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INSPIRUJĄCE 
PRZEPISY 
NA LATO
Prosto do Twojego lokalu!



ZAMÓW W ESPRESSO WAREHOUSE:

MROŻONA 
HERBATA 
Z BRZOSKWINIĄ 
LUB MARAKUJĄ
Przepis (proporcje odnoszą się do przygotowania napoju 16oz ~ 455ml)

Krok 1. Wypełnij szklankę kostkami lodu

Krok 2. Dodaj 2 porcje syropu DaVinci Lemon Tea

 i 2 porcje preferowanego syropu DaVinci Peach

 lub Passionfruit

Krok 3. Uzupełnij wodą i wymieszaj

Krok 4. Udekoruj według uznania

 

Dozownik do syropów DaVinci 
w formie pompki.

DSNZPUMP
488416

Syrop DaVinci 
Peach 

DVIPEACH
488456

Syrop DaVinci 
Passionfruit 
DVIPASSN 

488455

Kostki 
lodu

POTRZEBUJESZ:

Syrop DaVinci 
Lemon Tea 

DVILEMON
488452

Woda 
niegazowana

Syropy DaVinci

Intensywnie owocowe syropy, które zostały opracowne specjalnie 
z myślą o zimnych napojach lub jako owocowa dekoracja napojów 
i deserów z bitą śmietaną. 

Lemon Tea Passionfruit Peach

DVILEMON
488452

DVIPASSN
488455

DVIPEACH
488460

Stojak na syropy DaVinci

Dozownik do syropów DaVinci 
w formie pompki.

DVIRACK
488459

26 x 19.5 x 10cm

Pompka do syropów 
DaVinci



ZAMÓW W ESPRESSO WAREHOUSE:

Przepis (proporcje odnoszą się do przygotowania 1.1l napoju typu cold 

brew* )

Krok 1. Wsyp 6 porcji herbatki Iced Raspberry & Vanilla

 do filtra w dzbanku Coffee Gator Cold Brewer

Krok 2. Wypełnij dzbanek zimną wodą i odstaw do lodówki

 (<5°C) na 24 godziny

Krok 3. Po 24 godzinach wyjmij filtr z dzbanka wraz z fusami

 i podawaj napój w wysokiej szklance z lodem 

 i malinami

Krok 4. Przechowuj w lodówce (<5°C) maksimum do 

 24 godzin od zakończenia procesu macerowania

Coffee Gator Cold Brewer 
1400ml Miarka do herbaty

Herbatka liściasta Suki Tea 
Iced Raspberry & Vanila

Dzbanek do parzenia małych porcji zimnej 
herbaty lub kawy. Wykonany ze szkła 
borokrzemianowego. Łatwy do czyszczenia.

Wykonana z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej, do odmi-
erzania jednej porcji herbaty 
liściastej Suki Tea.

Nowy smak herbaty do naszej wciąż pow-
iększającej się kolekcji. Kawałki słodkiego 
jabłka, truskawki i maliny zapewnią 
aromatyczny, owocowy napar pełen 
cytrusowych smaków takich jak ananas czy 
papaia. Pikantna nuta hibiskusa z wyczu-
walnym posmakiem wanilii to kuszący letni 
smak. Słodka, orzeźwiająca, owocowa. 

DGATCOLD
495386

DSKSPOON
488411

DSKRASPB
501957

1 x 1400ml1 x 250g

Dzbanek do parzenia na zimno 
Coffee Gator Cold Brewer 

1400ml 
DGATCOLD

Herbatka liściasta Suki Tea 
Iced Raspberry & Vanilla

DSKRASPB
501957

POTRZEBUJESZ:

MALINOWO 
-WANILIOWA 
HERBATKA 
NA ZIMNO

Kostki 
lodu

Woda 
niegazowana



Woda 
niegazowana

SMOOTHIE 
TRUSKAWKOWE

Przepis (proporcje odnoszą się do przygotowania napoju 16 oz ~ 455ml)

Krok 1.   Uzupełnij szklankę w 2/3 kostkami lodu i wlej

  Smoothie Strawberry Mix (także do 2/3 szklanki)

Krok 2.   Dodaj 3 porcje syropu DaVinci Lemon & Lime

  oraz zimną wodę

Krok 3.   Przelej zawartość szklanki do blendera i zmiksuj

  używając programu 3

Krok 4.  Ponownie przelej do szklanki i udekoruj skórką

  z limonki i truskawkami

Smoothie DaVinci  
Strawberry Mix Blender Santos

Syrop DaVinci   
Lemon & Lime

Owocowe smoothie DaVinci mogą byś 
stosowane przez cały rok jako dodatek do 
koktajli, drinków i napojów sezonowych.

Blender Santos to wydajne urządzenie 
przeznaczone do przygotowywania kaw 
mrożonych, koktajli i smoothie. Nadaje się do 
intensywnego użytkowania, idealnie rozkrusza 
kostki lodu i zamrożone owoce. Jest cichy dzięki 
bezszczotkowemu silnikowi, obudowie wyciszającej 
i podstawie redukującej hałas. Posiada wiele 
możliwości ustawień, darmowe oprogramowanie, 
30 fabrycznie ustawionych programów oraz 
port USB. Łatwy do czyszczenia, objety 2 letnią 
gwarancją producenta.

Intensywnie owocowe syropy, które 
zostały opracowne specjalnie z myślą 
o zimnych napojach lub jako owocowa 
dekoracja napojów i deserów z bitą 
śmietaną. 

DDVSTRAW
488336

DSANBLEN
493810

DVILLIME
490127

8 x 1l

Blender Santos
DSANBLEN

493810

Syrop DaVinci 
Lemon & Lime

DVILLIME
490127

Truskawki i skórka 
z limonki 

(opcjonalnie)

Smoothie DaVinci 
Strawberry Mix

DDVSTRAW 
488336

Kostki 
lodu

ZAMÓW W ESPRESSO WAREHOUSE:

POTRZEBUJESZ:



SMOOTHIE 
KOKOSOWO- 
MALINOWE
Przepis (proporcje odnoszą się do przygotowania napoju 16 oz ~ 455ml)

Krok 1.   Uzupełnij szklankę kostkami lodu i wlej

 Smoothie DaVinci Coconut Mix (także do 2/3

 szklanki)

Krok 2.  Dodaj 4 porcje syropu DaVinci Raspberry oraz

 zimną wodę

Krok 3.  Przelej zawartość szklanki do blendera i zmiksuj

 używając programu 3

Krok 4.  Ponownie przelej do szklanki i udekoruj

   wiórkami kokosowymi i malinami

Blender Santos
DSANBLEN

493810

Syrop DaVinci 
Raspberry
DVIRASFI
488460

Maliny i wiórki 
kokosowe

(opcjonalnie)

Smoothie DaVinci 
Coconut Mix
DDVCOCO 

488336

Kostki 
lodu

Woda 
niegazowana

Smoothie DaVinci   
Coconut Mix Blender Santos

Syrop DaVinci   
Raspberry

Owocowe smoothie DaVinci mogą byś 
stosowane przez cały rok jako dodatek do 
koktajli, drinków i napojów sezonowych.

Blender Santos to wydajne urządzenie 
przeznaczone do przygotowywania kaw 
mrożonych, koktajli i smoothie. Nadaje się do 
intensywnego użytkowania, idealnie rozkrusza 
kostki lodu i zamrożone owoce. Jest cichy dzięki 
bezszczotkowemu silnikowi, obudowie wyciszającej 
i podstawie redukującej hałas. Posiada wiele 
możliwości ustawień, darmowe oprogramowanie, 
30 fabrycznie ustawionych programów oraz 
port USB. Łatwy do czyszczenia, objety 2 letnią 
gwarancją producenta.

Intensywnie owocowe syropy, które zos-
tały opracowne specjalnie z myślą o zim-
nych napojach lub jako owocowa dekoracja 
napojów i deserów z bitą śmietaną. 

DDVCOCO
501975

DSANBLEN
493810

DVIRASFI
488460

8 x 1l

ZAMÓW W ESPRESSO WAREHOUSE:

POTRZEBUJESZ:



ORANGE 
COLD BREW*

Przepis (proporcje odnoszą się do przygotowania 1.1l napoju typu cold brew*)

Krok 1.   Dodaj 150g świeżo zmielonej kawy do filtra w dzbanku

 Coffee Gator Cold Brewer (możesz uzyskać lepsze

 rezultaty, usuwając filtr i macerując kawę

 bezpośrednio w dzbanku)

Krok 2.  Uzupełnij dzbanek zimną wodą

 i dodaj skórkę z całej pomarańczy

Krok 3.   Pozostaw do namoczenia na 24-48 godzin

  (48 h pozwoli wydobyć intensywniejszy smak)

Krok 4.  Wyjmij filtr z fusami kawy, przelej napój do szklanki

  z lodem oraz udekoruj plasterkiem pomarańczy

Cold Brew - technika przygotowywania ekstraktu kawy lub herbaty w niskiej 
temperaturze.

Dzbanek do parzenia na zimno 
Coffee Gator Cold Brewer 

1400ml 
DGATCOLD 

Kostki 
lodu

Woda 
niegazowana

Skórka 
pomarańczy

Świeżo zmielona 
kawa

1000 kubków

Coffee Gator Cold Brewer 
1400ml Kubek do zimnych napojów

Filtr wymienny    
Gator Cold Brewer

Dzbanek do parzenia małych porcji 
zimnej herbaty lub kawy. Wykonany ze 
szkła borokrzemianowego. Łatwy do 
czyszczenia.

Kubek wykonywany
z ekologicznych materiałów roślinnych PLA, 
które są odnawialną alternatywą do tworzyw 
sztucznych. Idealne do sezonowych napojów.

Filtr wymienny do dzbanka Gator Cold 
Brewer

DGATCOLD
495386

DVWPLA16
501960

DGATMESH
495407

1 x 1400ml 1 x filtr

ZAMÓW W ESPRESSO WAREHOUSE:

POTRZEBUJESZ:



Przepis (proporcje odnoszą się do przygotowania 1.1l napoju typu cold brew*)

Krok 1.   Wsyp 6 porcji herbatki Goji berry & Pomegranate 

 do filtra w dzbanku Coffee Gator Cold Brewer

Krok 2.  Wypełnij dzbanek zimną wodą i odstaw do lodówki

  (<5°C) na 24 godziny

Krok 3.  Po 24 godzinach wyjmij filtr wraz z fusami herbaty

  i podawaj napój w wysokiej szklance z lodem 

  i truskawkami, udekorowany listkami mięty (dla 

  wzmocnienia smaku możesz użyć kostek lodu 

  z zamrożonymi cząsteczkami truskawek)

Krok 4.  Przechowuj w lodówce (<5°C) maksimum do 

  24 godzin od zakończenia procesu macerowania

HERBATKA
NA ZIMNO
- JAGODY GOI
I GRANAT

Dzbanek do parzenia na zimno 
Coffee Gator Cold Brewer 

1400ml 
DGATCOLD 

Kostki 
lodu

Herbatka liściasta Suki Tea 
Goji berry&Pomegranate 

DSKGOJIB
488397

Herbatka liściasta Suki Tea 
Goji berry & Pomagranate Taca bambusowa

   
Szklany słoik do picia

Pikantny granat i jagody goji, które mu 
towarzyszą, tworzą cudownie orzeźwia-
jącą, owocową i dobrze zbilansowaną 
mieszankę. Niezwykle dekoracyjna 
herbatka, bogata w nuty smakowe jabłka i 
mango. Super owocowa, słodka, delikatna. 

Wygodna, elegancka tacka z drzewa 
bambusowego. Idealna do serwowania kawy, 
herbaty lub czekolady. Wymiary : 25x15 cm. 

To niezwykle oryginalny i efektowny 
sposób serwowania orzeźwiających 
napojów. Słoik przeznaczony wyłącznie do 
zimnych napojów. Zainspiruj się naszymi 
przepisami letnich specjałów.

DSKGOJIB
488397

DEWTRAY
492813

DGLASJAR
502292

1 x 250g 12 x 16oz.

ZAMÓW W ESPRESSO WAREHOUSE:

POTRZEBUJESZ:



MROŻONE 
LATTEO SMAKU 
SŁONEGO
KARMELU
Przepis (proporcje odnoszą się do przygotowania napoju 16 oz ~ 455ml)

Krok 1.   Uzupełnij szklankę w 3/4 kostkami lodu i mlekiem

Krok 2.  Dodaj 3-4 porcje syropu DaVinci Salted Caramel

 do szklanki oraz podwójne espresso

Krok 3.  W razie potrzeby uzupełnij mlekiem

Krok 4.  Udekoruj odrobiną bitej śmietany

Podwójne 
espresso

Syrop DaVinci 
Salted Caramel  

DVISALTC
488461

Kostki lodu Mleko

ZAMÓW W ESPRESSO WAREHOUSE:

POTRZEBUJESZ:

Filtr wymienny   
Gator Cold Brewer

Poręczny dzbanek z podwójną 
miarką. Idealny do pomiaru 
wielkości porcji espresso lub syropu

DBREWJUG
490009

Syrop DaVinci   
Salted Caramel

Intensywnie owocowe syropy, 
które zostały opracowne specjalnie 
z myślą o zimnych napojach lub 
jako owocowa dekoracja napojów i 
deserów z bitą śmietaną. 

DVISALTC
488461

Syfon do bitej śmietany

Oryginalny syfon do bitej śmietany. 
Napełnij go do połowy śmietaną, 
przykręć zasobnik z gazem i kilka 
razy potrząśnij - prawda, że proste!

DCREAMER
488331

Ml*ko owsiane¹   
Minor Figures

Wzrasta zapotrzebowanie na 
bezmleczne alternatywy dla mleka 
pochodzenia zwierzęcego. W 2018 
roku odnotowano wzrost liczby 
napojów bezmlecznych i żadne menu 
kawiarni nie będzie kompletne bez 
co najmniej jednej oferty kawy czy 
czekolady przygotowanej na bazie 
produktu alternatywnego dla mleka 
pochodzenia zwierzęcego. 

¹ Ml*ko owsiane - napój roślinny owsiany,
bezmleczna alternatywa dla mleka pochodzenia 
zwierzęcego.

DMFOAT12
501949

12 x 1 karton



MROŻONE 
LATTEO SMAKU 
SŁONEGO
KARMELU

MATCHA 
LIME CRUSH

Przepis (proporcje odnoszą się do przygotowania napoju 1 6 oz ~ 455ml)

Krok 1.   Uzupełnij szklankę kostkami lodu, dodaj 1/4 łyżeczki 

 Matcha Tea i dopełnij wodą oraz 3 porcjami syropu 

 DaVinci Lemon & Lime

Krok 2.  Przelej zawartość szklanki do blendera

 i zmiksuj używając programu 3

Krok 3.  Ponownie przelej do szklanki i udekoruj plasterkami 

 limonki lub listkiem mięty. Aby uzyskać więcej 

 aromatu i smaku, dodaj odrobinę startej skórki 

 z limonki

Plasterek limonki 
lub liść mięty 
(opcjonalnie)

Kostki lodu

Syrop DaVinci 
Lemon & Lime

DVILLIME 
490127

Suki Tea Organic 
Japanese Matcha

DSKMATCH
488403

Blender Santos
 DSANBLEN 

493810

Woda 
niegazowana

   
Japanese Matcha

Pikantny granat i jagody goji, które mu 
towarzyszą, tworzą cudownie orzeźwia-
jącą, owocową i dobrze zbilansowaną 
mieszankę. Niezwykle dekoracyjna 
herbatka, bogata w nuty smakowe jabłka i 
mango. Super owocowa, słodka, delikatna. 

DSKGOJIB
488397

1 x 250g

Syrop DaVinci   
Lemon & Lime

Intensywnie owocowe syropy, które 
zostały opracowne specjalnie z myślą 
o zimnych napojach lub jako owocowa 
dekoracja napojów i deserów z bitą 
śmietaną. 

DVILLIME
490127

Blender Santos

Blender Santos to wydajne urządzenie 
przeznaczone do przygotowywania kaw 
mrożonych, koktajli i smoothie. Nadaje się do 
intensywnego użytkowania, idealnie rozkrusza 
kostki lodu i zamrożone owoce. Jest cichy dzięki 
bezszczotkowemu silnikowi, obudowie wyciszającej 
i podstawie redukującej hałas. Posiada wiele 
możliwości ustawień, darmowe oprogramowanie, 
30 fabrycznie ustawionych programów oraz 
port USB. Łatwy do czyszczenia, objety 2 letnią 
gwarancją producenta.

DSANBLEN
493810

ZAMÓW W ESPRESSO WAREHOUSE:

POTRZEBUJESZ:



Syfon do bitej śmietany 
(1/2 litra)

Oryginalny syfon do bitej śmietany. 
Napełnij go do połowy śmietaną, 
przykręć zasobnik z gazem i kilka 
razy potrząśnij - prawda, 
że proste!

DCREAM12 
490005

SMOOTHIE 
KOKOSOWE 
Z MANGO
Przepis (proporcje odnoszą się do przygotowania napoju 16 oz ~ 455ml)

Krok 1.   Uzupełnij szklankę w 2/3 kostkami lodu i wlej 

 Smoothie DaVinci Coconut Mix (także do 2/3 szklanki) 

 oraz dopełnij wodą

Krok 2.  Przelej zawartość szklanki do blendera i zmiksuj 

 używając programu 3

Krok 3.  Przelej napój do szklanki , dodaj Smoothie DaVinci

 Mango Mix i udekoruj ubitą w syfonie pianą 

 z Smoothie DaVinci Coconut Mix (napełnij syfon 

 do połowy Smoothie DaVinci Coconut Mix, przykręć  

 zasobnik z gazem i kilka razy potrząśnij- pozostaw 

 na kilka minut, aby stworzyć gęstą warstwę)

Kostki lodu

Smoothie DaVinci 
Coconut Mix 
DDVCOCO 

501976

Smoothie DaVinci 
Mango Mix

DDVMANGO
488334

Blender Santos
 DSANBLEN 

493810

Woda 
niegazowana

Syfon do bitej 
śmietany

DCREAMER
488331

Smoothie DaVinci  
Mango Mix

Owocowe smoothie DaVinci mogą 
być stosowane przez cały rok jako 
dodatek do koktajli, drinków i 
napojów sezonowych.

DDVMANGO
488334

8 x 1l

Smoothie DaVinci  
Coconut Mix

Owocowe smoothie DaVinci mogą 
byś stosowane przez cały rok jako 
dodatek do koktajli, drinków i 
napojów sezonowych.

DDVCOCO
501975

8 x 1l

  
Zasobniki do syfonu

Naboje jednorazowe do syfonu.

DCHRG60
488328

60 naboi

ZAMÓW W ESPRESSO WAREHOUSE:

POTRZEBUJESZ:



SMOOTHIE
MANGO 
FANDANGO
Przepis (proporcje odnoszą się do przygotowania napoju 16 oz ~ 455ml)

Krok 1.   Uzupełnij szklankę kostkami lodu, dodaj Smoothie 

 DaVinci Mango Mix do 1/4 objętości i dopełnij wodą

 oraz 2-4 porcjami syropu DaVinci Lemon & Lime

Krok 2.  Przelej zawartość szklanki do blendera i zmiksuj

 używając programu 3

Krok 3.  Ponownie przelej do szklanki i udekoruj plasterkami

 limonki lub mango. Aby uzyskać więcej aromatu 

 i smaku, umieść cząstkę limonki w blenderze lub 

 startą skórkę limonki jako dodatek

Plasterek limonki 
lub mango 

(opcjonalnie)
Kostki lodu

Smoothie DaVinci 
Mango Mix

DDVMANGO 
488334

Syrop DaVinci 
Lemon & Lime

DVILLIME
490127

Woda 
niegazowana

Syrop DaVinci   
Lemon & Lime

Intensywnie owocowe syropy, które 
zostały opracowne specjalnie z myślą 
o zimnych napojach lub jako owocowa 
dekoracja napojów i deserów z bitą 
śmietaną. 

DVILLIME
490127

Blender Santos

Blender Santos to wydajne urządzenie 
przeznaczone do przygotowywania kaw 
mrożonych, koktajli i smoothie. Nadaje się do 
intensywnego użytkowania, idealnie rozkrusza 
kostki lodu i zamrożone owoce. Jest cichy dzięki 
bezszczotkowemu silnikowi, obudowie wyciszającej 
i podstawie redukującej hałas. Posiada wiele 
możliwości ustawień, darmowe oprogramowanie, 
30 fabrycznie ustawionych programów oraz 
port USB. Łatwy do czyszczenia, objety 2 letnią 
gwarancją producenta.

DSANBLEN
493810

Smoothie DaVinci  
Mango Mix

Owocowe smoothie DaVinci mogą być 
stosowane przez cały rok jako dodatek do 
koktajli, drinków i napojów sezonowych.

DDVMANGO
488334

8 x 1l

ZAMÓW W ESPRESSO WAREHOUSE:

POTRZEBUJESZ:



Syrop DaVinci 
Honeycomb 

Syropy, które można wykorzystać 
jako
dodatek do ciepłych, jak i zimnych 
napojów każdej porze roku.

DVIHONCM
488451

SMOOTHIE 
CZEKOLADOWO 
- BANANOWE 
Z ML*KIEM 
OWSIANYM 
Przepis (podane proporcje odnoszą się do 16oz napoju~455ml)

Krok 1.   Do dzbanka blendera wsyp  łyżkę stołową płatków 

 owsianych, płaską miarkę Chocolate Abyss 30% 

 oraz dodaj banana. 

Krok 2.   Uzupełnij szklankę kostkami lodu i dodaj 2 porcje 

 syropu DaVinci Honeycomb.

Krok 3.   Dodaj ml*ko owsiane do objętości 3/4 szklanki. 

Krok 4.   Przelej zawartość szklanki do blendera i zmiksuj 

 używając programu 3. 

Krok 5.   Ponownie przelej do szklanki i udekoruj płatkami 

 owsianymi oraz plasterkiem banana (opcjonalnie)

Syrop DaVinci 
Honeycomb 
DVIHONCM 

488451

Banan

Chocolate 
Abyss 30% 
DCAFT030

490110

Ml*ko owsiane 
Minor Figures
DMFOAT12

501949

Płatki 
owsiane

Czekolada w proszku 
Cocoa Abyss Fairtrade 
Organic 30%

Idealna dla miłośników słodkich 
łakoci. Czekolada do picia 
zawierająca
30% kakao zachwyciła tłumy 
smakoszy i stała się hitem od 
momentu pojawienia się na 
rynku. Wykonana ze składników 
organicznych 100% Fairtrade, 
w pojemniku nadającym się do 

DCAFT030
490110

Ml*ko owsiane¹   
Minor Figures

Wzrasta zapotrzebowanie na 
bezmleczne alternatywy dla mleka 
pochodzenia zwierzęcego. W 2018 
roku odnotowano wzrost liczby 
napojów bezmlecznych i żadne menu 
kawiarni nie będzie kompletne bez 
co najmniej jednej oferty kawy czy 
czekolady przygotowanej na bazie 
produktu alternatywnego dla mleka 
pochodzenia zwierzęcego. 

¹ Ml*ko owsiane - napój roślinny owsiany,
bezmleczna alternatywa dla mleka pochodzenia 
zwierzęcego.

DMFOAT12
501949

12 x 1 karton

  
Niebieska miarka

Kontrola wielkości porcji jest 
niezwykle ważna w kuchni. 
Użyj niebieskiej miarki do 
dozowania odpowiedniej ilości 
czekolady
w proszku, zmniejszając tym 
samym ilość odpadów. Jedna 
płaska
miarka mieści 25g czekolady 

DBSCOOP
490003

1 miarka

ZAMÓW W ESPRESSO WAREHOUSE:

POTRZEBUJESZ:



WSZYSTKO
CO POTRZEBNE    
DO KAWY 
I HERBATY

lub prześlij zapytanie mailem: dlafirm@espressowarehouse.pl

Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o. o.  |  Aleje Jerozolimskie  172, 02 -486 Warszawa
 | Kontakt dla zainteresowanych Klientów: (22) 231 87 79

www.espressowarehouse.pl 

Zamów bezpłatny Katalog Lato 2019   tel.: (22) 231 87 79

Szeroki wybór produktów i akcesoriów 
dla gastronomii i baristów


