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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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—— Σοκολάτες ——

MISCELA D’ORO, BENN,
RISTORA, NOVELLO, TRE JOLIE,

MOKA J-ENNE
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Σοκολάτες

—> κωδ. 191002121148

VOGLIANERA
CIOCCOLATA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500g

Το απόλυτο προϊόν,
με 44% περιεκτικότητα σε κακάο
με βελούδινη γεύση και μοναδικό άρωμα
για να δημιουργήσετε το τέλειο ρόφημα 
σοκολάτας ζεστό ή και κρύο.

—> κωδ. 191001134249

CIOCCOLATA
(σκούρη σοκολάτα)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Σκούρη σοκολάτα
από τη Benn για προετοιμασία
ζεστού ροφήματος.

—> κωδ. 191001133204

CIOCCOLATA
(σκούρη σοκολάτα)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Σκούρη σοκολάτα με γεμάτο άρωμα και
γεύση που θα σας προσφέρει ένα 
απολαυστικό ζεστό ρόφημα.
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NOVELLO

—> κωδ. 191013224627

BRIOCHE & HAZELNUT 
PRALINE CHOCOLATE
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Γεύση ενός φρέσκου λαχταριστoύ 
τσουρεκιού μέσα στην πηχτή σοκολάτα.
Περιέχει εξαιρετικής ποιότητας φημισμένο 
ολλανδικό κακάο.

—> κωδ. 191013225554

BUENO-TYPE
CHOCOLATE
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Λαχταριστή και δημοφιλής αρωματική 
σοκολάτα για μικρούς και μεγάλους.
Μία μείξη λευκής και σκούρας πηχτής 
σοκολάτας με πραλίνα φουντουκιού.
Περιέχει εξαιρετικής ποιότητας φημισμένο 
ολλανδικό κακάο.

—> κωδ. 191013230237

MILK CHOCOLATE 
WITH CARAMEL 
AND HIMALAYAN 
SALT
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Gourmet έκδοση της αρωματικής σοκολάτας. 
Η καραμέλα βουτύρου και το αλάτι Ιμαλαΐων 
δίνουν στο ρόφημα μία υψηλή γαστρονομική 
άποψη. Ο απόλυτος αρωματικός συνδυασμός,
πηχτή σοκολάτα και καραμέλα που λιώνει.
Περιέχει εξαιρετικής ποιότητας φημισμένο 
ολλανδικό κακάο.
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—> κωδ. 191013224124

WHITE CHOCOLATE
WITH VANILLA & OREO 
COOKIES
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Αυτή η λευκή αρωματική σοκολάτα, φτιαγμένη με 
φρέσκια βανίλια και ολόκληρα μπισκότα Oreo,
είναι το ιδανικό ρόφημα σοκολάτας.

—> κωδ. 191013230457

WHITE CHOCOLATE
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Πηχτή λευκή σοκολάτα σε μία ξεχωριστή συνταγή
που δίνει φινετσάτη γεύση και εκλεπτυσμένο άρωμα. 
Έχει πλούσια, κρεμώδη, βελουτέ υφή με ντελικάτες 
νότες βουτύρου κακάο και βανίλιας. Για όσους 
προτιμούν τη γλυκιά μυρωδιά της λευκής σοκολάτας
θα ενθουσιαστούν με αυτήν τη γεύση.

Σοκολάτες
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—> κωδ. 191002115651

ΡΟΦΗΜΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Ρόφημα σοκολάτας με 35% περιεκτικότητα σε κακάο
με έντονο χρώμα και κρεμώδη υφή.

—> κωδ. MC2P

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ ΣΕ ΠΑΛΕΤΑ 
MOKA J-ENNE
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Η ChocolatJenne γεννήθηκε από τη συνεργασία 
με μια εταιρία από το Κούνεο, που απαρτίζεται από 
μικρούς τεχνίτες με εμπειρία στη σοκολάτα, για πάνω 
από σαράντα χρόνια. Μια αποκλειστική σειρά από 
εξαιρετική σοκολάτα σε σκόνη, που θα σας προετοιμάσει 
απολαυστικά γλυκά ροφήματα, ζεστά ή κρύα.

TRE JOLIE, MOKA J-ENNE
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—— Τσάι ——

NATFOOD



12PUNTO DEL CAFFE

Τσάι

—> κωδ. 190929174805

ICE TEA
GREEN WITH
ALOE VERA
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml

Φρέσκο Ice tea, άμεσα 
παρασκευασμένο με τη γεύση 
του τσαγιού να είναι ξεκάθαρη και 
αναγνωρίσιμη, όπως και η γεύση του 
πράσινου τσαγιού με γεύση Aloe vera, 
με τη σωστή ποσότητα ζάχαρης.

—> κωδ. 190929174240

ICE TEA
LEMON
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml

Φρέσκο Ice tea, άμεσα 
παρασκευασμένο με τη γεύση 
του τσαγιού να είναι ξεκάθαρη και 
αναγνωρίσιμη, όπως και η γεύση 
του φρέσκου λεμονιού, με τη σωστή 
ποσότητα ζάχαρης.

—> κωδ. 190929174527

ICE TEA
PEACH
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml

Φρέσκο Ice tea, άμεσα 
παρασκευασμένο με τη γεύση 
του τσαγιού να είναι ξεκάθαρη και 
αναγνωρίσιμη, όπως και η γεύση του 
φρέσκου ροδάκινου, με τη σωστή 
ποσότητα ζάχαρης.
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—— Χυμοί, Ροφήματα ——

SKIPPER, RISTORA,
NATFOOD
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Χυμοί

—> κωδ. NS12B

SKIPPER BAR
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

200ml

Φρούτα που συλλέχθηκαν και 
επιλέχθηκαν από την Zuegg για 
χυμούς Skipper χωρίς πρόσθετες 
χρωστικές ή συντηρητικά.

—> κωδ. CF23N

CREMA FREDDA 
AL CAFFÈ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000g

Γλυκό παρασκεύασμα για κρύα κρέμα 
καφέ (παρασκευή με νερό).
Ένα ιδιαίτερο και απολαυστικό 
ρόφημα χωρίς γλουτένη.

Ροφήματα
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—> κωδ. G1C42

GIN-CO®
IL CAFFÉ AL GINSENG
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500g

Το Gin-co είναι ο γεμάτος, νόστιμος καφές
ginseng με χαρακτηριστική νότα καραμέλας, που 
το καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμο στον ουρανίσκο.
Ένα νόστιμο ρόφημα με βάση το ginseng, 
χωρίς γλουτένη, χωρίς υδρογονωμένα λίπη και 
χωρίς λακτόζη για να ικανοποιήσει όλους τους 
καταναλωτές, ακόμα και εκείνους με δυσανεξία σε 
ορισμένα τρόφιμα.

—> κωδ. NS12G

ΓΡΑΝΙΤΕΣ NATFOOD
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

200ml

Γρανίτα σε 12 διαφορετικές, νόστιμες γεύσεις μόνο 
με συστατικά υψηλής ποιότητας. Χωρίς γλουτένη, 
χωρίς υδρογονωμένα λίπη, αζωχρώματα και 
ΓΤΟ. Μία ουδέτερη βάση, διαθέσιμη σε δοχείο 
ή μπουκάλι  εξυπηρετεί 12 διαφορετικές και  
απολαυστικές γεύσεις. Τα σιρόπια περιέχουν πάνω 
από 20% φρούτα.

Γρανίτες

Ροφήματα
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—— Μηχανές Γρανίτας ——

SPM, UGOLINI
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—> κωδ. SC10Y

GT-TOUCH

Μία μηχανή, τέσσερα διαφορετικά προϊόντα. 
Είναι η ιδανική μηχανή για την παρασκευή 
frozen yogurt, soft ice-cream, απαλή κρέμα 
παγωμένου καφέ και σορμπέ, που σας 
παραδίδει έπειτα από την επιλογή του ανάλογου 
προγράμματος στη διαδραστική του οθόνη. 
Η Gt-touch, από την κορυφαία εταιρία SPM, 
είναι το αποτέλεσμα του άψογου συνδυασμού 
τεχνολογίας και σχεδιασμού που θα σας 
καταπλήξει.

—> κωδ. UG10M

—> κωδ. UG2KM

UGOLINI MT 1

UGOLINI MT 2

Eπαγγελματική γρανιτομηχανή Ugolini
με έναν ή δύο κάδους (μη τοξικοί)
με χωρητικότητα 10 λίτρων ο καθένας. 
Προσφέρει αξιοπιστία, ευκολία στη χρήση και 
100% ορατότητα του προϊόντος στον πελάτη 
προσελκύοντάς τον να δοκιμάσει.

Μηχανές γρανίτας
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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.



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


