


Caffè Roversi er et af de ældste kafferisterier i Bologna Italien, firmaet blev grundlagt i 1882. 
Firmaet er i dag sammen med søster firmaet Mokarabia en af de største producenter af 
espressokaffe i Italien.

Firmaet drives af Zanetti familien, som har besluttet at satse alt på kvaliteten af deres pro-
dukter. De sætter en ære i en særlig omhyggelig proces med at udvælge og købe de bedste 
råvarer for at kunne tilbyde Caffè Roversis  kunder den højeste kvalitet af kaffeblandinger 
med de mest intense aromaer og smage.

Roversi er ligeledes et af de eneste risterier, der rister de forskellige bønnetyper i deres 
kaffeblandinger HVER FOR SIG inden de blandes sammen – dette sikrer en perfekt ristning 
af bønnerne og derved også den bedst mulige espressokaffe. 

Roversi Regal
90% arabica / 10% robusta
Dette er vores italienske kunders 
favorit. Den giver en kraftig læk-
ker espresso med fyldig crema.

Roversi San Peitro
80% arabica / 20% robusta
Dette er vores skandinaviske 
kunders favorit, den fungerer 
godt både til espresso og til de 
mælkebaserede drikke cappuc-
cino og caffe-latte

Roversi Bar
70% arabica / 30% robusta
Denne blanding giver en kraftfuld 
smag som egner sig godt hvis den 
primære drik blandt kunderne er 
cappuccino og caffe-latte.

Roversi Arabes Extra bar
80% arabica / 20% robusta
God allround blanding, som fun-
gerer godt både til espresso og 
til de mælkebaserede drikke cap-
puccino og caffe-latte.

Roversi Arabes Superbar
70% arabica / 30% robusta
Denne blanding giver en kraftfuld 
smag som egner sig godt, hvis den 
primære drik blandt kunderne er 
cappuccino og caffe-latte. 

Roversi fair trade
100% Arabica
Ristet på et udvalg af de bedste 
fairtrade Arabica bønner

Roversi filterkaffe
En blanding af de bedste bønner, 
hvor resultatet giver en fantastisk 
traditionel kop kaffe.

Roversi chokolade pulver
Blandes med kogende vand og 
giver en dejlig varm chokolade 
med højt chokoladeindhold – kan 
bruges alene og i vores Cimbali 
maskiner.

Roversi The

Roversi iskaffe
Blandes med vand og blendes ef-
terfølgende sammen med ister-
ninger i vores Vitamix blendere, 
resultatet bliver en dejlig afkø-
lende iskaffe.

Roversi tilbehør:
Til vores Roversi kaffelinie fører 
vi også en serie flotte espres-
sokopper og cappuccinokopper 
med logo, samt sukker, rørepinde, 
og servietter.



Roversi kaffen fortjener at blive brygget på en LaCimbali espressomaskine som regnes 
blandt de absolut bedste på markedet.

LaCimbali har siden 1912 fremstillet de førende traditionelle espressomaskiner, fra de min-
dre modeller velegnet til mindre caféer og restauranter eller firmaer til de mest avancerede 
og hurtigste espressomaskiner, der kan dække enhver cafés eller restaurants behov.

Samtlige maskiner leveres med LaCimbalis patenterede Smart Boiler System, der sikrer 
konstant damp og vand levering, så man aldrig løber tør uanset, hvor travlt man har. 

Maskinerne kan ligeledes leveres med LaCimbalis automastiske steamer arm – TURBO-
STEAM, der automatiske steamer mælken præcist til den konsistens som man ønsker. 
Vi er altid lagerførende et bredt udvalg af maskiner og kaffekværne.  

BUNN Brewwise kaffemaskiner integrerer flere forskellige komponenter til at holde kaffe 
frisk og varm i flere timer og er derfor tidsbesparende hvilket er ensbetydende med flere 
penge på bundlinien.

BUNN Brewwise intelligence (læs mere under tilbehør) betyder at brygningssystemet styr-
er både kaffekværning og brygning fra start til slut.
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Inter-Gastro as har sIden 1966 været leverandør af maskIner oG udstyr tIl:
 barer, cafeer, cafeterIer, fastfood forretnInGer, hoteller, Iscafeer, restauranter oG supermarkeder. 

vI har bl.a. specIalIseret os I alt udstyr tIl ‘food 2 Go’ koncepter, herunder bl.a. ovne, rotIsserIes samt dIsplaymontre.

Inter-Gastro servIce:
 
selvom tekniske problemer hører til sjældenhederne, så sker de jo altid, når 
kundestrømmen er størst og man dårligst kan undvære sin maskine. derfor varetag-
es teknisk service af vore egne specialuddannet folk i Inter-Gastro service, hvor 
flere teknikere har over 25 års erfaring med vore maskiner.  vor målsætning er 
service samme dag, eller senest inden for 24 timer, samt en høj grad af personlig 
rådgivning / telefonsupport. 

teknisk service afdelings hotline-telefon er åbne alle hverdage fra 8:00 -16:00.  
Uden for normalt arbejdstid kan akut hjælp fås ved henvendelse til vores vagttelefon 
frem til kl. 19:00 på hverdage og fra 9.00 – 18:00 i weekenderne.


