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Nestlé je najväčší poskytovateľ stravovacích služieb na 
svete. Sme tu pre vás, aby sme spolu rozšírili ponuku 
nápojov a spríjemnili tak vašim hosťom pobyt, na ktorý 
len tak ľahko nezabudnú. Prinášame vám kvalitné 
produkty a značky spolu s jednoduchými profesionálnymi 
technológiami pre nápojové riešenia. 

Preferujú vaši hostia klasickú čiernu kávu alebo kávu  
s mliekom, servírovanú alebo si ju radšej pripravujú 
sami? Zaujímajú sa o prémiové zmesi alebo kaviarenské 
produkty? Alebo vaši hostia hľadajú horúce nápoje na 
cestu? V oddelení Nestlé Professional® poskytujeme 
riešenia pripravené s ohľadom na vaše požiadavky, plus 
technológiu a tréning, aby sme vám pomohli servírovať 
vždy dokonalú šálku kávy.

Skvelú hotelovú kávu nemožno podceňovať. Čaj a káva  
sú pre hostí druhým najdôležitejším prvkom na izbe, pričom 
65 % z nich tvrdí, že ich pobyt je vďaka tomu príjemnejší,  
a 83 % hostí sa zhoduje na tom, že sa cítili pozitívnejšie,  
ak bola nápojová ponuka od známej značky.* Veríme, že sú to  
práve tieto drobnosti, ktoré vytvárajú rozdiel a dokážu, na oplátku, 
povzbudiť hostí, aby sa opäť vrátili k vám.

* Nestlé Professional Street Talk UK, 2016
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Objavte širokú škálu dostupných nápojových  
riešení od Nestlé Professional®, ako aj to, kde ich 
najefektívnejšie umiestniť vo vašom hoteli.



POZRITE SI NAŠE RIEŠENIA PODĽA OBLASTINAZRITE POD 
STRECHU SVOJHO 
HOTELA

Od Nescafé® Alegria® kávových 
riešení v banketových priestoroch  
až po NESCAFÉ® jednorázové 
kávové vrecká na izbe, Nestlé 
Professional® ponúka rôzne riešenia 
značkových nápojov, ktoré uspokoja 
potreby akéhokoľvek hotela. 
Preskúmajte náš plán hotela 
a zistite, ktoré z našich nápojových 
riešení sú pre vaše potreby 
najvhodnejšie.
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PRIESTOR RECEPCIE
Prispejte k tomu, aby vaši hostia trávili viac času 
so svojimi kolegami a priateľmi vo vašej recepcii 
alebo v lobby bare vďaka tomu, že im poskytnete 
množstvo jednoduchých, ale efektívnych 
nápojových riešení.

RIEŠENIA 7

STOLOVÉ KÁVOVARY

Pre vašich hostí

Priestorovo kompaktný a napriek tomu 
neprehliadnuteľný stroj vo vašej recepcii, 
ktorý uvíta vašich hostí s ponukou až 12 
nápojov.

Pre vás

Stroje sú nenáročné na prevádzku  
a obsluhu, zaručia vám rýchlu prípravu
nápoja stlačením jedného tlačidla.
Bezúdržbová a bezodpadová 
prevádzka, ktorá nevyžaduje chemické 
čistenie.

NÁPOJOVÉ AUTOMATY

Pre vašich hostí

Samoobslužné nápojové automaty  
s prispôsobiteľnou širokou ponukou 
horúcich nápojov, ktoré si vaši hostia  
môžu vziať na cestu.

Pre vás

Maximalizujte svoje výnosy našim 
atraktívnym automatom s rýchlou 
prípravou nápoja stlačením jedného 
tlačidla. Ponúkame kompletný servis  
a dodanie bez starostí.
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PROFESIONÁLNE STROJE

Pre vašich hostí

Do vyťažených prevádzok vyskúšajte 
profesionálne technológie na čerstvé 
mlieko a prineste do vášho raňajkového 
bufetu zážitok od baristu aj vďaka 
aróme čerstvo pomletých kávových zŕn.

Pre vás

Kombinácia výhod čerstvo pomletých
kávových zŕn a čerstvého mlieka vám 
umožní ponúknuť profesionálny kávový 
servis v modernom dizajne.

STOLOVÉ KÁVOVARY

Pre vašich hostí

Servírujte až 12 druhov vybraných 
kávových nápojov počas raňajok formou 
bufetu. Jednoduchým dotykom tlačidla 
budete mať pripravený nápoj za menej 
ako 12 sekúnd.

Pre vás

Stroje sú nenáročné na obsluhu, 
zaručia vám rýchlu prípravu nápoja 
stlačením jedného tlačidla. Bezúdržbová 
a bezodpadová prevádzka, ktorá 
nevyžaduje chemické čistenie.

REŠTAURÁCIA  
– RAŇAJKY

Ponúknite svojim hosťom na raňajky výber  
nielen kávových špecialít. Doprajte im stálu 
kvalitu servírovanej šálky, možnosť rýchleho 
dopĺňania kávy aj s obmedzeným množstvom 
ingrediencií počas náročnej raňajkovej periódy.
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BANKETY  
& KONFERENCIE

Od malých stretnutí až po banketové 
podujatia, naše kávové riešenia  
sú vhodné pre všetky veľkosti  
podľa vašich potrieb.

RIEŠENIA 11

KOMBINOVANÉ STROJE

STOLOVÉ KÁVOVARY

Pre vašich hostí

Servírujte až 12 druhov vybraných
kávových nápojov počas konferencií. 
Jednoduchým dotykom tlačidla budete 
mať pripravený nápoj za menej než 12 
sekúnd.

Pre vás

Vhodné, jednoduché a ekonomicky 
efektívne nápojové riešenie pre 
kongresovú kávu.

Pre vašich hostí

Povzbuďte klientov počas coffee breaku 
arómou čerstvo mletej zrnkovej kávy 
alebo populárnymi špecialitami  
z rozpustnej kávy. Doprajte im výber  
až zo 48 nápojov.

Pre vás

Stroje sú nenáročné na obsluhu, 
zaručia vám rýchlu prípravu
nápoja stlačením jedného tlačidla.
Bezúdržbová a bezodpadová 
prevádzka, ktorá nevyžaduje chemické 
čistenie.
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REŠTAURÁCIA 
& LOBBY BAR

Ponúknite svojim hosťom možnosť voľby 
kávových špecialít kedykoľvek a pri akejkoľvek 
príležitosti počas dňa.

RIEŠENIA 13

PÁKOVÉ STROJE

Pre vašich hostí

Radi vám ponúkneme tradičné 
dvojpákové espresso stroje, ktoré potešia 
vašich hostí pôžitkom ako z kaviarne.

Pre vás

Pre hotely s kvalifikovanými baristami 
je tu tradičný pákový stroj, s ktorým 
môžete vytvoriť dokonalú šálku kávy  
s použitím našej zrnkovej kávy 
NESCAFÉ®.

Pre vás

Konzistentné mletie dotykom jedného 
tlačidla, nerezové mlecie kamene  
s priemerom 64 mm.

PROFESIONÁLNY MLYNČEK NA KÁVU

PROFESIONÁLNE STROJE

Pre vašich hostí

Čerstvo pomletá zrnková káva  
(100 % Arabica alebo dokonale 
vyrovnaná zmes Arabica a Robusta)

Pre vašich hostí

Do vyťažených prevádzok vyskúšajte 
profesionálne technológie na čerstvé 
mlieko a prineste do vášho hotela 
zážitok aj vďaka aróme čerstvo 
pomletých kávových zŕn.

Pre vás

Kombinácia výhod čerstvo pomletých
kávových zŕn a čerstvého mlieka, ktorá 
vám umožní ponúknuť profesionálny 
kávový servis v modernom dizajne.

Pripravte hosťom moderné espresso alebo obľúbené mliečne špeciality. Terminológiu espresso 
nápojov nájdete na str. 18.
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IZBOVÝ SERVIS
83 % hostí sa zhoduje na tom, že sa cítili lepšie, 
ak bola ponuka čaju a kávy od známej značky.* 
Ponúknite vašim hosťom obľúbenú instantnú kávu 
v našich jednoporciových baleniach.

RIEŠENIA

NESCAFÉ CLASSIC STICK 2G
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NESCAFÉ GOLD DECAF 2G

PORCELÁN

Pre vašich hostí

Rozpustná pražená 100 % káva 
lahodnej chuti s príjemnou arómou. 
Najobľúbenejšia a najpoužívanejšia 
instantná káva v Slovenskej 
republike v praktickom a hygienickom 
jednoporciovom balení. Ideálne riešenie 
pre hotelový servis.

Pre vás

Cenovo efektívne a pohodlné riešenie 
pre vašu ponuku v rámci izbového 
servisu.

Pre vašich hostí

Instantná káva bez kofeínu s prídavkom 
jemne mletej praženej kávy bez 
kofeínu v praktickom a hygienickom 
jednoporciovom balení.

Pre vašich hostí

Naservírujte hosťom kávu v značkovom 
porceláne vrátane doplnkov (cukru či 
mandlí).Espresso Lungo Latte

Pre vás

Cenovo efektívne a pohodlné riešenie 
pre vašu ponuku v rámci izbového 
servisu.

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

RIEŠENIA

PRAKTICKÉ BALENIE
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STOLOVÉ KÁVOVARY

Pre váš personál

Ponúknite svojim zamestnancom možnosť 
pripraviť si až 12 druhov kávových 
nápojov stlačením len jedného tlačidla.
Nápoje sú pripravené za menej  
ako 12 sekúnd.

Pre vás

Jednoduché a efektívne riešenie  
s minimálnou údržbou a denným 
čistením.

Pre váš personál

Ponúknite svojim zamestnancom šálku 

prémiovej instantnej kávy bohatej na 
chuť a arómu, vyrobenej zo starostlivo 
vybraných kávových zŕn.

Pre vás

Plniace plechovky dostupné  
v objemoch 500 g pre vaše priestory  
pre zamestnancov.

* Strategický výskum, Quanti vo Veľkej Británii, Španielsku, 
Francúzsku, Nemecku, Holandsku realizovaný na 
konzumentoch kávy v práci, máj 2014 
† IRI MAT 52 w/e Jan 2018

NÁPOJOVÝ AUTOMAT

Pre vašich hostí

Samoobslužné nápojové automaty
s prispôsobiteľnou širokou ponukou
horúcich nápojov, ktoré si vaši zamestnanci
môžu rýchlo pripraviť aj zobrať so sebou.

Pre vás

Rýchla príprava nápojov stlačením 
jedného tlačidla.

NÁPOJOVÉ RIEŠENIA 
PRE PERSONÁL

25 % zamestnancov tvrdí, že prestávky  
na kávu im pomáhajú znova sa sústrediť  
na prácu*. Ponúknite svojim zamestnancom 
prestávku naším radom jednoduchých  
a efektívnych riešení, ktoré sú navrhnuté tak, 
aby fungovali v každom priestore  
pre zamestnancov.
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Coffee Academy je projekt zameraný 
na vzdelávanie našich zákazníkov a ich 
zamestnancov ako správne pripravovať kávu. 

Jednodňový kurz prebieha pod vedením Nestlé 
baristu Jiřího Čada, certifikovaného SCA. 
Kurz je zakončený záverečným testom, po 
absolvovaní ktorého účastník dostane certifikát 
a základnú baristickú súpravu.

Počas kurzu preberiete témy: pestovanie kávy, metódy spracovania kávy, baristické štandardy, príprava moderného 
espressa a espresso nápojov, šľahanie mlieka, nastavovanie mlynčeka či degustácia káv (cupping).

Coffee Academy obsahuje 3 moduly:

1. od zrnka k šálke

2. príprava espressa

3. degustácie kávy (cupping)

Espresso

Café lungo

Flat white

Espresso macchiato

Americano

Caffé latte

Double espresso

Cappuccino

Latte macchiato

crema

espresso šálka
60  – 90 ml

60 ml espresso
+/- 10 ml

mliečna 
mikropena

60 ml espresso
+/- 10 ml

pohár
cca 160 ml

crema

30 ml espresso
+/- 5 ml

espresso šálka
60  – 90 ml

horúca voda

cappuccino šálka
120 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

mliečna 
mikropena

caffé latte šálka
280  – 350 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

mliečna 
mikropena

espresso šálka
60  – 90 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

horúca voda

cappuccino šálka
150  – 180 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

mliečna 
mikropena

cappuccino šálka
150  – 180 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml

mliečna pena

teplé mlieko

vysoký pohár
viac ako 250 ml

30 ml espresso
+/- 5 ml
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Nescafé Espresso
1 kg NESCAFÉ Espresso  
je dokonale vyrovnaná zmes 
kávy Arabica a Robusta. Je to 
espresso s plnou telnatosťou, 
s tónmi horkej čokolády 
a lieskových orieškov.

Nescafé Superiore
1 kg NESCAFÉ Superiore  
je káva typu 100 % Arabica  
z fariem certifikovaných 
Rainforest Alliance. Vyznačuje sa 
strednou telnatosťou, strednou 
aciditou, sladkou horkosťou  
a sladkými mandľovými tónmi.

Buondi Gold
1 kg Kombinácia 
intenzívnych, aromatických zŕn 
Robusty (70 %) v kombinácii  
s jemnou arómou vybraných 
zŕn Arabica (30 %). Pokušenie 
pre tých, ktorí si radi 
vychutnajú výraznú chuť kávy.

Nescafé Alegria Delicate
500 g Vyšší stupeň praženia 
a vyvážená kyslosť a horkosť, 
podporená ovocnými až 
vínnymi tónmi. Ideálna zmes 
na prípravu nielen kávových 
špecialít.

Perugina
1 kg Lahodný kakaový nápoj 
s mliekom prináša delikátny 
a zároveň bohatý kakaový 
zážitok. Krémová konzistencia, 
bez lepku, kakaový prášok  
so zníženým obsahom tuku.

Nestlé Alegria Skimmed Milk 
Powder
500 g Ľahké, nízkotučné 
mlieko s 1 % tuku. Tento 
sušený prípravok je vhodný  
na prípravu mliečnych 
špecialít. Výsledná pena zaistí 
jemnú mliečnu textúru nápojov.

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

Nestea Lemon
1 kg Instantný čaj s príchuťou 
citróna. Vhodný na prípravu 
teplých i studených nápojov.

Nestlé Milano  
Half-Skimmed Milk
500 g 100 % granulované 
mlieko vhodné na výrobu 
mliečnych špecialít. Vyznačuje 
sa najmä hustotou  
a vlastnosťami klasického 
mlieka.

Nescafé Alegria Smooth
500 g Jemne pražená zmes 
kávy s elegantnou a vyváženou 
chuťou, ktorá je posilnená 
osviežujúcimi tónmi citrusových 
plodov. Ideálna zmes na 
prípravu kávových špecialít.

Buondi Prestige
1 kg Najjemnejšie zrná Arabiky 
(80 %) zo sviežej klímy Strednej 
Ameriky a Brazílie sa miešajú  
so silnými zrnami Robusty (20 %) 
z Afriky. Aromatická káva plná 
voňavej elegantnej chuti.
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Feeling inspired

22 23KÁVOVÉ KÚTIKY

BASIC 900

BASIC 900
20-40 šálok / deň

COUNTER TOP 900

COUNTER TOP 900
<20 šálok / deň

BASIC 1200

BASIC 1200
40-100 šálok / deň

Ponúknite svojím zákazníkom útulné prostredie kaviarne, nech už je váš priestor akýkoľvek.

Vyskúšajte, ako by u vás kávový kútik vyzeral:



NAVŠTÍVTE WWW.NESTLE-AKCE.CZ/SK/NAPOJOVERIESENIE

Naše výrobky a služby vám sprostredkujú naši obchodní zástupcovia. 
Neváhajte ich kontaktovať.

Kontakty na obchodných zástupcov

Viac informácií získate na www.nestleprofessional.sk  
alebo na infolinke 0800 135 135

Meno Oblasť Telefón
Ján Kollárik Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj 918 873 016
Daniel Pakes Prešovský, Košický kraj a okres Brezno   907 879 841
Zdenko Cigleni Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický kraj 905 212 239
Tomáš Brezinský Slovensko a Čechy 905 209 156 

Barista Jiří Čad

Nestlé Professional CZ & SK


