
FROLÍKOVA KÁVA                 ANGELOS Lanškroun

Frolíkova káva PREZIDENT 
Tato káva je naší nejnovější směsí. Kvalita spočívá v tom, že 
jsou  zde  použity  výhradně  kávy  z  Afriky,  tudíž  tomuto 
výrobku  říkáme  "Africké  zlato".  Chuť  této  kávy  ocení 
především opravdoví znalci káv. Jedná se o specifickou chuť 
kávy pocházející z Afriky. Je to velmi výrazná zemitá chuť s 
nádechem hořké čokolády a ovocna.

Frolíkova káva DIPLOMAT
Frolíkova káva Diplomat patří mezi špičky našich káv. Ocení 
jí především znalci dobré kávy. Kávy zde použity jsou ze tří 
kontinentů: Střední Amerika, Jižní Amerika a Asie. Jedná se 
100% Arabiku. Káva je velice pečlivě pražena na střední 
úroveň  pražení.  Každé  pražení  je  degustováno,  aby  byla 
zajištěna kvalita a především ojedinělá chuť kávy.  Chuť je 
jemná, vyvážená, s nádechem hořké čokolády.

Frolíkova Extra káva
Frolíkova Extra káva je naší první směsí a po právu patří mezi nejlepší 
kávy na Českém trhu. Jedná se o 100% Arabicu ze Střední Ameriky a 
Asie. Chuť je plná, vyvážená s velmi jemnou kyselostí. Káva je středně 
pražená a tudíž ji uvítají i ti, kteří mají občas problémy se zažíváním.

Frolíkova káva HEJTMAN
U Frolíkovy kávy Hejtman jsou opět použity jako u všech 
našich káv suroviny prvních jakostí. Exkluzivita této směsi 
je dána poměrem Robusty s Arabikou, která činí 40% ku 
60%  Arabiky,  což  způsobuje  velmi  jemnou  hořkost. 
Suroviny  pro  tuto  kávu  pocházejí  ze  Střední  Ameriky  a 
Asie.  Tuto  kávu  doporučujeme  pro  toho,  kdo  nemá  rád 
kyselou a nebo naopak silně hořkou kávu.

Frolíkova káva z Borohrádku
Káva z Borohrádku. V čem spočívá jedinečnost této kávy? 
Ve  výběru  těch  nejlepších  surovin,  které  jsou  výhradně 
ručně sbírané. U této směsi a u kávy Hejtman je použita ta 
nejlépe  hodnocená  Robusta  na  světě.  Poměr  Robusty  je 
60% a Arabici 40%. Suroviny pro tuto kávu pocházejí ze 
Střední Ameriky a Asie. Díky použitým surovinám vzniká 
velice příjemně hořká káva se silným obsahem kofeinu.
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