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VORES VÆRDIER

HÅNDRISTET
Hos Costa Kalundborg Kaffe slowrister vi vores kaffe, for at få
den bedste smag frem. Der er kærlighed og stolthed I hver del
af processen, og vi kontrollerer hver eneste forsending.

KVALITET
Kvalitet er vigtig for os. Kvalitet i smagen og oplevelsen, men
også i måden vi opfører os på, miljømæsigt. Vi arbejder derfor
med omtanke. For os er livet bare for kort og kostbart til at
drikke ringe kaffe.

LOKAL
Vores cafe/risteri er et åbent værksted, beliggende i hjertet af
Kalundborg Havnepark.
Vi er stolt af at være en del af det lokale samfund. Det er meget
specielt. Når vi er lokale, kan vi bedre lære folk at kende, levere,
lytte , og reagere i god tid - og med ærlighed. Vi ansætter lokalt og
vi foretrækker at købe lokalt.

HVEM ER VI
Shaun Gamble er skaberen af Costa Kalundborg Kaffe. Shaun er oprindeligt fra
New Zealand – nu bosiddende ved Kalundborg fjord. Shaun har over 25 års
erfaring med at drikke kaffe og 8 år med
at riste.

FRISK
Ligesom friskbagt brød, smager friskristet kaffe bare bedre.
For at bevare den friskhed, udvælger vi de bedste grønne bønner og rister i små portioner og stiler efter at du får kaffen så
frisk som muligt.

ANSVAR
Tænk globalt - Handl lokalt. Vi har læst FN’s 17 mål for en
bæredygtig fremtid i verden, og vi er glade for, at alt det positive, vi gør lokalt - de mennesker, vi ansætter, de processer,
vi bruger, og de produkter og forsyningskæder, vi vælger, kan
bidrage til global forbedring. Vi er forpligtet til at være ansvarlige og gøre det bedre.

VI TILBYDER
Fantastisk kaffe
Frisk, fremragende og kvalitetsrig kaffe, som er ristet lokalt.
Kaffe fra forskelige lande – økologisk dyrket kaffe, espresso
eller en blanding specielt lavet til dig.

Kaffe Maskiner, udstyr og træning
Vi ved, at når det kommer til trivsel på arbejdspladsen, betyder
kaffemaskinen og kvaliteten af kaffen meget for medarbejderne. Ved besøg og møder i virksomheden drikkes der ofte kaffe
og igen er det vigtigt at kontorets kaffeløsning imødekommer
behovet og understøtter virksomhedens brand.
Sammen med vores partner Friskbrygget Kaffe, i Holbæk, kan
vi levere, installere og træne i alle maskiner. Friskbrygget har
maskiner til kontorer, virksomheder, cafeer og restauranter.
Maskinerne kan brygge kaffe med hele bønner og malet kaffe,
med daglig kapacitet fra 10 kopper til over 250.
Vi foreslår, at vi besøger din arbejdsplads for at rådgive ud fra
jeres ønsker og behov.

FORSYNINGSKÆDEN
- FRA PLANTE TIL KOP
Vores mål er at handle direkte med landmænd i kaffeproducerende lande, så vi kan levere kvalitetskaffe med en social og
miljømæssig bevidsthed. Vi har dog meget at lære, før vi kan
få dette til at ske. Mens vi lærer, har vi valgt List og Beisler i
Hamborg Tyskland som vores kaffeleverandør.
Vi valgte List og Beisler på grund af deres venlige og vidende
personale, deres passion for kaffe, deres direkte kontakt med
kaffebønder og ægte dedikation til ansvarlige indkøb. List og
Beisler har promoveret og støttet bæredygtighedsprojekter i
kaffedyrkende regioner i meget lang tid. For nylig har List og
Beisler indgået et samarbejde med World Coffee Research, en
non-profit organisation, hvis mission er at dyrke, beskytte og
forbedre forsyningerne af kvalitetskaffe og samtidig forbedre
levebrødet for de familier, der producerer det.
Vi støtter denne mission og har tilsluttet os List og Beislers
partnerskab. Det betyder, at for hvert kilo grønne bønner, vi
køber, svarer List og Beisler til vores donation på EUR 0,02.
Det betyder, at vi i Kalundborg direkte kan forbedre kaffens
liv, miljø og kvalitet i kaffeproducerende lande. Fantastisk!

VORES
NUVÆRENDE
KAFFE UDVALG

FÅ DIN EGEN
BLANDING & LABEL
F.EKS.

INDONESIEN ØKO

KENYA

UNGKAFFE

Kaffen fra Sumatara regionen
er økologisk dyrket og kendte
for fylde, rørighed, lavt syreindhold og en sød og lang
eftersmag.

Stor og fyldig krop med klassisk, vedbalaceret syreindhold,
herlig sødme og smagen af
rørsukker, citrus og modne
røde bær. Kort men intens
eftersmag.

Lavet i samarbejde med
Kalundborgs Ungdoms
skole. Kaffen har en medium
surhedsgrad, medium krop,
den er nøddeagtig, sød, blid
og balanceret.

CKK “KIWI” ESPESSO
En espresso kaffe med den
New Zealandske smag af
karamel og nødder. Kaffen
er en lys ristet espresso som
danskere fortrækker

GUATEMALA
En dejlig fyldig kaffe med en
blød smag af chokolade.
Et mildt syreinhold med en
fantastisk blomsteragtig
aroma.

UNGKAFFE

250 gram

Fyldig, blød, let sødlig og et hint af chokolade

Bønner

Espresso

Filter

www.cafecostakalundborg.dk

Stempel

COLOMBIA
Kaffe fra Huila regionen har
en silkeblød, medium krop.
Den er frisk med en dejlig sød
og frugtagtig eftersmag.

ANBEFALINGER FRA...

Lokal kaffe-aftale

Intertek Denmark A/S – Kalundborg
“Intertek Denmark A/S (Caleb Brett) har indgået en ny aftale vedr. levering af kaffe til vores
kunder og medarbejdere på vores HQ Adresse i Kalundborg, det er Costa Kalundborg Kaffe ved Shaun Gamble der nu leverer frisk ristet kaffe til vores nye flotte kaffe maskine, som
er leveret af Frisk Brygget.dk i Holbæk ved Ronny Banerjee Friskbrygget.dk har leveret en
hollandsk produceret de JONG DUKE maskine (EDGE 8-124). Som man leverer både frisk
kværnet kaffe og kaffe lavet på formalede bønner, alt i alt en fantastisk kvalitets løsning
både på Kaffe og Maskine og samtidigt så har vi fået en lokal løsning #Støtlokalt som vi er
meget stolte af og som passer godt i tråd med de værdier vi sætter højt hos Intertek som
kvalitets partner for vores inspektions og analyse kunder.”
Hvis I overvejer at lave en lignende kaffe-aftale for jeres firma til glæde for jeres medarbejd
ere og kunder, så er I meget velkomne til at ringe for yderligere info, eller tage direkte kontakt til Shaun Gamble på telefon: 51 79 75 31

”Shaun med Costa Kalundborg er kaffe leverandør til
Restaurant Næs.
Med Shaun får man en meget høj service, vi ikke har set
magen til mange andre steder.
Kvaliteten er stabil og meget højt niveau, som høster
utroligt meget ros hos vores gæster.
Vi på Næs vil alle dage vælge at samarbejde med Costa
Kalundborg, da vores ønsker om hurtig og stabil levering bliver imødekommet, og altid med et stort smil.
Der ligger en stor omtanke om historie, viden, service,
bæredygtighed og kvalitet bag.”
Restaurant Næs

