s.r.o. 
Dukelská 511 
Ústí nad Orlicí 
562 01 

Telefon: 465 613 771 
Email: bortolin@ktuo.cz 
Email: info@bortolin.cz 
www.bortolin.cz 
www.kavagrosmi.cz 

Importér kávy 

…cítíte tu vůni? 


