CAFÉ DE AVELÃ

CHOCOLATE E LEITE COM BAUNILHA

CHOCOLATE BRANCO

SOPA DE TOMATE

LEITE, CAFÉ, XAROPE DE AVELÃ

LEITE, CHOCOLATE E XAROPE DE BAUNILHA

LEITE, AÇÚCAR, CHOCOLATE BRANCO

ÁGUA, ERVAS, CONCENTRADO DE TOMATE

O LIVRO
GOURMET

Adicione o sabor
crocante do muesli
ao seu café de avelã.
Para os mais gulosos,
chocolate em pó ou arroz
tufado de chocolate
são alternativas ideais.
Porque não um pouco de
chocolate negro para um
gosto mais amargo?

Podemos ser ainda mais
tentadores? Enriqueça
o seu leite e chocolate
com um pouco de
chocolate em pó,
mistura de pralines ou
crocante arroz tufado de
chocolate.

Exalte o sabor do seu
chocolate com um
saboroso pastel folhado.
Mime a sua bebida
quente, colorindo com
a variedade de pralines,
borrifos de açúcar
e - porque não - com
chocolate em pó.

Adicione o sabor
crocante dos
croutons para
enaltecer e refinar o
gosto da sua sopa
de tomate.

LEI700 PLUS 2CUPS TOUCH 32”

A máquina que permite
a personalização da
sua bebida: expresso
cremoso, deliciosas
bebidas com topping
líquidos ou sólidos,
em copo normal ou
grande.

Coffee To Go
e não só...

GINSENG MOCACCINO

CAPPUCCINO DE CARAMELO

CHOCOLATE DE MENTA

CAPP-CIOC DE CEVADA

LEITE, CHOCOLATE, CAFÉ GINSENG

LEITE, CAFÉ, XAROPE DE CARAMELO

LEITE, CHOCOLATE DE MENTA

LEITE, CHOCOLATE, CEVADA

Quando conectada com o módulo Coffe
To Go a máquina disponibiliza mini snacks
e uma prática tampa de forma a poder
transportar facilmente a sua bebida.
Se preferir chá, pode escolher entre uma
variada gama de chás em saqueta, tal
como numa cafetaria.

Ofereça aos seus clientes uma viagem em busca dos
inúmeros sabores tradicionais através de uma máquina
topo de gama. O conceito de Vending Premium permite
a satisfação do cliente mais exigente em termos de
tradição e inovação.

Enriqueça o sabor do
seu mocaccino com uma
crocante bolacha, ou
apenas com um pouco
de chocolate em pó,
para torná-lo ainda mais
saboroso. Pode ainda
escolher muesli ou arroz
tufado de chocolate.

Complete a sua pausa
com um chocolate de
leite e enriqueça o gosto
do seu cappuccino com
um pouco de chocolate
em pó, açúcar colorido
ou arroz tufado de
chocolate.

Açúcar, pralines
ou arroz tufado
de chocolate: 3
maneiras diferentes
de realçar a frescura
natural da menta.

Enalteça o sabor da cevada com um pouco de
chocolate em pó, ou um
pouco de crocante de
muesli ou arroz tufado.

