
موآ قهوه های تجاری خود را با برند بوهميان ارائه می کند.



و  التين  آمريکای  قهوه ی   مزارع  از  عربيکا  دانه های  هنرمندانه ی  ترکيب 
طعم  بفرد،  منحصر  عطر  بر  عالوه  مجموعه  متخصصين  توسط  آفريقا 
متوازن و پيچيده ای را خلق می کند. اين ترکيب خاص که در درجه ی برشتگی 
روشن شکوفا می شود، اين فرصت را برای باريستاهای حرفه ای فراهم می

 کند که با تغيير تناسب های عصاره گيری نتايج شگفت انگيزی را به دست آورند. 
اسيديته ی  با  ميوه ای  طعم  اول  جرعه ی  در  ”کامَرد“  اسپرسو ی  نوشيدن 
واضح و در جرعه ی دوم طعم  شکالتی و آجيلی با بافت روان و ابريشمی را 
به همراه دارد. می توان قهوه ی ”کامَرد بوهميان“ را يک قهوه ی تمام عيار 

برای دوستداران عربيکا ناميد.

کامــــــَرد



آل نــــــايِتر

فروش ترين  پر  و  محبوب ترين  شماست  دستان  در  اکنون  که  ای  قهوه 
محصول مجموعه ی ما می باشد. آل نايتر آغازگر ورود ما به توليد قهوه های 
با  ترکيبی  قهوه های  دوستداران  برای  کيفيت  با  محصولی  خلق  و  کالسيک 
ربوستا بود. يک ترکيب متعادل از دو نژاد عربيکا و ربوستا برای رسيدن به عطر 
و طعمی از جنس مرکبات و بادام و بافتی خامه ای و در نهايت تلخی شکالت 
انتخاب شده  ميانه  درجه ی  ُرست مستر،  توسط  ترکيب  اين  برشتگی  خالص. 
است تا شيرينی شکر قهوه ای و يادهايی از کارامل را در کام شما تداعی کند. 



الِبــــــنِدر
قابل  کافئين  و  قهوه  نوستالژی  طعم  از  قدرتمند  ترکيب  يک  الِبنِدر 
توجه، به دست آمده از ربوستای مرغوب نيمه شسته ی مناطق تاميل 
نادوی هند است. برای خلق اين محصول برشته کاران ما جسورانه و 
و  برزيل  رنگ  سبز  عربيکای  دانه های  دقيق،  اما  بی باک 
ربوستای زرد رنگ هند را تا درجه ی تيره به جوش و خروش 
می رسانند تا طعم ادويه جات تند به همراه بافت غليظ و 
در  را  می باشد  اسيديته  هرگونه  از  عاری  که  آن  خامه ای 

فنجان اسپرسوی شما پديدار کنند. 


