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czekolady i migdałów

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA
MUSI
 

MUSI to największe jezioro w Indonezji, które ma 

swoje źródło w górach Barisan. Indonezja znajduje 

się w strefie klimatu równikowego wilgotnego 

deszcze padają przez cały rok, a temperatura 

utrzymuje się na niezmienionym poziomie 25

Wulkaniczne podłoże wraz z doskonałym, 

równikowym klimatem, stanowi idealne warunki dla 

kawowców.

 

Jest

czekolady i migdałów, o łagodnym i przyjemnym 

smaku. Powolny i delikatny proces palenia nadaje 

kawie w pełni wyrazisty charakter o orzechowo 

czekoladowym smaku, delikatnym aromaci

jedwabistej cremie. Kawę tę 

kwaskowatość i brak goryczy. Wyszukanym smakiem 

tej kawy moż
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