PERFEKTE KAFFELØSNINGER
FRA INTER-GASTRO - DIN PROFESSIONELLE PARTNER SIDEN 1966

JURA
BUNN Coffee Grinder

Coffee Queen

Inter-Gastro A/S har bl.a. specialiseret sig i
kaffe og kaffebaserede drikke, herunder espresso
og traditionel filterkaffe, så vi i dag repræsenterer
en lang række spændende leverandører og
producenter med udstyr til cafeer/kaffebarer,
restauranter, cafeterier, hoteller og kontorer.
Vi har en kvalitetsprofil, der svarer til de høje
krav, som vores kunder stiller og derfor udfører
vi service for landsdækkende kæder som bl.a.:
McDonald´s - Burger King - Espresso House Starbucks - 7-Eleven – mfl..

Coffee Queen kaffeautomat
Kaffeautomat med stor kapacitet og to
udleveringer til henholdsvis kaffe og specialdrikke, samt separat udtag til varmt og koldt
vand med/uden brus.
Det er valgfrit om du vil have friskmalet kaffe
eller kaffe fra hele bønner og mulighed for flere
typer kaffesmag og chokolade.

BUNN filterkaffemaskiner
Amerikanske BUNN producerer filterkaffemaskiner til alle førende kaffekæder i verden.
Maskinerne fra BUNN er kendt for at bringe det
bedste frem i alle kaffebønner med deres unikke
brygsystem, der kan tilpasse brygget til hver
enkelt kaffebønnetype. Brewwise intellingence
systemet sikrer, at hver bønnetype males og
brygges ens hver gang, præcis på den måde, der
passer bedst til valget af kaffebønner.
Der kan programmeres en bryggemetode til
hver kaffebønnetype. Kaffemaskinen og
kaffekværnen taler sammen via en indbygget

chip i kaffefilterholderen, så kaffemaskinen altid
ved hvilken type bønne, der skal brygges kaffe af
og hvor stor en portion der skal produceres.
Kaffen brygges direkte ned i de særlige BUNN
beholdere på enten 3,7 L og 5,7 L, der kan holde
kaffen dejlig varm og frisk i op til 4 timer. Disse
beholdere kan placeres, lige hvor man har brug
for dem.
Fra den schweiziske producent JURA, tilbyder
vi mindre fuldautomatiske espressomaskiner,
velegnede til arbejdspladser med færre
medarbejdere

LaCimbali S20

LaCimbali espressomaskiner
LaCimbali M34

LaCimbali S30

LaCimbali M100
LaCimbali Grinder
Magnum on demand
LaCimbali M21 Junior

LaCimbali M100

Den gode kaffe fortjener at blive brygget på en
LaCimbali espressomaskine, der regnes blandt
de absolut bedste på markedet.
LaCimbali har siden 1912 fremstillet de førende
traditionelle espressomaskiner og senere også
fuldautomatiske espressomaskiner.
Udvalget strækker sig fra de mindste modeller
velegnet til mindre caféer, restauranter eller
kontorer, til de mere avancerede og hurtige
espressomaskiner, som kan dække ethvert behov.

Samtlige maskiner leveres med LaCimbali’s
patenterede Smart Boiler System, der sikrer
konstant damp og vandlevering, så man aldrig
løber tør, uanset hvor travlt man har.
Maskinerne kan ligeledes leveres med det unikke
patenterede system BDS – Barista Drive System,
som sikrer, at det altid er den perfekte kop kaffe,
der brygges hver gang, uanset hvem der
betjener maskinen. Kaffekværn og espressomaskine kommunikerer trådløst omkring hvilken
”bajonet”, der er valgt (enkelt, dobbelt eller
americano ”bajonet”) og der sendes besked om

hvilken ”bajonet” der kommer til maskinen og
kun den valgmulighed der passer til ”bajonetten”,
er mulig for brugeren at vælge, derfor
minimeres mulighederne for fejlbetjening.
En anden stor LaCimbali fordel er PSG systemet,
som sikrer, at kaffekværnen altid maler kaffen i
den finhed, der giver den perfekte gennemløbstid
gennem kaffen. Maskinen kontrollerer løbende
de sidste 5 produktioner og sender besked til
kaffekværnen, hvis kaffen skal males grovere eller
finere, for at opnå den optimale gennemløbstid.

Disse features gør det nu muligt for utrænet
eller skiftende personale, at producere den
perfekte kop kaffe hver gang.
Maskinerne kan også monteres med LaCimbalis
automastiske steamer arm – TURBOSTEAM, der
nemt og automatisk steamer mælken til den
konsistens, man ønsker. Der kan programmeres
4 forskellige indstillinger til 4 forskellige mælkeskum. På denne måde får kunderne altid en
perfekt steamet mælk til f.eks. Cappuccino.
Vi er altid lagerførende af et bredt udvalg af
maskiner og kaffekværne.

Roversi Regal - Espresso

IG no. 5 - Espresso

Roversi San Pietro - Espresso

IG no. 6 - Økologisk/Fairtrade

90% Arabica / 10% Robusta.
Vores italienske kunders favorit. Giver en lækker kraftig
espresso med fyldig crema.Velegnet til den gode espresso, samt mælkebaserede drikke.
Fin afbalanceret bitterhed med en intens eftersmag.

80% Arabica / 20% Robusta.
Dette er vores skandinaviske kunders favorit. God til
espresso og til de mælkebaserede drikke, café latte og
cappuccino. Blød og rund smag med noter af chokolade.

SPECIAL RISTEDE IG BLENDS

Roversi 1966

100 % Arabica.
En smagsoplevelse udover det sædvanlige. Frisk, fyldig og
skøn rund smag. Dette blend er velegnet til den klassiske
sorte kaffe eller Café Lungo.

IG no. 5

100 % Arabica.
Afbalanceret med en intens aroma, god krop og herlig
rund eftersmag. Blød og behagelig karakter. Velegnet til
klassisk sort kaffe og Americano.
Bønner fra Colombia, Brasilien, Centralamerika samt
Kenya.

Caffé Roversi blev grundlagt i 1882, og er et af
de ældste kafferisterier i Italien. Firmaet er i dag
sammen med søster firmaet Mokarabia, en af de
største producenter af espressokaffe i Italien.
Firmaet drives af Zanetti familien, der har
besluttet sig for, at satse alt på kvaliteten af deres
produkter. De sætter en ære i en særlig
omhyggelig proces med at udvælge og købe de
bedste råvarer, for at vi kan tilbyde vores kunder
den højeste kvalitet af kaffeblandinger, med de
mest intense aromaer og smage.

Roversi er 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.
Special ristede IG blends
Udover vores eksklusive bønner fra Italien,
tilbyder vi også vores helt egne speciel ristede
bønner, der passer godt til såvel fuldautomatiske
espressomaskiner, som til filterbryg.

Endvidere har vi en lang række andre produkter
til varme og kolde drikke:
Roversi iskaffe
Blandes med vand og blendes efterfølgende med
isterninger i vores Vitamix blendere.
Te
Vi tilbyder “Tea of Life”. Meget delikate teer,
både sort, grøn og urte te. De er alle dobbelt
certificerede – økologisk/fairtrade.

100% Arabica.
Smagen er kraftig og intens, med stor fylde og et strejf
at mørk chokolade. Meget velegnet til espresso og de
mælke baserede drikke. Blandingen består af kaffe fra
Colombia, Mellemamerika, Brasilien og Kenya.

100 % Arabica.
Kaffen er dyrket med respekt for miljø og sikrer en fair
mindstepris til den enkelte kaffebonde. En herlig blød
afrundet smag, med perfekt fylde og frisk/liflig syrlighed.
Dette blend er velegnet til den klassiske sorte kop kaffe.
Bønner fra Peru og Honduras.

IG no. 6 – Espresso – Økologisk/Fairtrade

100 % Arabica.
Kaffen er dyrket med respekt for miljø og sikrer en fair
mindstepris til den enkelte kaffebonde.
Sødlig og meget intens - en espresso i særklasse.
Anbefales til espresso og de mælkebaserede drikke.
Vasket Arabica kaffe fra Syd- og Mellemamerika.

ROVERSI GOLD (Formalet kaffe)

100 % Arabica.
Blandingen har en fyldig, frisk og rund aromatisk smag
med let syrlighed i fin balance.
Kaffe fra Brasil, Colombia, Centralamerika og Afrika.

Roversi chokolade pulver
Med højt chokolade indhold, blandes med kogende
vand og giver en dejlig varm chokolade med højt
chokoladeindhold – kan bruges alene og i vores
Cimbali maskiner.
Roversi/Mokarabia tilbehør
Til vores italienske kaffe linje fører vi en lang
række tilbehør. Flotte espresso og cappuccino
kopper, 2 go kopper, sukker, rørepinde og
servietter.

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 har vi siden vores start i 1966, opbygget en af landets
førende landsdækkende serviceafdelinger, hvor teknisk service
varetages af mere end 30 udkørende specialuddannede serviceteknikere med mange års erfaring med vore maskiner.
Vores målsætning er service samme dag, eller senest inden for
24 timer, samt en høj grad af personlig rådgivning / telefonsupport. Inter-Gastro Service er landsdækkende med egne
teknikere.
Vore tekniske serviceafdelingstelefoner er åbne alle hverdage
fra 08.00 til 16.00. Udenfor normal arbejdstid, kan akut hjælp
fås ved henvendelse til vores vagttelefon, frem til kl. 19.00
på hverdage og fra 09.00 - 18.00 i weekenden.

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.
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