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OXF033 goldkoffie gemalen (uit Ethiopië)
12 x 250g
Deze wereldbefaamde originekoffie, een Ethiopische yirgacheffe, is uitzonderlijk door zijn pittige, kruidige smaak en
zijn aangename body. De yirgacheffe geldt wereldwijd als één van de beste koffiesoorten. 100% Arabica.
OXF034 aymarakoffie gemalen (uit Peru)
12 x 250g
De Aymarakoffie combineert een zachte, intense smaak met een romige body. 100% Arabica.
OXF005 highlandkoffie gemalen (uit Congo, Tanzania, Uganda, Honduras, Peru)
12 x 250g
Een veelgesmaakte koffie door zijn evenwichtige balans en fruitigheid. Een vleugje aciditeit versterkt zijn aangenaam
karakter.
OXF077 koffie Lake Kivu gemalen (uit Congo)
12 x 250g
Topkoffie van het hoogland rond het Kivumeer. Een aromatische koffie met een aangename body en een fijne
aciditeit. 100% Arabica.
OXF035 decakoffie gemalen (uit Tanzania, Honduras, Peru)
12 x 250g
Een zeer evenwichtige, aangename decafkoffie met een fruitige body en een fijn aroma. Alle positieve eigenschappen
van een goede koffie, zonder cafeïne. 100% arabica.
OXF006 highlandkoffiebonen (uit Congo, Tanzania, Uganda, Honduras, Peru)

12 x 250g

OXF036 highlandkoffiebonen (uit Congo, Tanzania, Uganda, Honduras, Peru)
6 x 1kg
Een zeer zachte en rijke koffie met milde body en een fruitige nasmaak. Kan ook gebruikt worden in een
espressoapparaat. Dan bekom je een zachte en fruitige kop koffie, ietwat atypisch voor espresso, maar zeer lekker.
OXF007 highlandkoffiepads (uit Congo, Tanzania, Uganda, Honduras, Peru)
10 x [16 x 7g]
Deze pittige koffie met een aangename krachtige smaak en een zachte afdronk kan je vergelijken met een
mokkakoffie.
OXF037 decakoffiepads (uit Congo, Tanzania, Uganda, Honduras, Peru)
12 x [16 x 7g]
Een zachte en milde koffie voor ieder moment van de dag, maar dan zonder cafeïne. Pads geschikt voor café crème
machines.
OXF038 oploskoffie (uit Tanzania)
12 x 100g
Mengeling van robusta & arabica. Een zachte dessert oploskoffie, geschikt voor thuisgebruik.
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OXF065 zwarte thee (uit Sri Lanka)
6 x [100 x 2g]
Aromatische zwarte Ceylonthee uit Sri Lanka. Ter plaatse verpakt. In een verpakking met 100 builtjes.
OXF067 losse zwarte thee (uit Laos)
10 x 100g
Biologische zwarte losse thee van de twee bovenste jonge theeblaadjes. Handgeplukt in kleine tuinen in de Paksong
regio op het Boloven plateau. Het klimaat op dit plateau zorgt voor een exceptioneel hoge kwaliteitsthee. Verpakt in
Laos.
OXF022 bosvruchtenthee (uit Sri Lanka)
12 x [20 x 1,8g]
Zwarte thee uit Sri Lanka met natuurlijk bosvruchtenaroma. Ter plaatse verpakt, in builtjes.
OXF023 citroenthee (uit Sri Lanka)
12 x [20 x 1,8g]
Zwarte thee uit Sri Lanka met natuurlijk citroenaroma. Ter plaatse verpakt, in builtjes.
OXF008 earl grey thee (uit Sri Lanka)
12 x [20 x 1,8g]
Zwarte thee uit Sri Lanka met natuurlijk bergamotaroma. Ter plaatse verpakt, in builtjes.
OXF009 sinaas‐mangothee (uit Sri Lanka)
12 x [20 x 1,8g]
Zwarte thee uit Sri Lanka met natuurlijk sinaas‐mango aroma. Ter plaatse verpakt, in builtjes.
OXF024 groene thee met munt (uit Sri Lanka)
12 x [20 x 1,8g]
Groene thee uit Sri Lanka aangevuld met munt. Ter plaatse verpakt, in builtjes.
OXF071 groene thee met citroen (uit Sri Lanka)
12 x [20 x 2g]
Groene thee uit Sri Lanka met een frisse toets van citroen. Ter plaatse verpakt, in builtjes.
OXF010 rooibosthee (uit Zuid‐Afrika)
12 x [20 x 1,8g]
Rooibosthee uit Zuid‐Afrika. De plaatselijke bevolking kent reeds eeuwen de geneeskrachtige eigenschappen van dit
kruid. Deze kruidenthee is van nature cafeïnevrij.
OXF070 rooibosthee African Sunset (Zuid‐Afrika, Sri Lanka)
12 x [20 x 1,8g]
Rooibos thee uit Zuid‐Afrika verrijkt met een toets van sinaasappel, munt en kaneel. Verpakt in builtjes in envelopjes.
OXF066 thee 4 smaken (uit Zuid‐Afrika, Sri Lanka)
6 x (4 x [25 x 2g])
Een display met 4 geweldige smaken: earl grey, bosvruchten, groene thee en rooibos. 25 builtjes per smaak. Verpakt
in Sri lanka.

CHOCOLADEMELK
OXF045 chocodrinkpoeder
12 x 375g
(uit Dominicaanse Republiek, Paraguay, Peru)
Kant‐en‐klare basis voor een (h)eerlijke chocomelk. Pure & biologische mengeling van rietsuiker en cacao. Zowel in
warme als koude melk oplosbaar.
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