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Η Punto del Caffé είναι μια εταιρία εμπορίας αυθεντικών
ιταλικών χαρμανιών, μηχανών καφέ και συναφών προϊόντων, 
που στοχεύει να ικανοποιήσει κάθε λάτρη του καλού, αυθεντικού 
εσπρέσο. Στην Punto del Caffé γνωρίζουμε καλά τον καφέ και 
τον αντιμετωπίζουμε ως ένα αντικείμενο που απαιτεί συνέπεια, 
επαγγελματισμό, σεβασμό και αγάπη.

Eίναι τόσο απλό όσο ακούγεται κι, εμείς
το κάνουμε πραγματικότητα!

Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε κάθε λάτρη και
ειδήμονα του καλού καφέ εστιάζοντας πάντα στις ανάγκες σας. 
Είτε επιθυμείτε ένα φλιτζάνι αυθεντικού εσπρέσο για οικιακή 
είτε για επαγγελματική χρήση,η Punto del caffé σας παραδίδει 
αποκλειστικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, οπουδήποτε
κι αν βρίσκεστε, σε προσιτές τιμές και σε εξαιρετικά σύντομο 
χρόνο παράδοσης.

Αυθεντική, εκλεκτή ποιότητα καφέ, η καθημερινή πολυτέλεια
που σας αξίζει!

“
”
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ——

PUNTO DEL CAFFE

Χαρμάνια
5 - 17  MISCELA D’ORO

6-9  Καφές σε κόκκους
10-11  Καφές αλεσμένος
12-13  Nespresso, συμβατές κάψουλες
14-15 Χάρτινες ταμπλέτες καφέ
16-17  Καφές φίλτρου

19 - 27  TO.DA
20-21 Καφές σε κόκκους
22-23 Nespresso, συμβατές κάψουλες
24-25 Dolce Gusto, συμβατές κάψουλες
26-27 Χάρτινες ταμπλέτες καφέ

28 - 33  IZZO
30-31 Καφές σε κόκκους και αλεσμένος
32-33 Nespresso, συμβατές κάψουλες,
  Χάρτινες ταμπλέτες καφέ

34 - 39  ESPRESSO ITALIANO
36-37 Καφές σε κόκκους
38-39 Χάρτινες ταμπλέτες καφέ

40 - 45  BORBONE
42-43 Καφές σε κόκκους και αλεσμένος
44-45 Nespresso, συμβατές κάψουλες,
  Χάρτινες ταμπλέτες καφέ

46 - 51  MOKA J-ENNE
48-49 Καφές σε κόκκους
50-51 Καφές αλεσμένος, Nespresso
  συμβατές κάψουλες και 
  Καφές φίλτρου

52 - 57  VERZI
54-55 Καφές σε κόκκους
56-57 Nespresso και Dolce Gusto,
  συμβατές κάψουλες,
  Χάρτινες ταμπλέτες καφέ

58 - 62  INPUNTO
60-61 Καφές σε κόκκους και αλεσμένος
62  Καφές φίλτρου

63 - 65  NEW YORK
64-65 Καφές σε κόκκους και αλεσμένος

66 - 73  LAVAZZA
68-71 Καφές σε κόκκους
72-73 Καφές αλεσμένος

Αξεσουάρ
76 - 77  MISCELA D’ORO

77  IZZO

78  ESPRESSO ITALIANO

78 - 79  BORBONE

79  TO.DA

80  MOKA J-ENNE

  INPUNTO

Συνοδευτικά
81  MISCELA D’ORO

  LOTUS

  MOKA J-ENNE
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Από το 1946, στη Μεσίνα, η οικογένεια Urbano
έχει αφιερωθεί, με αμετάβλητο πάθος, στο έργο

που ξεκίνησε ο πατέρας: να παράγει έναν καφέ που να ενισχύει
τη ζεστασιά, τη μοναδικότητα και το άρωμα ενός ιταλικού

εσπρέσο εκλεκτής ποιότητας.

MISCELA D’ORO

—— Χαρμάνια ——

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO
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Ένα γευστικότατο, κρεμώδες χαρμάνι που 
προσφέρει δυνατή και διαρκή γεύση.

Ο Gran Gourmet της Miscela D’ Oro είναι ένα 
premium χαρμάνι από 100% κόκκους Arabica 
υψηλής ποιότητας.

—> κωδ. 190903210829 

—> κωδ. 190903210926

GRAN CREMA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

GRAN GOURMET
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Καφές σε κόκκους

PUNTO DEL CAFFE
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ΧΑΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

Μοναδικό χαρµάνι ντεκαφεϊνέ
µε έντονο άρωµα και απαλή κρέµα.

Παραδοσιακό ιταλικό χαρµάνι για έναν κλασικό 
εσπρέσο από κόκκους βιολογικής καλλιέργειας.

—> κωδ. 190903211232

—> κωδ. 190903210720

DECAFFEINATO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

NATURA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

MISCELA D’ORO
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Μέτρια καβουρδισμένο, με βελούδινη γεύση, 
πολυτελές άρωμα και διαρκής επίγευση.

Ένα παραδοσιακό και δυνατό χαρμάνι
με γεμάτο σώμα και νότες από τοστ, ποπ-κόρν και
ψημένα καρύδια. Έντονη και ευχάριστη επίγευση 
που διαρκεί.

—> κωδ. 190903211021

—> κωδ. 190903211132

GRAND’ AROMA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

GUSTO CLASSICO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

PUNTO DEL CAFFE

Καφές σε κόκκους
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Χαρμάνι με δυνατό άρωμα και έντονη γεύση.

—> κωδ. 190903211325 

INTENSO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Παραδοσιακός ιταλικός εσπρέσο
με γεμάτο σώμα και παχιά κρέμα.

—> κωδ. 190903211415

LATINO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Ένα υπέροχο μίγμα καφέ με ένα πλήρες σώμα 
και βελούδινη κρέμα για να προετοιμάσει έναν 
εξαιρετικό εσπρέσο ακόμα και στο σπίτι.

—> κωδ. 191002154051

ESPRESSO IN GRANI
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

ΧΑΡΜΑΝΙΑ

MISCELA D’ORO
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Παραδοσιακό μίγμα αλεσμένου καφέ με έντονο και 
επίμονο άρωμα. ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ.

—> κωδ. 190903172045 

GUSTO CLASSICO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

Ένα υπέροχο μίγμα αλεσμένου καφέ με έντονο 
άρωμα και παχιά κρέμα.

—> κωδ. 191904172045

GUSTO ESPRESSO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

Εξαιρετικά ισορροπημένος και πλούσιος καφές. 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ.

—> κωδ. 190903205243

GUSTO RICCO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

Καφές αλεσμένος

PUNTO DEL CAFFE
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Mοναδικό χαρμάνι ντεκαφεϊνέ με έντονο άρωμα και 
απαλή κρέμα. Η αποκαφεϊνοποίηση γίνεται με φυσικό 
νερό, ατμό και φυσικές αρωματικές ουσίες που 
υπάρχουν στους κόκκους του καφέ. Χαρακτηρίζεται 
από πλούσιο σώμα και αφράτη κρέμα.

—> κωδ. 191002160353 

DECAFFEINATO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

Ένα υπέροχο μίγμα αλεσμένου καφέ με ένα πλήρες 
σώμα και βελούδινη κρέμα για να προετοιμάσει
έναν εξαιρετικό εσπρέσο ακόμα και στο σπίτι.

—> κωδ. 191002160937

ESPRESSO MACINATO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

ΧΑΡΜΑΝΙΑ

Παραδοσιακό ιταλικό χαρμάνι για έναν κλασικό 
εσπρέσο. Ο Espresso Natura είναι ένα εξαιρετικό 
χαρμάνι επιλεγμένο από κόκκους καφέ βιολογικής 
γεωργίας των ποικιλιών Robusta και Arabica από τη 
Ν. Αμερική και την Ασία.

—> κωδ. 191002153002

NATURA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

MISCELA D’ORO
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Ένα χαρμάνι με έντονο και πλούσιο άρωμα, γεμάτο 
σώμα και βελούδινη κρέμα.

—> κωδ. 190919173121 

BLACK ARMONIA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 συμβατές κάψουλες nespresso

Ένα καλά ισορροπημένο μίγμα με ένα πλήρες
σώμα και μία επίμονη επίγευση.

—> κωδ. 190919170753

RED TRADIZIONE
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 συμβατές κάψουλες nespresso

100% Arabica μίγμα υψηλής ποιότητας, με έντονο, 
γλυκό και λεπτό άρωμα.

—> κωδ. 190919171342

GOLD ECCELLENZA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 συμβατές κάψουλες nespresso

Νespresso,
συμβατές κάψουλες

PUNTO DEL CAFFE
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Κρεμώδης και αρωματικός καφές βιολογικής
καλλιέργειας με γεμάτο σώμα και νότες από φυστίκι και 
αποξηραμένα φρούτα.

—> κωδ. 190919171610 

GREEN PUREZZA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 συμβατές κάψουλες nespresso

Ένα μίγμα με έντονο άρωμα και γλυκιά γεύση.

—> κωδ. 190919171143

PURPLE ENERGIA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 συμβατές κάψουλες nespresso

Μίγμα καφέ χωρίς καφεΐνη με έντονο άρωμα και απαλή κρέμα. 
Γλυκό και κρεμώδες, προσφέρει τη γεύση και το άρωμα 
του παραδοσιακού ιταλικού εσπρέσο. Η αποκαφεϊνοποίηση 
γίνεται με φυσικό νερό, ατμό και φυσικές αρωματικές ουσίες 
που υπάρχουν στους κόκκους του καφέ.

—> κωδ. 190919172138

BLUE LEGGEREZZA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 συμβατές κάψουλες nespresso

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

ΧΑΡΜΑΝΙΑ

MISCELA D’ORO
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Ένα μοναδικό μίγμα καφέ υψηλής ποιότητας που θα 
σας ενθουσιάσει προσφέροντάς σας έναν εσπρέσο 
με γεμάτο σώμα, έξτρα απαλή κρέμα και έντονη, 
πλούσια γεύση.

—> κωδ. 190929150926 

CREMOSO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x

Κλασικό ιταλικό χαρμάνι με δυνατό σώμα και πηκτή 
κρέμα. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό συνδυασμό 
από κόκκους ποικιλίας Arabica και Robusta που 
προέρχονται από τη Ν. Αμερική και την Αφρική.

—> κωδ. 1190929150047 

INTENSO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x

Χάρτινες
ταμπλέτες καφέ

PUNTO DEL CAFFE
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Μοναδικό, κρεμώδες χαρμάνι ντεκαφεϊνέ με πλούσιο 
άρωμα που θα σας προσφέρει όλη την απόλαυση 
ενός πραγματικού εσπρέσο. Χαρακτηρίζεται από 
έντονο άρωμα, γεμάτο σώμα και πλούσια γεύση. Η 
αποκαφεϊνοποίηση γίνεται με φυσικό νερό, ατμό και 
φυσικές αρωματικές ουσίες που υπάρχουν στους 
κόκκους του καφέ.

—> κωδ. 190929151254 

DECAF
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x

Μίγμα καφέ από επιλεγμένους κόκκους βιολογικής 
καλλιέργειας. Διακρίνεται για το άρωμα και την ισορροπία 
της γεύσης του με νότες από φυστίκι και αποξηραμένα 
φρούτα, ενώ αφήνει μία γλυκιά επίγευση.

—> κωδ. 190929150517

NATURA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x

ΧΑΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

MISCELA D’ORO
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100% μίγμα Αrabica υψηλής ποιότητας, με έντονο, 
γλυκό και λεπτό άρωμα.

—> κωδ. 190903205632 

AMERICANO, 100% ARABICA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

64g

Αρωματικό και γλυκό χαρμάνι με νότες σοκολάτας.

—> κωδ. 190903210057 

AMERICANO CLASSICO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

64g

Υψηλής ποιότητας χαρμάνι 100% Αrabica, χωρίς 
καφεΐνη, με γλυκό και έντονο άρωμα, που χαρίζει
την απόλαυση ενός πραγματικού ιταλικού καφέ.

—> κωδ. 190903205424 

FILTRODEC DECAF
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

64g

Καφές φίλτρου

PUNTO DEL CAFFE
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Παραδοσιακό μίγμα αλεσμένου καφέ με έντονο και 
επίμονο άρωμα.

—> κωδ. 190930003548 

GUSTO CLASSICO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

Εξαιρετικά ισορροπημένος και πλούσιος καφές.

—> κωδ. 190930003215 

GUSTO RICCO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

MISCELA D’ORO

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

ΧΑΡΜΑΝΙΑ
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Εταιρία που, από το 1994, δραστηροποιείται στον κλάδο
επεξεργασίας - καβούρδισμα του καφέ. Η εταιρία γεννήθηκε

ως ο καρπός της πολλά υποσχόμενης ιδέας δύο φίλων που ήθελαν
να δημιουργήσουν ένα προϊόν υψηλής ποιότητας στην αγορά της Σικελίας. 
Σήμερα η ToDa caffè Srl έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην εθνική και 

διεθνή αγορά με χαρμάνια εκλεκτής ποιότητας.

TO.DA

—— Χαρμάνια ——

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO
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Xαρμάνι με υψηλή οξύτητα, σκούρη κρέμα και
έντονο άρωμα.

—> κωδ. 190918192756 

DAKAR
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Ένα χαρμάνι που διακρίνεται για την πλούσια κρέμα και
το δυνατό του άρωμα.

—> κωδ. 190918193432 

GUSTO CREMA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Καφές σε κόκκους

PUNTO DEL CAFFE
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Άρωματικό μίγμα με υψηλή οξύτητα και 
πλούσια γεύση.

—> κωδ. 190918193228 

GUSTO RICCO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Καφές με γεμάτο σώμα από σκούρη κρέμα και 
αποφασιστικό άρωμα.

—> κωδ. 190918192951 

INSONNIA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

TO.DA

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

ΧΑΡΜΑΝΙΑ
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Καφές με νότες από σοκολάτα και μέντα.

—> κωδ. 191003192554 

CHOCO MINT
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10x

Tσάι λεμόνι σε κάψουλα.

—> κωδ. 191003193234 

TÈ AL LIMONE
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10x

Κάψουλες χαμομήλι από την To.Da.

—> κωδ. 191003185033 

CAMOMILLA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10x

Καφές ginseng σε κάψουλα. Φυσικό
τονωτικό που αυξάνει τα αποθέματα
ενέργειας.

—> κωδ. 191003191227 

GINSENG
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10x

Καβουρντισμένο κριθάρι για ρόφημα 
ως υποκατάστατο του καφέ.

—> κωδ. 191003191924 

ORZO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10x

Ρόφημα σε γεύση Créme Brulée.

—> κωδ. 191003191508 

CRÈME BRULÉE
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10x

Νespresso,
συμβατές κάψουλες

PUNTO DEL CAFFE
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Το ιδανικό μίγμα καφέ για έναν κλασικό 
εσπρέσο με πλούσια κρέμα.

—> κωδ. 191003134619 

BLU
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100x

Ένα γλυκό και ντελικάτο μίγμα καφέ
με έντονο και αποφασιστικό άρωμα.

—> κωδ. 191003134319 

SPECIAL CLUB
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100x

Ένα μίγμα καφέ που θα ενθουσιάσει 
εσάς, που ζητάτε μία γεύση έντονη και 
αποφασιστική.

—> κωδ. 191003134127 

DAKAR
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100x

Ένα μίγμα με γεμάτο σώμα και
δυνατό άρωμα για κάθε λάτρη
του καφέ.

—> κωδ. 191003133437 

INSONNIA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100x

Κρεμώδες και δυνατό μίγμα, έτοιμο να 
κατακτήσει τον ουρανίσκο σας.

—> κωδ. 191003134824 

GUSTO RICCO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100x

TO.DA

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

ΧΑΡΜΑΝΙΑ
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Καπουτσίνο άριστης ποιότητας με πηκτή 
κρέμα και τέλεια γεύση χρησιμοποιώντας 
μία μόνο κάψουλα.

—> κωδ. 191001183633 

BUON
CAPPUCCINO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

16x

Απολαύστε το μοναδικό άρωμα του 
καφέ με αποχρώσεις φουντουκιών.

—> κωδ. 191003125726

BUON
NOCCIOLINO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

16x

Κάψουλες χαμομήλι από την To.Da

—> κωδ. 191001184144

BUON
CAMOMILLA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

16x

Με μία κάψουλα μπορείτε να γευτείτε 
ένα υπέροχο ρόφημα σοκολάτας με 
γεμάτο σώμα και άρωμα.

—> κωδ. 191003130135

BUON
CIOCCOLATA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

16x

Απολαύστε τον απόλυτο συνδυασμό
καπουτσίνο με σοκολάτα σε
μια κάψουλα.

—> κωδ. 191001182714 

BUON
CAPCIOK
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

16x

Ένα μίγμα καφέ που θα ενθουσιάσει 
εσάς που ζητάτε μία γεύση έντονη και 
αποφασιστική.

—> κωδ. 190919174222

BUON DAKAR
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

16x

Dolce Gusto,
συμβατές κάψουλες

PUNTO DEL CAFFE
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Γλυκό, κρεμώδες και λεπτό μίγμα καφέ 
χωρίς καφεΐνη με έντονο άρωμα και 
απαλή κρέμα.

—> κωδ. 190919182434

BUON DEK
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

16x

Το ιδανικό μίγμα καφέ για έναν κλασικό 
εσπρέσο με πλούσια κρέμα.

—> κωδ. 190919181939

BUON BLU
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

16x

Ένα μίγμα έντονο με δυνατό άρωμα 
για κάθε λάτρη του καφέ.

—> κωδ. 190919174008

BUON
INSONNIA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

16x

Κρεμώδες μίγμα με πλούσιο άρωμα, 
έτοιμο να κατακτήσει τον
ουρανίσκο σας.

—> κωδ. 190919175614

BUON RICCO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

16x

Ένα γλυκό και ντελικάτο μίγμα καφέ με 
έντονο και αποφασιστικό άρωμα.

—> κωδ. 190919182234

BUON SPECIAL
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

16x

TO.DA

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

ΧΑΡΜΑΝΙΑ
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Χάρτινες
ταμπλέτες καφέ

PUNTO DEL CAFFE

Καφές με γεμάτο σώμα και γευστική κρέμα 
που θα κάνει τον εσπρέσο σας αξεπέραστο 
συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα,εξαιρετική γεύση και 
αναζωογονητικό άρωμα.

—> κωδ. 190929164124

DAKAR
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x

Κλασικό και γευστικό χαρμάνι με πλούσια και 
απολαυστική κρέμα.

—> κωδ. 190929163952

GUSTO CREMA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x
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Κρεμώδες και δυνατό μίγμα, έτοιμο να κατακτήσει 
τον ουρανίσκο σας.

—> κωδ. 190929163805

GUSTO RICCO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x

Έξτρα δυνατό χαρμάνι για όσους αναζητούν έναν 
καφέ έντονο και αρωματικό.

—> κωδ. 190929163543

INSONNIA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x

TO.DA

ΧΑΡΜΑΝΙΑ
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Η IZZO caffè γεννήθηκε λίγα βήματα μακριά από τον Βεζούβιο,
το 1979, με ιδρυτή τον Izzo Vincenzo , έναν μικρό τεχνίτη του καφέ που,

για πάνω από 30 χρόνια, εργάστηκε με πάθος και δέσμευση
να δημιουργεί πραγματικό ναπολετάνικο εσπρέσο.

IZZO

—— Χαρμάνια ——

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO
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Καφές σε κόκκους και
αλεσμένος

Καφές εσπρέσο από τους καλύτερους κόκκους 
100% Arabica. Ευχάριστο άρωμα, βελούδινη γεύση 
με νότες σοκολάτας και επίγευση μακράς διαρκείας.
Θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις 
του καφέ.

—> κωδ. 191005220443

100% ARABICA GOLD
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g σε κόκκους

Καφές εσπρέσο από τους καλύτερους κόκκους 
100% Arabica. Ευχάριστο άρωμα, βελούδινη γεύση 
με νότες σοκολάτας και επίγευση μακράς διαρκείας. 
Θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις 
του καφέ.

—> κωδ. 191005220510

100% ARABICA GOLD
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g αλεσμένος
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IZZO

ΧΑΡΜΑΝΙΑ

Καφές εσπρέσο που αποτελείται από 92% κόκκους 
Arabica και 8% κόκκους Robusta. Το προσεχτικό και 
αργό ψήσιμο δίνει έντονη γεύση, γεμάτο σώμα και 
ελαφρώς πικάντικο άρωμα με εξαιρετική κρέμα.

—> κωδ. 191005220519

SILVER
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g σε κόκκους

Καφές εσπρέσο που αποτελείται από 92% κόκκους 
Arabica και 8% κόκκους Robusta. Το προσεχτικό και 
αργό ψήσιμο δίνει έντονη γεύση, γεμάτο σώμα και 
ελαφρώς πικάντικο άρωμα με εξαιρετική κρέμα.

—> κωδ. 191005220529

SILVER
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g αλεσμένος



Ένα εξαιρετικά αρωματικό μίγμα καφέ με 
απολαυστική και γλυκιά γεύση. Η κάθε κάψουλα 
περιέχει 7g καφέ.

—> κωδ. 190919210831

GRAND ESPRESSO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 συμβατές κάψουλες nespresso

Kαφές 100% Arabica με έντονη, γλυκιά και
λεπτή γεύση. Η κάθε κάψουλα περιέχει
7g καφέ.

—> κωδ. 190919211040

PREMIUM
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 συμβατές κάψουλες nespresso

Mίγμα καφέ με αρωματική γεύση και περιεκτικότητα 
σε καφεΐνη που δεν υπερβαίνει το 0,10%. Η κάθε 
κάψουλα περιέχει 7g καφέ.

—> κωδ. 190919211251

DEK
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 συμβατές κάψουλες nespresso

32PUNTO DEL CAFFE

Νespresso,
συμβατές κάψουλες
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IZZO

Μίγμα καφέ με αρωματική γεύση και 
περιεκτικότητα σε καφεΐνη που δεν 
υπερβαίνει το 0,10%.

—> κωδ. 190929153016

DEK
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x

Το νέο μίγμα της Izzo, δημιουργημένο 
από 70% Arabica και 30% Robusta,
με νότες από άνθη πορτοκαλιού.
Ιδανικό για κρύο καφέ ή καφέ με γάλα.

—> κωδ. 190929163791

ARABIANS
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x

Ένα εξαιρετικό, αρωματικό μίγμα με 
γλυκιά γεύση.

—> κωδ. 190929152538

GRAND
ESPRESSO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x

—> κωδ. 190929152351

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x

Καφές 100% Arabica με έντονη,
γλυκιά και λεπτή γεύση.

—> κωδ. 190929152822

PREMIUM
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x

—> κωδ. 190929152658

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x

Χάρτινες
ταμπλέτες καφέ
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Μία νέα και δυναμική εταιρία που γεννήθηκε στη Νάπολη,
εκεί όπου ο καφές είναι λατρεία, με μακρά ιστορία πάθους και παράδοσης,

που με το πέρασμα του χρόνου χαρακτηρίζεται
από έντονο άρωμα και σκούρη κρέμα.

ESPRESSO ITALIANO

—— Χαρμάνια ——

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO
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Καφές σε κόκκους

PUNTO DEL CAFFE

Αξεπέραστη ποιότητα και εξαιρετική γεύση 
συνδυάζονται σε ένα γευστικό και πολυτελές 
χαρμάνι. Η επιτομή του παραδοσιακού 
ναπολετάνικου εσπρέσο με γεμάτο σώμα, 
απαλή, γευστική κρέμα και έντονη γεύση.

Aνώτερης ποιότητας χαρμάνι με καταπληκτικό 
άρωμα, δυνατή γεύση και πλούσια κρέμα.
Δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει και τον 
πιο απαιτητικό ουρανίσκο με το μεθυστικό του 
άρωμα, την έντονη γεύση, την έξτρα πηκτή 
κρέμα και τη μακρά επίγευση.

—> κωδ. 190918191845

—> κωδ. 190918190609

ORO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

PREZIOSO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g
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ΧΑΡΜΑΝΙΑ

ESPRESSO ITALIANO

Οι προσεκτικά επιλεγμένοι κόκκοι καφέ 
συνθέτουν ένα γευστικότατο μίγμα καφέ με 
έντονη γεύση και ιδιαίτερα ικανοποιητική 
ευωδιά. Ένας κλασικός, κομψός τρόπος για να 
ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας.

Ένα εξαιρετικό μίγμα καφέ υψηλής ποιότητας. 
Το όνομά του ακολουθεί πιστά την ιδιαίτερη, 
ξεχωριστή και έντονη ευωδιά του.

—> κωδ. 190918191504 

—> κωδ. 190918192122

CLASSICA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

AROMA INTENSO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g
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Χάρτινες
ταμπλέτες καφέ

Το όνομά του ακολουθεί πιστά το δυνατό και 
πλούσιο άρωμά του.

Αξεπέραστη ποιότητα και γεύση συνδυάζονται 
σε ένα πολυτελές χαρμάνι. Η επιτομή του 
παραδοσιακού ναπολετάνικου εσπρέσο με 
γεμάτο σώμα, απαλή γεύση και τέλεια κρέμα.

—> κωδ. 190929162627

—> κωδ. 190929160506

AROMA INTENSO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x

ORO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x
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ESPRESSO ITALIANO

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

ΧΑΡΜΑΝΙΑ

Ανώτερης ποιότητας χαρμάνι με καταπληκτικό 
άρωμα, δυνατή γεύση και πλούσια κρέμα.

Ντεκαφεϊνέ σε χάρτινες ταμπλέτες.

—> κωδ. 190929162931

—> κωδ. 190929163132

PREZIOSO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x

DECAFFEINATO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x



40

PUNTO DEL CAFFE

Κ Α Ν Τ Ε  Τ Ι Σ  Α Γ Ο Ρ Ε Σ  Σ Α Σ  O N L I N E ,  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο  Τ Ο
PUNTODELCAFFE.GR 



41

Caffè Borbone: Ιστορία και περιέργεια. Γεννήθηκε το 1997,
αντλώντας έμπνευση από το νόστιμο σκούρο ποτό των μοναχών
του μοναστηριού του San Francesco di Paola κοντά στη Νάπολη.

Λέγεται ότι το 1734 ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ του Μπέρμπον γεύτηκε αυτό το 
εκλεκτό ρόφημα. Ο λόγος για την αμέτρητη επιτυχία του καφέ

Borbone έγκειται στις προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες και στην ποιότητα 
της συνταγής που παρέμεινε αμετάβλητη με την πάροδο του χρόνου.

BORBONE

—— Χαρμάνια ——

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO



Ο παραδοσιακός ναπολιτάνικος εσπρέσο: κλασική 
και απαράμιλλη γεύση. Για αληθινούς γνώστες.

—> κωδ. BG1K

MISCELA ORO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Ισορροπημένο και κρεμώδη μίγμα με γεμάτο σώμα και 
τέλειο ψήσιμο ώστε να δοκιμάσεις ένα μοναδικό καφέ που 
θα λατρέψεις.

—> κωδ. BB21K

MISCELA BLU
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Δυνατό και αποφασιστικό μίγμα, κατάλληλο
για να βρεις την ενέργειά σου.

—> κωδ. BR31K

MISCELA ROSSA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

42PUNTO DEL CAFFE

Καφές σε κόκκους και
αλεσμένος



Eίναι το κατάλληλο μίγμα για όσους προτιμούν έναν 
καφέ με γεμάτη, ισορροπημένη γεύση και κρεμώδη 
υφή.

—> κωδ. BVB4K

MISCELA BLU VENDING
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500g

Μίγμα με δυνατή και αποφασιστική γεύση, η οποία 
προέρχεται από την ιδανική δοσολογία των καλύτερων 
ποικιλιών καφέ υψηλής ποιότητας.

—> κωδ. BVR5K

MISCELA ROSSA VENDING
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500g

Στρογγυλό, ισορροπημένο και κρεμώδες μίγμα
χάρη στο ιδανικό ψήσιμο και ποικιλία των κόκκων 
καφέ. Μοναδικό και ραφινάτο.

—> κωδ. BM1B

ΜISCELA BLU
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g αλεσμένος

43 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

ΧΑΡΜΑΝΙΑ

BORBONE



44PUNTO DEL CAFFE

Mια ευχάριστη έκπληξη για όσους 
προτιμούν να αποφεύγουν την καφεΐνη. 
Βελούδινος καφές που διατηρεί τα 
χαρακτηριστικά ενός μεγάλου εσπρέσο.

—> κωδ. BCA5D

ΜISCELA DEK
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x και 100x

Δυνατό και αποφασιστικό μίγμα,
κατάλληλο για να βρεις την ενέργειά σου.

—> κωδ. BCΑ3R

MISCELA ROSSA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x και 100x

Ο παραδοσιακός ναπολιτάνικος 
εσπρέσο: κλασική και απαράμιλλη 
γεύση. Για αληθινούς γνώστες.

—> κωδ. BCΑ1G

MISCELA ORO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x και 100x

Χάρη στον καλά ισορροπημένο 
συνδυασμό των ποικιλιών Arabica 
και Robusta και τον τέλειο βαθμό 
ψησίματος, αυτό είναι το κατάλληλο 
μίγμα για όσους επιζητούν έναν 
αρωματικό και κρεμώδη καφέ.

—> κωδ. BCΑ4N

MISCELA 
NERA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x και 100x

Ισορροπημένο και κρεμώδη μίγμα με 
γεμάτο σώμα και τέλειο ψήσιμο ώστε 
να δοκιμάσεις ένα μοναδικό καφέ που 
θα λατρέψεις.

—> κωδ. BCΑ2B

MISCELA BLU
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x και 100x

Νespresso,
συμβατές κάψουλες
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BORBONE

Mια ευχάριστη έκπληξη για όσους 
προτιμούν να αποφεύγουν την καφεΐνη. 
Βελούδινος καφές που διατηρεί τα 
χαρακτηριστικά ενός μεγάλου εσπρέσο.

—> κωδ. BCI5D

ΜISCELA DEK
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x, 100x και 150x

Δυνατό και αποφασιστικό μίγμα,
κατάλληλο για να βρεις την ενέργειά σου.

—> κωδ. BCI3R

MISCELA ROSSA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x, 100x και 150x

Ο παραδοσιακός ναπολιτάνικος 
εσπρέσο: κλασική και απαράμιλλη 
γεύση. Για αληθινούς γνώστες.

—> κωδ. BCI1G

MISCELA ORO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x, 100x και 150x

Χάρη στον καλά ισορροπημένο 
συνδυασμό των ποικιλιών Arabica 
και Robusta και τον τέλειο βαθμό 
ψησίματος, αυτό είναι το κατάλληλο 
μίγμα για όσους επιζητούν έναν 
αρωματικό και κρεμώδη καφέ.

—> κωδ. BCI4N

MISCELA
NERA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x, 100x και 150x

Ισορροπημένο και κρεμώδες μίγμα με 
γεμάτο σώμα και τέλειο ψήσιμο ώστε 
να δοκιμάσεις ένα μοναδικό καφέ που 
θα λατρέψεις.

—> κωδ. BCI2B

MISCELA BLU
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x, 100x και 150x

Χάρτινες
ταμπλέτες καφέ
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Η Moka Jenne, μεταξύ των πρώτων καφεκοπτείων που γεννήθηκαν στην Ιταλία, 
φέρει μια αναντικατάστατη κληρονομιά της ιταλικής κουλτούρας και

αριστείας στην παραγωγή του καφέ, δίνοντας πάντα επιδέξια προσοχή
στη λεπτομέρεια και προσφέροντάς σας την απόλαυση

ενός αληθινού καφέ.

MOKA J-ENNE 1878

—— Χαρμάνια ——

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO



Ο καφές Crema S είναι το ιστορικό μίγμα του 
Moka J-enne. H συνταγή, που διατηρείται και 
τελειοποιείται με την πάροδο του χρόνου, 
εκφράζει όλη τη γεύση και τα αρώματα ενός 
τυπικού εσπρέσο της Τοσκάνης.

—> κωδ. MC1K

CREMA S
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Παραδοσιακό μίγμα με ισχυρή γεύση και 
εξαιρετική κρέμα. Η Moka J-enne δημιούργησε 
αυτό το μίγμα για όλους τους λάτρεις ενός 
έντονου καφέ, που αναζητούν έναν κρεμώδη 
και γεμάτο εσπρέσο.

—> κωδ. MT1K

L’ANTICA
TORREFAZIONE ORO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

48PUNTO DEL CAFFE

Καφές σε κόκκους



Ένα μίγμα καφέ από πιστοποιημένες οργανικές 
επιλογές. Ένας μοναδικός εσπρέσο, σε αρώματα και 
γεύσεις, που σέβεται τις φυσικές μεθόδους
παραγωγής.

—> κωδ. MB1K

Κλασικό μίγμα χωρίς καφεΐνη με απαλή γεύση, 
κατάλληλο για όσους θέλουν έναν καφέ με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε καφεΐνη αλλά δε θέλουν να 
εγκαταλείψουν την ευχαρίστηση ενός πραγματικού 
εσπρέσο.

—> κωδ. MD1K

DECAFFEINATO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500g

BIOCHICCO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

49 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

ΧΑΡΜΑΝΙΑ

MOKA J-ENNE 1878



50PUNTO DEL CAFFE

Καφές αλεσμένος

Ένας καφές στο φωτεινό χρώμα του φουντουκιού
που χαρακτηρίζεται από μία συμπαγή και επίμονη κρέμα, 
ενώ απελευθερώνει ένα εκλεπτυσμένο και
έντονο άρωμα.

—> κωδ. MC5M

CREMA S
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500g αλεσμένος



51 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

MOKA J-ENNE 1878

Νespresso,
συμβατές κάψουλες και
Καφές φίλτρου

Μίγμα από προσεκτικά επιλεγμένους κόκκους.
Στο φλιτζάνι η κρέμα είναι σταθερή, ενώ η γεύση
πλούσια και στρογγυλή με μία παρατεταμένη
γλυκύτητα.

—> κωδ. MC1N

CREMA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10x

Γεννήθηκε στο εργαστήριο Moka. Ένα πολύτιμο 
μίγμα τριών αραβικών προελεύσεων, καβουρδισμένο 
και αναμειγμένο για ένα κύπελλο με ισχυρό και 
αρωματικό χαρακτήρα. Καφές με νότες εσπεριδοειδών, 
ισορροπημένη οξύτητα και παρατεταμένη επίγευση.

—> κωδ. M12F

MISCELA 1878
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

200g
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Χάρη στην πολυετή εμπειρία και το αρχαίο πάθος
για τον αληθινό ιταλικό εσπρέσο, η Verzi μελέτησε, επέλεξε και

προσφέρει υψηλής ποιότητας χαρμάνια χαρίζοντας στον καταναλωτή
την απόλαυση που επιζητεί.

VERZI

—— Χαρμάνια ——

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO



54PUNTO DEL CAFFE

Καφές σε κόκκους

Αρώμα πλούσιο, με έντονη
και επίμονη γεύση στον ουρανίσκο.

—> κωδ. 190929131819

AROMA RICCO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Αρωματικό χαρμάνι με γλυκιά και
μεστή γεύση.

—> κωδ. 190929131654

AROMA DOLCE
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g



55 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

VERZI

ΧΑΡΜΑΝΙΑ

Ένα εκλεκτό και υψηλής ποιότητας
χαρμάνι από κόκκους επιλεγμένους
με προσοχή που σας προσφέρει
έναν έντονο και γλυκό καφέ.

—> κωδ. 190929133623

GUSTO DOLCE
(SUPER VENDING)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Ένα χαρμάνι με έντονο άρωμα και
δυνατή γεύση που θα σας χαρίσει έναν 
απολαυστικό εσπρέσο.

—> κωδ. 190929131041

AROMA INTENSO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g



56PUNTO DEL CAFFE

Νespresso και Dolce Gusto,
συμβατές κάψουλες

Το μίγμα Aroma intenso του Verzì από 
προσεκτικά επιλεγμένους κόκκους 
καφέ είναι αφιερωμένο σε εκείνους 
που αγαπούν τον αρωματικό εσπρέσο 
με πλήρες σώμα και έντονη γεύση. 

—> κωδ. 191004163636

AROMA
INTENSO
(NESPRESSO)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100x

Το μίγμα Aroma intenso του Verzì από 
προσεκτικά επιλεγμένους κόκκους 
καφέ είναι αφιερωμένο σε εκείνους 
που αγαπούν τον αρωματικό εσπρέσο 
με πλήρες σώμα και έντονη γεύση. 

—> κωδ. 191004164055

AROMA
INTENSO
(DOLCE GUSTO)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x

Τo μίγμα Aroma ricco της Verzì από 
προσεκτικά επιλεγμένους κόκκους 
καφέ έχει ως αποτέλεσμα έναν 
εσπρέσο με εκλεπτυσμένο άρωμα, 
επίμονη γεύση και πλούσιο σώμα.

—> κωδ. 191004162222

AROMA
RICCO
(NESPRESSO)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100x

Τo μίγμα Aroma ricco της Verzì από 
προσεκτικά επιλεγμένους κόκκους 
καφέ έχει ως αποτέλεσμα έναν 
εσπρέσο με εκλεπτυσμένο άρωμα, 
επίμονη γεύση και πλούσιο σώμα.

—> κωδ. 191004164619

AROMA
RICCO
(DOLCE GUSTO)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x



57 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

VERZI

Χάρτινες
ταμπλέτες καφέ

Το μίγμα Aroma intenso του Verzì από προσεκτικά 
επιλεγμένους κόκκους καφέ είναι αφιερωμένο σε 
εκείνους που αγαπούν τον αρωματικό εσπρέσο με 
πλήρες σώμα και έντονη γεύση.

—> κωδ. 191004163842

AROMA INTENSO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x

—> κωδ. 191004163636

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x

Τo μίγμα Aroma ricco της Verzì από προσεκτικά 
επιλεγμένους κόκκους καφέ έχει ως αποτέλεσμα 
έναν εσπρέσο με εκλεπτυσμένο άρωμα, επίμονη 
γεύση και πλούσιο σώμα.

—> κωδ. 191004161657

AROMA RICCO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50x

—> κωδ. 191004162222

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150x
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INPUNTO
Ήταν το 1951 όταν ένας πραγματικός μαέστρος

στην επεξεργασία του καφέ, χάρη στον ενθουσιασμό και
το πάθος του, πειραματίστηκε και επέλεξε τα κατάλληλα μίγματα

με αποτέλεσμα έναν καφέ εκλεκτής ποιότητας με την ξεκάθαρη γεύση
του καφέ Inpunto.

—— Χαρμάνια ——

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO



60PUNTO DEL CAFFE

Καφές σε κόκκους και
αλεσμένος

Ένα μίγμα ειδικά σχεδιασμένο για καφέ-μπαρ.

—> κωδ. 190918182333

CREMA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Ένα μίγμα που απαιτεί εξειδικευμένους χειριστές
για να αποκτήσετε έναν ντελικάτο, αρωματικό και 
βελούδινο εσπρέσο.

—> κωδ. 190918182548

HAITI
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Ένας άκρως δυνατός και κρεμώδης καφές με έντονο 
και αποφασιστικό άρωμα.

—> κωδ. 190918180509

INPUNTO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g
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ΧΑΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

INPUNTO

Τυπικό ιταλικό χαρμάνι υψηλής ποιότητας από 
προσεκτικά επιλεγμένους κόκκους Arabica και
Robusta.

—> κωδ. 190918182817

ITALIANA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Άριστη επιλογή για όσους αναζητούν έντονες γεύσεις και 
αρώματα που συνδέονται με την παράδοση του καφέ.

—> κωδ. 191002161823

SILVER
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g αλεσμένος

Καφές 100% arabica με φρουτώδες άρωμα και 
γλυκές νότες εσπεριδοειδών.

—> κωδ. 191002162050

GOLD
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g αλεσμένος



62PUNTO DEL CAFFE

Καφές φίλτρου

Καφές με πλήρες σώμα, βελούδινο και
στρογγυλό.

—> κωδ. 191002150955

CREMA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g αλεσμένος

Έντονο χαρμάνι με δυνατό, αξεπέραστο άρωμα.

—> κωδ. 191002151735

GRANDAROMA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g αλεσμένος

Τυπικό ιταλικό χαρμάνι υψηλής ποιότητας από 
προσεκτικά επιλεγμένους κόκκους.

—> κωδ. 191002151310

ITALIANA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g αλεσμένος



63 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

NEW YORK
Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ο Ugo Incerpi,

ιδιοκτήτης του Bar New York, αγόρασε ένα μηχάνημα για το
καβούρδισμα του καφέ, ώστε να προσφέρει ένα συγκεκριμένο προϊόν υψηλής 

ποιότητας στο εκλεκτό πελατολόγιό του. Το αποτέλεσμα; Ο καφές του
ήταν τόσο καλός, που προσέλκυε στο bar του ακόμη και κόσμο

από άλλες πόλεις, για να απολαύσουν ένα φλιτζάνι καφέ New York. 

—— Χαρμάνια ——



64PUNTO DEL CAFFE

Καφές σε κόκκους

Ο Extra P είναι το ιδανικό μίγμα για όσους 
επιζητούν έναν καφέ έντονο και δυνατό με 
γεμάτο και πλήρες σώμα.

—> κωδ. 191005221022

EXTRA P
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Μίγμα καφέ με ισχυρή και σταθερή γεύση,
κατάλληλο για μεγάλη κατανάλωση.

—> κωδ. 191005221029

EXTRA XXXX
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Με αρκετές απονομές βραβείων θεωρείται πλέον
ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σε γεύση μίγματα καφέ 
με 95% κόκκους Arabica και 5% Jamaica Blue Mountain, 
που θεωρείται ο καλύτερος και πιο ακριβός καφές στον 
κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι ένας καφές με υπέροχο άρωμα, 
σοκολατένια επίγευση και λουλουδένια, λεπτή γεύση.

—> κωδ. 191005221038

EXTRA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g



65 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

NEW YORK

Καφές αλεσμένος

Πραγματικός ιταλικός καφές ώστε να 
ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς 
ουρανίσκους ακόμη και στο σπίτι.

—> κωδ. 191005221058

MACINATO
MOKA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

Καφές Arabica με υπέροχο άρωμα και 
γεύση που διαρκεί.

—> κωδ. 191002155620

ΑRABICA
MACINATO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

250 γραμμάρια καφές Moka με 5% 
Blue Mountain της Τζαμάικας.

—> κωδ. 191005221011

ESPRESSO
MOKA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

Πραγματικός ιταλικός εσπρέσο, και
για το σπίτι.

—> κωδ. 191005221052

MACINATO
BAR
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

Γλυκό και αρωματικό μίγμα από καφέ 
100% Arabica, αποκλειστικά από την 
Κεντρική Αμερική. Χαρακτηρίζεται από 
ήπια γεύση με αποχρώσεις λουλουδιών.

—> κωδ. 191005221017

EXTRA 100%
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g
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PUNTO DEL CAFFE
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LAVAZZA
Όλα ξεκίνησαν το 1895 στο Τορίνο από τον Luigi Lavazza,

έναν άνθρωπο με πρωτοβουλία, εφευρετικότητα και πάθος για το έργο του. 
Ανακάλυψε τις διαφορετικές ρίζες και τα χαρακτηριστικά του φυτού

του καφέ και μελέτησε την τέχνη της ανάμειξης, ώστε να ικανοποιήσει
τα γούστα των πελατών του με ιδιαίτερα χαρμάνια.

—— Χαρμάνια ——

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO



68PUNTO DEL CAFFE

Καφές σε κόκκους

Ένα μοναδικό χαρμάνι από κόκκους Robusta και
Arabica με αρωματική, απαλή και αρμονική γεύση. 
Ένας υπέροχος καφές με ή χωρίς γάλα.

—> κωδ. 191005220545

QUALITA ROSSA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Ένας κρεμώδης καφές με ισχυρό χαρακτήρα και
μία ευχάριστη επίγευση ξηρών καρπών και
πικρής σοκολάτας. Μεσαίο καβούρδισμα.

—> κωδ. 191005220614

CREMA E AROMA BLUE
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g



69 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

ΧΑΡΜΑΝΙΑ

LAVAZZA

Ένα αρωματικό χαρμάνι καφέ με μια έντονη γεύση 
και μακράς διαρκείας κρέμα. Η τέλεια ισορροπία 
των επιλεγμένων κόκκων κάνουν αυτό το μίγμα 
εσπρέσο μοναδικό, ενώ το σαγηνευτικό του άρωμα 
θα σας μεταφέρει κατευθείαν στην Ιταλία. Ιδανικό για 
καφέδες με γάλα.

—> κωδ. 191005220631

CREMA E AROMA BROWN
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Επιλεγμένοι κόκκοι Arabica και Robusta από την 
Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Ένας συνδυασμός 
μιγμάτων που έχει ως αποτέλεσμα έναν καφέ 
πλήρη, ιδανικό για όσους αγαπούν την έντονη και 
αποφασιστική γεύση.

—> κωδ. 191005220639

CREMA E GUSTO FORTE
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g



70PUNTO DEL CAFFE

Καφές σε κόκκους

Ένα αργοκαβουρδισμένο χαρμάνι με αρωματικές 
νότες από ψημένα προϊόντα σε συνδυασμό με μία 
επίμονη κρέμα και γεμάτη γεύση.

—> κωδ. 191005220816

GRAN CREMA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Πρόκειται για το 1ο μίγμα της Lavazza, το οποίο 
παραδίδεται από πατέρα σε γιο από το 1956. 
Διακρίνεται για την απαράμιλλη γεύση του
με τις φρουτώδεις νότες, που είναι αποτέλεσμα
της επιλογής των καλύτερων κόκκων καφέ.

—> κωδ. 191005220845

QUALITA ORO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g



71 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ESPRESSO

ΧΑΡΜΑΝΙΑ

LAVAZZA

Ένας ισορροπημένος συνδυασμός απαλότητας 
και έντασης. Καφές με πλούσια γεύση και 
αδιαμφισβήτητο άρωμα για να ικανοποιήσει όσους 
αγαπούν μία αποφασιστική γεύση.

—> κωδ. 191005220601

SUERTE
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Δημιουργημένο από 30% κόκκους Arabica και 70% 
Robusta. Ένας καφές με γεμάτο σώμα και διακριτικό 
χαρακτήρα με νότες σοκολάτας. Ευχάριστος και 
αρωματικός, ιδανικός και για καφέ με γάλα.

—> κωδ. 200203143915

CREMA E GUSTO
CLASSICO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g



72PUNTO DEL CAFFE

Καφές αλεσμένος

Καφές από διάφορες ποικιλίες σε έναν 
μοναδικό συνδυασμό, που ξεκίνησε 
το 1956, προσδίδει μία ξεχωριστή και 
φρουτώδη γεύση στον καφέ σας.

—> κωδ. 191005220852

QUALITA ORO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

Καφές εσπρέσο
που διακρίνεται για την αρμονία και
την ισορροπία ανάμεσα στο σώμα και 
τις πικάντικες νότες του.
Ο ιδανικός καφές για κάθε στιγμή.

—> κωδ. 191005220709

CREMA
E GUSTO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

Ένα χαρμάνι αποτελούμενο
από κόκκους καφέ Arabica και
Robusta με παρατεταμένο 
καβούρδισμα που υπόσχεται έναν καφέ 
με γεμάτο σώμα, έντονη γεύση και
άρωμα από καραμέλα και κακάο.

—> κωδ. 191005220646

CREMA E GUSTO
RICCO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g
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ΧΑΡΜΑΝΙΑ

LAVAZZA

Ένας ισορροπημένος συνδυασμός 
απαλότητας και έντασης.

—> κωδ. 191005220672

SUERTE
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

Ένα αρωματικό και
εκλεπτυσμένο μίγμα επιλεγμένων 
κόκκων καφέ Arabica και Robusta, 
που χαρακτηρίζεται από γλυκές νότες 
αμυγδάλου, σοκολάτας γάλακτος και 
αποξηραμένων φρούτων.
Η αποκαφεινοποίηση γίνεται
με φυσικό τρόπο.

—> κωδ. 191005220722

DEK CLASSICO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g

Πρόκειται για ένα χαρμάνι γεμάτο και 
έντονο. Η αποκαφεινοποίηση γίνεται με 
φυσικό τρόπο.

—> κωδ. 191005220754

DEK INTENSO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250g
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—— Αξεσουάρ και Συνοδευτικά ——

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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Φλιτζάνι πορσελάνης που φέρει το σήμα 
της Miscela d’oro και πιατάκι, 6 τμχ.

—> κωδ. 191001193037

Φλιτζάνι για
καπουτσίνο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x

Γυάλινο φλιτζάνι για τον καφέ σας από τη 
Miscela d’oro, 6 τμχ.

Ένας δημιουργικός και όμορφος τρόπος 
να τοποθετήσετε στο καφέ σας τις 
κάψουλες Miscela d’ oro. 

—> κωδ. 191002111717

Φλιτζάνι για εσπρέσο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x

—> κωδ. 191011144406

Ξύλινη παλέτα για 
κάψουλες Miscela 
d’oro
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x

Γυάλινο ποτήρι από τη 
Miscela d’oro, 6 τμχ.

—> κωδ. 191001193959

Ποτήρι για καφέ Latte
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x

Φλιτζάνι πορσελάνης και πιατάκι από τη 
μοντέρνα σειρά της Miscela d’oro, 6 τμχ.

—> κωδ. 191001192043

Φλιτζάνι για
εσπρέσο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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—> κωδ. 191001197012

KIT
MISCELA D’ORO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100x

Γυάλινο φλιτζάνι από την Izzo,
6 τμχ.

—> κωδ. 191002104846

Φλιτζάνι για
εσπρέσο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x

Φλιτζάνι πορσελάνης και
πιατάκι, 6 τμχ.

—> κωδ. 191002105137

Φλιτζάνι για
εσπρέσο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x
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—> κωδ. 191002111131

Θήκη για
ζάχαρη
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x

—> κωδ. BT6C2

Φλιτζάνι για 
καπουτσίνο με πιατάκι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x

—> κωδ. BT6E1

Φλιτζάνι για
εσπρέσο με πιατάκι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x 6x 1x

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Φλιτζάνι πορσελάνης και
πιατάκι, 6τμχ.

—> κωδ. 191002111430

Φλιτζάνι για
εσπρέσο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x

—> κωδ. 191002111314

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x
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—> κωδ. BT4PZ

KIT 150 πλαστικά 
ποτηράκια και ζάχαρη
Borbone
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x

—> κωδ. 191002104846

Θήκη για
ζάχαρη
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x

—> κωδ. BPF6A

Θήκη για 
χαρτοπετσέτες
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x

Φλιτζάνι πορσελάνης και
πιατάκι, 6 τμχ.

—> κωδ. 191002105300

Φλιτζάνι για
εσπρέσο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x
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—> κωδ. M01A

Γυάλινο φλιτζάνι
και πιατάκι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x

—> κωδ. M03A

Φλιτζάνι για καφέ
και λευκό πιατάκι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x

—> κωδ. M02A

Φλιτζάνι για 
βιολογικό καφέ και 
πράσινο πιατάκι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x

—> κωδ. 191002110558

Θήκη
για ζάχαρη
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

—> κωδ. 191002110439

Φλιτζάνι για
καπουτσίνο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x

φλιτζάνι πορσελάνης και 
πιατάκι από την Inpunto.
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

—> κωδ. MC1B

Σοκολατάκια,
Chocolat Jenne
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x

Μια αποκλειστική σειρά από εξαιρετική σοκολάτα.
Η ChocolatJenne γεννήθηκε από τη συνεργασία με μια 
εταιρία από το Κούνεο που απαρτίζεται από μικρούς 
τεχνίτες που, με πάνω από 40 χρόνια εμπειρία στη 
σοκολάτα, δημιουργούν μικρά και ακαταμάχητα 
αριστουργήματα αυθεντικότητας, εμπλουτισμένα με 
ένα πολύτιμο συστατικό, το «αγαπημένο παλιό βούτυρο 
κακάο». Ανακαλύψτε έναν γλυκό κόσμο από πραλίνες, 
τρούφες, μαλακή σοκολάτα και φουντούκια Πιεμόντε.

—> κωδ. 190929125638

Amaretti
Miscela D’oro
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

200x

Παραδοσιακά ιταλικά μπισκότα πικραμύγδαλο
σε ατομική συσκευασία, κατάλληλα
για να συνδυάσετε τη γεύση του καφέ.

—> κωδ. L10BC

Lotus
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Box 300x

Η Lotus Bakeries με έδρα
το Βέλγιο από το 1932 μέχρι
σήμερα αξιοποιεί την
παραγωγική της δεξιοτεχνία
για να παρέχει πρωτότυπες και
υψηλής ποιότητας λιχουδιές,
συμπεριλαμβανομένου
του διάσημου καραμελωμένου
μπισκότου Lotus Biscoff.
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ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ——

Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.
Σάββατο   08:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.



PUNTODELCAFFE.GR



2ο χλμ Βέροιας - Ασωμάτων, 591 32 Βέροια
Τηλ.: 23310 70 520, 23310 72 540

Κιν. Τηλ.: 6980 458 140
info@puntodelcaffe.com

www.puntodelcaffe.com

E-shop ——————> www.puntodelcaffe.gr

@puntodelcaffe


