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ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA
WULAR

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA
WULAR

WULAR to

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

Zwrotnikowo

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

 

Jest to

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

si

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

osobę.

 

 

 

 

 

 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA
WULAR

WULAR to

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

Zwrotnikowo

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

Jest to

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

się dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

osobę.
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WULAR to

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

Zwrotnikowo

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

Jest to

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

osobę.

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA
WULAR

WULAR to

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

Zwrotnikowo

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

Jest to intensywn

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

osobę. 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA
WULAR

WULAR to jezioro

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

Zwrotnikowo

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

intensywn

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA
WULAR

jezioro

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

Zwrotnikowo-monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

intensywn

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA
WULAR

jezioro

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

intensywn

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA
WULAR 

jezioro w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

intensywna 

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA
 

w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

 kaw

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA

w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

kawa

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA

w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

a, o wyr

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA

w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

, o wyr

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA

w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

, o wyrazistym smaku i 

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA

w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

azistym smaku i 

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA

w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

azistym smaku i 

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA

w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

azistym smaku i 

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA

w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

4800 m n.p.m.) Pir Pandźal i Himalajami. 

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

azistym smaku i 

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA

w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

azistym smaku i 

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA

w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

azistym smaku i 

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

ŚWIEŻO PALONA KAWA ZIARNISTA 

w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku.

azistym smaku i 

ostrzejszym aromacie. Charakteryzuje się niską 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

goryczy. Odpowiedni dobór ziaren pozwolił nam 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

 

w Indiach, które położone jest w 

Kotlinie Kaszmirskiej między wysokimi górami (3600–

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

sprawiają, że kawa nabiera niespotykanego smaku. 

kwasowością, a ze względu na odpowiedni proces 

palenia wyczuwalny jest jedynie delikatny posmak 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

ę dużą zawartością kofeiny. Już jedna filiżanka tej 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

 

–

monsunowy klimat i usytuowanie terenu 

 

skomponować mocniejszą mieszankę, która wyróżnia 

wspaniałej kawy pobudzi nawet najbardziej zmęczoną 

 

 


