
Nyristede kaffebønner Riste Bønner Listepris 4 kg +10 kg +20 kg >30 kg
Profil Sortering ex. moms 25% 30% 35% 40%

UNO Espresso bønner klassisk, mest solgt mellemmørk specialty kr 217,60 kr 163,20 kr 152,32 kr 141,44 kr 130,56
D'Oro Espresso bønner cremet, karamel, twist mellemlys specialty kr 262,40 kr 196,80 kr 183,68 kr 170,56 kr 157,44
Bacca Espresso bønner mørk, fyldig, frugtig mørk rist specialty kr 217,60 kr 163,20 kr 152,32 kr 141,44 kr 130,56
Risteriet Daily Espresso Espresso bønner populær, hverdag, økonomisk mørk rist regular** kr 164,00 kr 123,00 kr 114,80 kr 106,60 kr 98,40
Organica Ø Espresso bønner Frisk note, overtone af brun sukker mellemlys specialty kr 220,80 kr 165,60 kr 154,56 kr 143,52 kr 132,48
Potente Ø Espresso bønner Kraftig med krydret tung fylde mellemmørk specialty kr 198,40 kr 148,80 kr 138,88 kr 128,96 kr 119,04
Honduras Las Capucas Ø All round Sød karamel, frisk tropisk mellemlys specialty kr 176,00 kr 132,00 kr 123,20 kr 114,40 kr 105,60
Guatemala HueHue Ø Til filter/stempel Sprøde bær, mørk choko sødme mellemmørk specialty kr 204,80 kr 153,60 kr 143,36 kr 133,12 kr 122,88
Colombia Supremo Til filter/stempel blød, rund, superbehag mellemlys specialty kr 185,60 kr 139,20 kr 129,92 kr 120,64 kr 111,36
Kenya Estate AA Til filter/stempel syrlig, mørk bær, lys rist specialty kr 284,80 kr 213,60 kr 199,36 kr 185,12 kr 170,88
Brasilien Morro Cavado All round mørk chokolade, fyldig mellemmørk specialty kr 188,80 kr 141,60 kr 132,16 kr 122,72 kr 113,28
Indonesien Java Til filter/stempel kryddet, fyldig, dyb mellemmørk specialty kr 236,80 kr 177,60 kr 165,76 kr 153,92 kr 142,08
Risteriet Momento Til filter/stempel rund, velbalanceret, hverdag mellemrist regular** kr 193,60 kr 145,20 kr 135,52 kr 125,84 kr 116,16
Risteriet Daily Roast Til filter/stempel hverdag, velsmag, økonomisk mellemrist regular** kr 164,00 kr 123,00 kr 114,80 kr 106,60 kr 98,40
* Vi tilbyder herudover også SÆSONKAFFE, der opdateres fire gange om året, som vi introducerer fra alle verdenshjørner. SÆSONKAFFE fremgår ikke på listen men skriv eller ring for mere information 

** Ønsker du at bestille mindre end samlet mændre på 4 kg henviser vi til vores webshop (b2b) og online salg. Bemærk at Online køb har fri fragt ved køb over 280 kr Se LINKS nedenfor for mere information

Betingelser Kontakt info: Links

1. Al angivne kaffepris er for 1 kilo uden moms. Risteriet erhvervssalg: rune@risteriet.dk Link til Risteriet webshop

2. Alle ordrer leveres i 2 kilos poser * medmindre andet aftales Service/reparation: service@risteriet.dk Link til B2B oprettelse
* poser af andre størrelser sælges med et tillæg på 3 kr/ps v 250gr, 3,50 kr/ps v 500gr, 4 kr/ps v 1.000gr, Produktion/websalg: kaffe@risteriet.dk Link til mængderabat
3. Ønsker du at bestille mindre end samlet mændre på 4 kg henviser vi til vores webshop (b2b) Økonomi: bogholderi@risteriet.dk Link til Erhverv/Engros side

4. Ved b2b online køb tilbyder vi mængderabat på op til 15% samt 5% b2b rabat (Se mere under links)

5. Leveringsgebyr: < 30 kilo koster 100 kr i Storkøbenhavn og > 30 kilo leveres fragtfrit

6. Levering med post (postnord) i Danmark: 100 kr / Ved online køb over 280 kr ex moms : Fri fragt OBS

7. Levering med post (postnord) udenfor Danmark: Tilbud fremsendes Husk CVR nummer ved oprettelse
8. Priser er på hele bønner. Ønskes formaling sælges med tillæg på 5 kr/ps Husk e-mail adresse til faktura

Risteriet Coffee  -  Farverland 9  -  2600 Glostrup  -  www.risteriet.dk  -  tlf: 33 91 00 45  -  kaffe@risteriet.dk 

https://www.risteriet.dk/
https://www.risteriet.dk/ansoeg-om-bruger/
https://www.risteriet.dk/risteriets-online-maengderabat/
https://www.risteriet.dk/kaffe-til-kontorcaferestaurant/

