
Cafitesse koffiezetsystemen

cafitesse 60/61
Koffie en melk

160 koppen p.u.
Afm. (hxbxd): 
675 x 420 x 430 mm

cafitesse 300
Koffie, Koffie

1 fasig: 300 koppen p.u.
3 fasig: 800 koppen p.u.
Afm. (hxbxd): 
771 (859) x 352 x 525 mm

cafitesse 110/120
Koffie of cacao

1 fasig: 300 koppen p.u.
3 fasig: 800 koppen p.u. 
Afm. (hxbxd): 
650 (1075) x 210 x 455 mm

cafitesse 50/51
Koffie

140 koppen p.u.
Afm. (hxbxd): 
570 x 370 x 350 mm

cafitesse 2100
Koffie + 4 instant

225 koppen p.u.
Afm. (hxbxd): 
940 x 540 x 594 mm

cafitesse 3100
Koffie + 4 instant

310 koppen p.u. 
Afm. (hxbxd): 
940 x 540 x 654 mm
Bekercapaciteit: 320

excellence
Koffie, melk of cacao

1 fasig 300 koppen p.u.
3 fasig 700 koppen p.u.
Afm. (hxbxd): 
690 x 380 x 520 mm

cafitesse 700
Koffie, melk en cacao

1 fasig: 298 koppen p.u.
3 fasig: 608 koppen p.u.
Afm. (hxbxd): 
810 x 691 x 453 mm

Serves your business best



Cafitesse melanges naar ieders smaak

Café Milc is een halfvol 
melkconcentraat van 
hoge kwaliteit. Het is 
speciaal ontwikkeld voor 
een overheerlijk kopje 
cappuccino en andere 
variëteiten waarin melk wordt 
gebruikt. 
Verkrijgbaar in 0,75L en 2L

Café Milc
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Cacao Fantasy is kwaliteitsvol 
chocolade melk concentraat 
dat de perfecte basis vormt 
voor een lekkere choco-café 
of een warme kop romige 
chocoladedrink. 
Verkrijgbaar in 2L

Cacao Fantasy

Douwe Egberts Coffee Systems, Potaarde, B-1850 Grimbergen 
Tel. 02 260 03 40, Fax 02 260 03 44, www.decs.be

Cafitesse speelt in op de 
meest uiteenlopende 
smaakvoorkeuren. Cafitesse 
Special is zeer licht 
verteerbaar om heel de dag 
rustig te genieten van koffie. 
De combinatie met chicorei 
maakt van Special de ideale 
melange, voor diegene die een 
mildere koffie wensen. 
Verkrijgbaar in 2L

Special
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Sommige koffiedrinkers 
verkiezen hun koffie zonder 
cafeïne. Decaf is een 
volwaardige koffie met de 
onvolprezen smaak van 100% 
gewassen Arabica bonen uit 
Colombia. De specifieke wijze 
van branden resulteert in een 
zachte, evenwichtige koffie met 
een rijk aroma.
Verkrijgbaar in 1,25L en 2L

Decaffeinated
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Deze koffie combineert een 
rijk aroma met een volle, 
pure, evenwichtige smaak. 
Zijn typische karakter ontleent 
Medium Roast aan een 
melange die voornamelijk 
bestaat uit koffiesoorten uit 
Colombia, Peru en Brazilië. De 
zachtheid van Medium Roast zal 
bij elke koffiegelegenheid in de 
smaak vallen.
Verkrijgbaar in 1,25L en 2L

Medium Roast
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Deze superieure melange 
gebruikt enkel en alleen 
de beste Arabicabonen uit 
Centraal Amerika en Brazilië. 
De bonen worden vervolgens 
iets langer gebrand. Zo wordt 
de koffie rijk van smaak met 
een krachtig aroma. Deze intense 
onweerstaanbare koffie bezorgt u 
een unieke koffiebeleving.
Verkrijgbaar in 1,25L en 2L

Superior Dark
Excellence
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Deze melange 
bestaat voornamelijk 
uit Arabicabonen 
uit Brazilië en een 

klein deel hoogwaardige 
Robustabonen. Het is een 
milde koffie met een ronde, 
evenwichtige smaak. Bijzonder 
aan deze koffie is dat hij 100% 
Utz Certified is. De bonen zijn 
duurzaam geteeld met aandacht voor 
sociale, ecologische en economische 
aspecten. Bovendien is Utz Certified koffie 
traceerbaar naar de koffieboer. 
Verkrijgbaar in 1,25L en 2L

Good Origin
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Heerlijke milde koffie 
met een ronde, 
fijne smaak om 
de gehele dag 

van te genieten. Smooth 
Roost is een koffie van 
gewassen Arabica bonen 
uit Columbia, Peru en Brazilië, 
gecombineerd met hoge kwaliteit 
Robusta bonen die zorgen voor 
een melange met een fijn aroma en een 
puur en zacht karakter. Deze koffie kan op 
kamertemperatuur bewaard worden.
Verkrijgbaar in 1,25L en 2L

Smooth Roast
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Deze uitgelezen melange 
gebruikt enkel en alleen de 
allerbeste Colombiaanse 
bonen, 100% gewassen 
Arabica’s. De smaak is dan 
ook ongeëvenaard: een 
zacht aroma, met een heerlijk 
verse afdronk. Arabica Gold is 
een aanrader voor bijzondere 
gelegenheden waarop uw gasten 
alleen het allerbeste verwachten.
Verkrijgbaar in 1,25L

Arabica Gold
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Mediterraneo is een 
krachtige koffie met een 
intense smaak. Het is een 
sterke, goed gebalanceerde 
koffie, met een kruidige 
en zoete nasmaak. 
Mediterraneo bestaat 
uitsluitend uit hoogwaardige 
Robusta bonen van verschillende 
origines.
Verkrijgbaar in 2L

Mediterraneo
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