HASSELNÖTSKAFFE

CHOKLAD MED VANILJ MJÖLK

VIT CHOKLAD

TOMATSOPPA

MJÖLK, KAFFE, HASSELNÖTSSYRUP

MJÖLK, CHOKLAD, VANILJSYRUP

MJÖLK, SOCKER, VIT CHOKLAD

VATTEN, ÖRTER, TOMAT

THE
GOURMAND
BOOK

Tillsätt härlig
krispig müsli till ditt
hasselnötskaffe. Men
för dem som vill ha
det ännu sötare kan
man välja choklad eller
choklad puffat ris. Och
varför inte lite mörk
choklad till

Vill du frestas
ytterligare? Berika din
mjölk och choklad
med lite choklad
pulver, choklad eller
choklad puffat ris.

Upphöj smaken på din
choklad med ett kex.
Skäm bort dig själv och
lägg till lite strössel eller
choklad pulver.

Tillsätt krispiga och
goda brödkrutonger
för att höja soppan
till en ny nivå

LEI700 PLUS 2CUPS TOUCH 32”

Maskinen som gör
att du kan anpassa
din dryck: krämig
espresso, läckra
drycker med topping
eller syrup, i små eller
stora koppar.

Coffee To Go,
och mer därtill...

GINSENG MOCACCINO

CARAMEL CAPPUCCINO

MINTCHOKLAD

CAPP-CIOC BARLEY COFFEE

MJÖLK, CHOKLAD, GINSENG KAFFE

MJÖLK, KAFFE, CARAMEL SYRUP

MJÖLK, MINT, CHOKLAD

MJÖLK, CHOKLAD, BARLEY COFFEE

Koppla till modulen Coffee To Go, och
maskinen kan leverera mini snacks samt
lock till XL kopparna så du kan ta din dryck
med dig vart du än är på väg.
Om du föredrar te kan du välja från det
omfattande utbudet av tepåsar, precis
som på kafét

Ge kunden en resa för att upptäcka traditionella smaker,
samt tillsammans med många och välsmakande
ingredienser i en top range maskin. En omfamning
mellan tradition och innovation. Detta är för oss Premium
Vending som skall förtrolla sinnena hos konsumenterna.

Berika smaken av
din mocaccino med
krispigt kex eller lite gott
choklad puffat ris eller
någon av dom andra
smakerna som finns
tillgängliga

Toppa din paus med
en bit choklad och
berika smaken av
din cappuccino med
choklad, strössel eller
choklad puffat ris

Strössel, Choklad,
choklad puffat
ris: 3 olika sätt att
frambringa den
naturliga friskheten
av mynta

Att upphöja smaken
av Barley med lite
choklad eller lite
krispig müsli eller
choklad puffat ris

