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PRO HOTELY
NESTLÉ PROFESSIONAL®



2

Nestlé je největší poskytovatel stravovacích služeb na 
světě. Jsme tu pro vás, abychom společně rozšířili nabídku 
nápojů a zpříjemnili tak vašim hostům pobyt, na který 
jen tak nezapomenou. Přinášíme vám kvalitní produkty 
a značky současně s jednoduchými profesionálními 
technologiemi na nápojová řešení.

Preferují vaši hosté klasickou černou kávu nebo kávu 
s mlékem, servírovanou, nebo si ji raději připravují sami? 
Zajímají se o prémiové směsi nebo kavárenské produkty? 
Nebo vaši hosté hledají horké nápoje na cestu? V oddělení 
Nestlé Professional poskytujeme řešení připravená 
s ohledem na vaše požadavky, plus technologie a trénink, 
abychom vám mohli servírovat vždy dokonalý šálek kávy.

Skvělou hotelovou kávu není dobré podceňovat. Čaj 
a káva jsou pro hosty druhým nejdůležitějším prvkem 
na pokoji, přičemž 65 % z nich tvrdí, že jejich pobyt je díky 
tomu příjemnější, a 83 % hostů se shoduje na tom, že se cítili 
pozitivněji, pokud byla nápojová nabídka od známé značky. 
Věříme, že jsou to právě tyto drobnosti, které vytvářejí rozdíl, 
a dokáží na oplátku povzbudit hosty, aby se k vám opět vrátili.

* Nestlé Professional Street Talk UK, 2016
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Objevte širokou škálu dostupných nápojových 
řešení od Nestlé Professional®, stejně jako to, jak je 
co nejefektivněji ve vašem hotelu umístit.



PODÍVEJTE SE NA NAŠE ŘEŠENÍ PODLE OBLASTIPODÍVEJTE SE 
POD STŘECHU 
SVÉHO HOTELU

Od Nescafé® Alegria® kávových 
řešení v banketových prostorách 
až po NESCAFÉ® jednorázové 
kávové sáčky na pokoji nabízí 
Nestlé Professional® různá řešení 
značkových nápojů, která uspokojí 
potřeby jakéhokoliv hotelu. 
Prozkoumejte náš plán hotelu  
a zjistěte, která z našich nápojových 
řešení jsou pro vaše potřeby 
nejvhodnější.
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PROSTOR RECEPCE
Přispějte k tomu, aby vaši hosté trávili víc času 
se svými kolegy a přáteli ve vaší recepci nebo 
v lobby baru díky tomu, že jim poskytnete 
množství jednoduchých, ale efektivních 
nápojových řešení.

ŘEŠENÍ 7

STOLNÍ KÁVOVARY

Pro vaše hosty

Prostorově kompaktní, ale navzdory tomu 
nepřehlédnutelný stroj ve vaší recepci, 
který uvítá vaše hosty díky nabídce až 12 
nápojů.

Pro vás

Stroje jsou nenáročné na provoz 
a obsluhu, zaručí vám rychlou přípravu 
nápoje stisknutím jediného tlačítka. 
Bezúdržbový a bezodpadový provoz, 
který nevyžaduje chemické čištění.

NÁPOJOVÉ AUTOMATY

Pro vaše hosty

Samoobslužné nápojové automaty 
s přizpůsobitelnou širokou nabídkou 
horkých nápojů, které si vaši hosté mohou 
vzít na cestu.

Pro vás

Maximalizujte své výnosy s naším 
atraktivním automatem s rychlou 
přípravou nápoje stisknutím jediného 
tlačítka. Nabízíme kompletní servis 
a dodání bez starostí.
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PROFESIONÁLNÍ STROJE

Pro vaše hosty

Ve vytížených provozovnách 
vyzkoušejte profesionální technologie 
na čerstvé mléko a přidejte do vašeho 
snídaňového bufetu zážitek jako 
od baristy i díky aromatu čerstvě 
namletých kávových zrn.

Pro vás

Kombinace výhod čerstvě namletých 
kávových zrn a čerstvého mléka, která 
vám umožní nabídnout profesionální 
kávový servis v moderním designu.

STOLNÍ KÁVOVARY

Pro vaše hosty

Servírujte až 12 druhů vybraných 
kávových nápojů během snídaně formou 
bufetu. Jednoduchým stiskem tlačítka 
budete mít nápoj připravený dříve než za 
12 sekund.

Pro vás

Stroje jsou nenáročné na obsluhu, 
zaručí vám rychlou přípravu nápoje 
stisknutím jednoho tlačítka. Bezúdržbový 
a bezodpadový provoz, který nevyžaduje 
chemické čištění.

RESTAURACE  
- SNÍDANĚ

Nabídněte svým hostům k snídani nejenom 
výběr kávových specialit. Dopřejte jim stálou 
kvalitu servírovaného šálku a možnost rychlého 
doplnění kávy i s omezeným množstvím 
ingrediencí během náročné snídaňové periody.
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BANKETY  
& KONFERENCE

Od malých setkání až po bankety, naše 
kávová řešení jsou vhodná pro všechny 
velikosti dle vašich potřeb.

ŘEŠENÍ 11

KOMBINOVANÉ STROJE

STOLNÍ KÁVOVARY

Pro vaše hosty

Servírujte až 12 druhů vybraných 
kávových nápojů během konferencí. 
Jednoduchým dotykem tlačítka budete 
mít nápoj přípravený dříve než za 12 
sekund.

Pro vás

Vhodné, jednoduché a ekonomicky 
efektivní nápojové řešení pro 
kongresovou kávu.

Pro vaše hosty

Povzbuďte klienty během coffee breaku 
aromatem čerstvě namleté zrnkové kávy 
nebo oblíbenými specialitami z rozpustné 
kávy. Dopřejte jim výběr až ze 48 nápojů.

Pro vás

Stroje jsou nenáročné na obsluhu, 
zaručí vám rychlou přípravu 
nápoje stisknutím jednoho tlačítka. 
Bezúdržbový a bezodpadový provoz, 
který nevyžaduje chemické čištění.
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RESTAURACE
& LOBBY BAR

Nabídněte svým hostům možnost volby 
kávových specialit kdykoli a při jakékoli 
příležitosti v průběhu dne.

ŘEŠENÍ 13

PÁKOVÉ STROJE

Pro vaše hosty

Rádi vám nabídneme tradiční 
dvoupákové espresso stroje, které potěší 
vaše hosty požitkem jako z kavárny.

Pro vás

Pro hotely s kvalifikovanými baristy je tu 
tradiční pákový stroj, s kterým můžete 
připravit dokonalý šálek kávy  
s použitím naší zrnkové kávy NESCAFÉ®.

Pro vás

Konzistentní mletí dotykem jediného 
tlačítka, nerezové mlecí kameny 
s průměrem 64 mm.

PROFESIONÁLNÍ MLÝNEK KÁVY

PROFESIONÁLNÍ STROJE

Pro vaše hosty

Čerstvě namletá zrnková káva (100% 
arabika nebo dokonale vyrovnaná směr 
arabiky a robusty)

Pro vaše hosty

Ve vytížených provozovnách 
vyzkoušejte profesionální technologie 
na čerstvé mléko a přineste do vašeho 
hotelu zážitek i díky aromatu čerstvě 
namletých kávových zrn.

Pro vás

Kombinace výhod čerstvě namletých 
kávových zrn a čerstvého mléka, která 
vám umožní nabídnout profesionální 
kávový servis v moderním designu.

Připravte hostům moderní espresso nebo oblíbené mléčné speciality.  
Terminologii espresso nápojů najdete na str. 18.
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POKOJOVÝ SERVIS
83 % hostů se shoduje na tom, že se cítili lépe, 
pokud měli nabídku čaje a kávy známé značky. 
Nabídněte vašim hostům oblíbenou instantní kávu 
v našich jednoporcových baleních.

ŘEŠENÍ 

NESCAFÉ CLASSIC STICK 2G
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NESCAFÉ GOLD DECAF 2G

PORCELÁN

Pro vaše hosty

Rozpustná pražená 100% káva 
lahodné chuti s příjemným aromatem, 
v praktickém a hygienickém 
jednoporcovém balení. Nejoblíbenější 
a nejpoužívanější instantní káva v České 
republice v praktickém a hygienickém 
jednoporcovém balení. Ideální řešení pro 
hotelový servis. 

Pro vás

Cenově efektivní a pohodlné řešení pro 
vaši nabídku v rámci pokojového servisu. 

Pro vaše hosty

Instantní káva bez kofeinu s přídavkem 
jemně mleté pražené kávy bez 
kofeinu v praktickém a hygienickém 
jednoporcovém balení. 

Pro vaše hosty

Naservírujte hostům kávu ve značkovém 
porcelánu včetně doplňků (cukru nebo 
mandlí).Espresso Lungo Latte

Pro vás

Cenově efektivní a pohodlné řešení pro 
vaši nabídku v rámci pokojového servisu. 

*Nestlé Professional Street Talk UK, 2016
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*25% source needed

ŘEŠENÍ

PRAKTICKÉ BALENÍ
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STOLNÍ KÁVOVARY

Pro váš personál

Nabídněte svým zaměstnancům možnost 
připravit si až 12 druhů kávových nápojů 
stisknutím jednoho tlačítka. Nápoje jsou 
připravené dříve než za 12 sekund.

Pro vás

Jednoduché a efektivní řešení 
s minimální údržbou a denním čištěním.

Pro váš personál

Nabídněte svým zaměstnancům šálek 
prémiové instantní kávy bohaté na chuť 
a aroma, vyrobené z pečlivě vybraných 
kávových zrn.

Pro vás

Plnicí plechovky dostupné v objemu 500 g 
do vašeho prostoru pro zaměstnance.

Strategický výzkum, Quanti ve Velké Británii, Španělsku, 
Francii, Německu, Holandsku, provedený u konzumentů kávy 
v práci, květen 2014

NÁPOJOVÝ AUTOMAT

Pro vaše hosty

Samoobslužné nápojové automaty 
s přizpůsobitelnou širokou nabídkou 
horkých nápojů, které si vaši zaměstnanci 
mohou rychle připravit a vzít s sebou.

Pro vás

Rychlá příprava nápojů stisknutím 
jednoho tlačítka.

NÁPOJOVÁ ŘEŠENÍ 
PRO PERSONÁL

25 % zaměstnanců tvrdí, že přestávky na 
kávu jim pomáhají znovu se soustředit na 
práci. Nabídněte svým zaměstnancům 
přestávku s naší řadou jednoduchých 
a efektivních řešení, která jsou navržena 
tak, aby fungovala v každém prostoru pro 
zaměstnance.



TERMINOLOGIE ESPRESSO NÁPOJŮ18 COFFEE ACADEMY 19

Coffee Academy je projekt zaměřený 
na vzdělávání našich zákazníků a jejich 
zaměstnanců, jak správně připravovat kávu.

Jednodenní kurz probíhá pod vedením Nestlé 
baristy Jiřího Čady, certifikovaného SCA. 
Kurz je zakončen závěrečným testem, po 
jehož absolvování účastník dostane certifikát 
a základní baristický set.

Během kurzu proberete témata, jako pěstování kávy, metody zpracování kávy, baristické standardy, příprava 
moderního espressa a espresso nápojů, šlehání mléka, nastavování mlýnku nebo degustace káv (cupping).

Coffee Academy obsahuje 3 moduly:

1. od zrnka k šálku

2. příprava espressa

3. degustace kávy (cupping)

Espresso

Café lungo

Flat white

Espresso macchiato

Americano

Caffè latte

Double espresso

Cappuccino

Latte macchiato

crema

espresso šálek 
60  – 90 ml

60 ml espresso
+/- 10 ml

mléčná 
mikropěna

60 ml espresso
+/- 10 ml

sklenice
cca 160 ml

crema

30 ml espresso
+/- 5 ml

espresso šálek 
60  – 90 ml

horká voda

cappuccino šálek
120 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

mléčná 
mikropěna

caffé latte šálek
280  – 350 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

mléčná 
mikropěna

espresso šálek 
60  – 90 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

horká voda

cappuccino šálek
150  – 180 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

mléčná 
mikropěna

cappuccino šálek
150  – 180 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

mléčná pěna

teplé mléko

vysoká sklenice
více než 250 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml
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Nescafé Espresso
1 kg NESCAFÉ Espresso 
je dokonale vyrovnaná směs 
kávy arabika a robusta. Je to 
espresso s plnou tělnatostí, 
s tóny hořké čokolády 
a lískových oříšků.

Nescafé Superiore
1 kg NESCAFÉ Superiore 
je 100% káva arabika 
z certikovaných farem Rainforest 
Alliance. Vyznačuje se střední 
tělnatostí, střední kyselostí, 
sladkou hořkostí a sladkými 
mandlovými tóny.

Buondi Gold
1 kg Kombinace intenzivních, 
aromatických zrn robusty  
(70 %) v kombinaci s jemným 
aromatem vybraných zrn 
arabiky (30 %). Pokušení 
pro ty, kteří si rádi vychutnají 
výraznou chuť kávy.

Nescafé Alegria Delicate
500 g Vyšší stupeň pražení 
a vyvážená kyselost a hořkost 
podpořená ovocnými až 
vinnými tóny. Ideální směs 
pro přípravu nejen kávových 
specialit.
Intenzita chuti:

Perugina
1 kg Lahodný kakaový nápoj 
s mlékem přináší delikátní, 
a zároveň bohatý kakaový 
zážitek. Krémová konzistence, 
bez lepku, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku.

BRASILIA Ground  
Coffe Natur 
500 g Vakuovaná mletá 
káva směsi ze střední Ameriky 
a Asie, pražená na středním 
profilu a rozemletá na 
standardní velikost. Určena pro 
přípravu filtrované kávy  
a French press.

Nestlé Alegria Skimmed Milk 
Powder
500 g Lehké nízkotučné 
mléko s 1 % tuku. Tento 
sušený přípravek je vhodný pro 
přípravu mléčných specialit. 
Výsledná pěna zajistí jemnou 
mléčnou texturu nápojů.

Irish Cream Mocha
1 kg Nový kávový mix 
s trendy chutí Irish Cream 
Mocha.

Nestea Lemon
1 kg Instantní čaj s příchutí 
citronu. Vhodný pro přípravu 
teplých i studených nápojů.

Nestlé Milano  
Half-Skimmed Milk
500 g 100% granulované 
mléko vhodné na výrobu 
mléčných specialit. Vyznačuje 
se zejména hustotou 
a vlastnostmi klasického 
mléka.

Nescafé Alegria Smooth
500 g Jemně pražená směs 
kávy s elegantní a vyváženou 
chutí, která je zesílená 
osvěžujícími tóny citrusových 
plodů. Ideální směs pro připravu 
kávových specialit.
Intenzita chuti:

Buondi Prestige
1 kg Nejjemnější zrna arabiky 
(80 %) ze svěžího klimatu střední 
Ameriky a Brazílie se mísí se 
silnými zrny robusty (20 %) 
z Afriky. Aromatická káva plná 
voňavé, elegantní chuti.
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Feeling inspired

22 23KÁVOVÉ KOUTKY

BASIC 900

BASIC 900
20-40 šálků/den

COUNTER TOP 900

COUNTER TOP 900
<20 šálků/den

BASIC 1200

BASIC 1200
40-100 šálků/den

Nabídněte svým zákazníkům útulné prostředí kavárny, ať už je váš prostor jakýkoliv.

Vyzkoušejte, jak by u vás kávový koutek vypadal:



NAVŠTIVTE WWW.NESTLE-AKCE.CZ/NAPOJOVERESENI

Naše výrobky a služby vám zprostředkují naši obchodní zástupci.  
Neváhejte je kontaktovat.

Kontakty na obchodní zástupce

Více informácí najdete na www.nestleprofessional.cz  
nebo na infolince 0800 135 135

Jméno Oblast Telefon
Martin Kysel Praha, střední a severní Čechy 724 420 342
Roman Procházka Praha a Jižní Čechy 724 420 357 
Blanka Němcová Jižní a severní Morava 724 420 084
Martin Čunek Západní a severní Čechy 724 420 338
Tomáš Brezinský Česká a Slovenská republika +421 905 209 156

Barista Jiří Čad

Nestlé Professional CZ & SK


