
Τηλ. +357 22 103708 Νίκου Καραντώνη 7Β, Στρόβολος
Λευκωσία

COMPANY
PROFILE

info@route66cafe.com.cy
www.route66cafe.com.cy

Τηλ. +357 22 103708 Νίκου Καραντώνη 7Β, Στρόβολος
Λευκωσία

info@route66cafe.com.cy
www.route66cafe.com.cy



2 3

Delizioso 100% Arabica
Ένα 100% Arabica χαρμάνι με γλυκό και ντελικάτο άρωμα, γεμάτο σώμα,
ελαφριά και ισορροπημένη γεύση, με στοιχεία σοκολάτας φρούτων και
αμυγδάλων.

Prezioso 100% Arabica
Ένας καθαρά Αράπικα espresso με γεμάτο σώμα από καφέ Κεντρικής
και Νότια Αμερικής και ένα ευχάριστο και καλά ισορροπημένο άρωμα.
Μπορείτε να τον απολαύσετε κατα την διάρκεια της ημέρα, δεδομένης
της χαμηλής περιεκτικότητας σε καφεΐνη.

Intenso 
Ένα χαρμάνι από Arabica Νότιας Αμερικανικής και μια ελαφριά προσθήκη
India Robusta που εμπλουτίζει την ένταση και την προσωπικότητα.
Με ένα γεμάτο σώμα και απαλή γεύση, είναι ιδανικός το πρωινό ή
μετά τα γεύματα.

Corposo
Ένα χαρμάνι από Asian Robusta με ισχυρό και έντονο σώμα, αναμειγμένο,
από Arabica που μαλακώνει και ενισχύει το άρωμα. Τέλειος για το
κατάλληλη πρωινή ενέργεια.

Deca�einato 
Ένας εσπρέσο χωρίς καφεΐνη, με απαλή γεύση, ντελικάτο άρωμα και
χαμηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη, που δεν υπερβαίνει 0,1%.

Caffitaly Coffee Beans Barista Accessories

Κάθε επάγγελμα έχει τα μυστικά του, αλλά και τα απαραίτητα αξεσουάρ.
Τι χρειάζεται ένας barista για να δημιουργήσει μοναδικά ροφήματα που θα
κλέψουν τις καρδιές των απανταχού λάτρων του καφέ;

Η τέχνη του καλού καφέ έχει πολλούς παράγοντες επιτυχίας
και μια σειρά από «όπλα», τα οποία στα χέρια ενός barista εξασφαλίζουν ποιότητα,
γευστικό αποτέλεσμα και ευκολία στην καθημερινή ενασχόλησή του με τον καφέ. 

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε όλα τα εργαλεία που χρειάζεται μια καφετέρια

ή ένας arista. Μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και καθαριστικά.

Blind portafilter

Glass

Scale 500 Corner tamping mat Tamping bases

Milk Jug Knock box Knock box

Portafilter Espresso tampers Cafiza 900Cafiza 430

Thermometer



Double Dark Deluxe 
Intense and with character, the chocolate
for real connoisseurs!

• Double Dark Deluxe • Silky Smooth • Rich N’ Thick • Pure White •
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Coffee Frappes
Τα Coffee Frappes περιέχουν πραγματικό καφέ, κακάο και βανίλια για να δίνουν
έντονες, φυσικές γεύσεις. Σας επιτρέπουν να δημιουργείτε γεμάτα, ελαφριά και
σταθερά νόστιμα ποτά κάθε φορά.

- 100% χωρίς γενετικά τροποποιημένες ουσίες
- Συσκευασία 2 κιλών ΤΙΝ που αρκεί για
 50 ροφήματα
- Πιστοποιημένα από Vegetarian Society

1 kg tin = 50

- Υπέροχες γεύσεις
- Γρήγορη και εύκολη παρασκευή
- ∆ημοφιλές ροφήματα με υψηλό ποσοστό κέρδους
- Χωρίς τεχνητές χρωστικές ουσίες και συντηρητικά

35% cocoa
(liquid)
300ml of milk
30g of chocolate

Co�ee Kick
Για τον απόλυτο
εραστή του καφέ,
το coffee frappe
της ODK συνδυάζει
το άρωμα του καφέ
με τον καφέ. 

Funky Caramel
Συνδυασμός βανίλιας
με αρωματική και
έντονη γεύση καφέ.

Cookies N
Cream
Ειδικά αναμιγμένο
χρησιμοποιώντας
νόστιμα κομμάτια
πραγματικού μπισκότου
για μια σοβαρή
δροσερή θεραπεία.
Χωρίς καφεΐνη.

Frozen Mocha
Ένα θαυμάσιο μείγμα
καβουρδισμένου καφέ,
κακάο και πραγματική
σοκολάτα.

Poshy To�ee
Ο τέλειος συνδυασμός
καφέ, κακάο και 10%
πραγματικά κομμάτια
toffee.

Vanilla
Συνδυασμός
βανίλιας με
αρωματική
και έντονη
γεύση καφέ.

Silky Smooth 
A real pleasure to everyone’s palate!

27% cocoa
(liquid)
300ml of milk
30g of chocolate

Rich N’ Thick
The way we like it in Italy!

22% cocoa
(thick italian classic)
120ml of milk
30g of chocolate

Pure White
Milky and creamy, the perfect drink
to indulge yourself with!

thick = 120ml
liquid = 300ml
of milk
30g of chocolate

More thancool
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made in italy

ORSADRINKS.COM
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Tea Time!

Wild`s Nights
Hibiscus, Apples (25%), Rosehip pulp,
Raisins (12%), Blackcurrants (6%),
Redcurrants (5%), Flavour, Licorice,
Rose petals

Sunshine Dream
Apples (39%), Hibiscus, Rosehip,
Flavour, Blackcurrants (4%),
Strawberries (4%)

Sweet Apple
Apples (54%), Rosehip pulp,
Hazel leaves, Flavour, Cinnamon

Hawaii Fruit
Hibiscus, Rosehip pulp, Raisins,
Pineapple (6%), Papaya (6%),
Mango (6%), Flavour, Orange peel

Fresh Mint
Mint leaves (98%), Flavour

Relax Summer
(Chamomile)
Chamomile flowers (33%),
Mint leaves (30%), Lemongrass,
Hibiscus, Carrot

Detox Tea
Fennel (20%), Dandelion, Rosemary,
Ginger (13%), Green tea (10%), Nettle,
Mint, Rosehip seeds, Cinnamon

Ginger Lemon
Ginger (50%), Hazel leaves,
Rosehip pulp, Lemongrass (10%),
Flavour, Cornflower petals

Rooibos Lemon
Dream
Rooibos (79%), Lemongrass (13%),
Orange peel, Flavour, Marigold petals

Green Tea Sencha
Green tea Sencha (100%)

China Jasmine
Green tea (77%), Jasmine (20%), Flavour

Green Tea Lemon
Green tea Sencha (80%),
Lemongrass, Flavour, Lemon peel (2%)

Black Tea Earl Grey
Black tea (97%), Flavour

Black Tea Ceylon
Black tea Ceylon 100%

Finest tea leaves,
exceptional taste!



BLACKBERRY

BANANA

CRANBERRY

MANDARIN

WILD BERRY

PEAR

WATERMELON 

MANGO

MELON

COCONUT

PAPAYE

RASPBERRY

PASSION FRUIT

CHERRY

KIWI

POMEGRANATE

PINEAPPLE

STRAWBERRY

GREEN APPLE

LYCHEES

PEACH PINK GRAPEFRUIT

Fruity Mix Line
1 kg bottles
6 bottles/box
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Η εταιρεία ODK-ORSA Drinks παράγει αληθινούς πουρέδες φρούτων
με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, για cocktails και smoothies σε
22 υπέροχες γεύσεις και πρωτότυπα σιρόπια για cocktails
σε 23 ξεχωριστές γεύσεις.

- Ευέλικτη και εργονομική συσκευασία - squeeze bottle
- Ισορροπημένη γεύση και μεγάλη περιεκτικότητα σε φρούτα
- Αποτελεσματικοί τόσο στο shaker όσο και στο blender

Τα καλύτερα ποτά χρειάζονται πάντα κάτι ξεχωριστό.
Μεγάλη γκάμα από απίστευτες γεύσεις.

Η ODK αναπτύσσεται και προσαρμόζεται γρήγορα στις τάσεις της αγοράς.
Ελκυστικό σχεδιασμός  χωρίς συμβιβασμούς στην ευκολία χρήσης.
Παροχείς ποτών σε καφέ / κοκτέιλ μπαρ σε περισσότερες από 30 χώρες.
Κατασκευάζονται στην Ιταλία, από την επιλογή του πρώτου υλικού μέχρι τη διαδικασία.
Στρατηγική συνεργασία με διεθνή σχολές και οργανισμούς.

made in italy

ORSADRINKS.COM

BLUEBERRYYUZU



Plastic bottles

Glass bottles

Iced Tea

Syrup Line 750 ml bottles
6 bottles/box

NEW NEWNEWNEW

MOJITO • CUCUMBER • BASIL • GREEN APPLE • GREEN MINT • TROPICAL BLU • RHUBARB •
RASPBERRY • VIOLET • MAPLE • GRENADINE • STRAWBERRY • CHILI • GUAVA • IRISH CREAM

Barista
CHOCOLATE • HAZELNUT • CINNAMON • CARAMEL • AMARETTO • VANILLA • BROWN SUGAR • WHITE SUGAR

PEACH • LEMON • MANDARIN • GREEN • ICED TEA • BERGAMON

NEW NEW NEW NEW NEW

WHITE PEACH • ROSE • PINA COLADA • RHUM • FALERNUM • BANANA • ELDERFLOWER • ORGEAT • COCONUT • GINGER • WHITE MINT
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LIME •  SWEET & SOUR • LEMON • GINGER

Creamy Sour

VANILLA • COCOA • WHITE CHOCOLATE • HAZELNUT • PISTACHIO • CARAMEL

Lemon Sour
1 kg bottles
6 bottles/box

1 kg bottles
6 bottles/box
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BFC
Στην Ιταλία, η BFC είναι μία από τις τελευταίες οικογενειακές επιχειρήσεις που κατασκεύαζαν
μηχανές εσπρέσο που αποτελούσαν πρώτη επιλογή επαγγελματικών baristas. Εκεί λένε ότι
«ο κ. Brutti γνωρίζει καλά τους λέβητες». Επειδή έχει μάθει την επιστήμη και την τέχνη της
θερμικής σταθερότητας για τον εξαιρετικό, σταθερό καφέ.

Espresso Machines
Κάνε τη σωστή επιλογή!

LIRA

ZENITH 65 HS MIGNON

GALILEO

Reneka
Χειροποίητες στην Αλσατία / Γαλλία από την ίδρυση της εταιρίας, Οι μηχανές Reneka
είναι το τέλειο παράδειγμα που μπορεί να υπερηφανεύεται για εξαιρετική ποιότητα
κατασκευής τους. Μέσω Έρευνας & Ανάπτυξης αυτά τα χρόνια, η Reneka ενσωμάτωσε
καινοτομίες και ακολούθησε τις απαιτήσεις της αγοράς με μεγάλη επιτυχία.
Χάρη στη δική της Έρευνα & Ανάπτυξη, το εμπορικό σήμα διατηρεί την ικανότητά του να
βελτιώνει την τεχνολογία του, ώστε να ανταποκρίνεται συνεχώς στην εξέλιξη της ζήτησης.

VIVA LIFE LIFE HC R80

Coffee Grinders

DROGHERIA MCD4

Eureka
Η EUREKA είναι ηγετική εταιρεία στο σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονων και μοντέρνων
μύλων καφέ από το 1920. Ιδρύθηκε στη Φλωρεντία από τον Aurelio Conti και ξεκίνησε
τη δραστηριότητά της ως κατασκευαστής μύλων για Espresso και γρήγορα έγινε σύμβολο
υπεροχής. Σήμερα, χάρη στη διεθνή και δυναμική της στάση, η Eureka στοχεύει να γίνει η πιο
καινοτόμος  εταιρεία στη βιομηχανία μύλων καφέ. Η "τελευταία λέξη της τεχνολογίας" σε τεχνικές
άλεσης για κάθε τύπο παρασκευής καφέ.

NEW

“Easy Setting” system

New transparent bean
hopper (300 gr)

Anti-Clump &
Electrostaticity
system (ACE)

Display touch with:
2 programmable doses

-/+ for grind time regulation
“Extra Dose” mode

Long duration
microswitch with
“Start & Stop” function

Aroma Perfect Patented technology
Με την πατέντα Aroma Perfect, η Reneka επαναπροσδιορίζει πλήρως τα πρότυπα της
τεχνολογίας! Χάρη σε αυτή την τεχνολογία του, η κεφαλή προσαρμόζεται αυτόματα στην
ποσότητα του καφέ και υποστηρίζει τις αλλαγές στη δοσολογία για να εξασφαλίσει την
σωστή πίεση για τέλεια εκχύλιση στο φλιτζάνι. ∆εν απαιτείται χειροκίνητο tamping.

Aroma perfect
Brewhead close

Aroma perfect
Brewhead open

Η ποιότητα του καφέ που προσφέρεις στους πελάτες σου μπορεί να καθορίσει την επιτυχία
της επιχείρησής σου. Ο καλός καφές λειτουργεί σαν μαγνήτης και η φήμη του κυκλοφορεί
από στόμα σε στόμα. Συνεπώς, η επιλογή μηχανής εσπρέσο θα πρέπει να γίνει μεθοδευμένα
και να μην αποτελέσει μια απόφαση της στιγμής!

Μύλος άλεσης
Ο μύλος άλεσης είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ενός barista, καθώς η ποιότητα
του καφέ στο φλιτζάνι  προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την σωστή άλεση καφέ.
Για να προσφέρετε κι εσείς καφέ υψηλής ποιότητας και φρεσκάδας στους πελάτες σας,
επιλέξτε σωστά τον μύλο σας.



Το Caffitaly System είναι ένας συνδυασμός μηχανών καφέ και κάψουλας.
Είναι ο πιο έξυπνος, εύκολος και απλός τρόπος παρασκευής Ιταλικού
εσπρέσο υψηλών προδιαγραφών και εξαιρετικής ποιότητας. 

Η  καινοτόμος τεχνολογία της Caffitaly βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα, τη
γεύση και το  άρωμα του καφέ προσφέροντας τέλεια κρέμα και έντονο άρωμα
φρέσκου καφέ όπως δεν τον έχετε γευτεί ποτέ ξανά.

INTENSO
30% Robusta
70% Arabica

CORPOSO
55% Robusta
45% Arabica

DECAF
30% Robusta
70% Arabica

PREZIOSO
100% Arabica

CREMOSO
100% Arabica

AMERICANO
drip filter
100% Arabica

SUPREMO
100% Arabica

MORBIDO
30% Robusta
70% Arabica

ARMONIOSO
30% Robusta
70% Arabica

GINSENG
COFFEE

BRAZIL
single origin
100% Arabica

MEXICO
single origin
100% Arabica

Coffee Capsules

NAUTILUS S06
∆εν χρειάζεται ξεχωριστή συσκευή παρασκευής
αφρόγαλου, η μηχανή Nautilus S06 έρχεται με ένα
ενσωματωμένο γρήγορο ακροφύσιο για ατμό, ώστε
να μπορείτε να φτιάξετε αφρόγαλα κάθε φορά.

BIANCA S22
Με το πάτημα ενός κουμπιού, θα έχετε ένα εξαιρετικό
κρεμώδες Cappuccino ή Latte στα χέρια σας μέσα σε
λίγα λεπτά. Και ανεξάρτητα από την επιλογή σας, με ή
χωρίς γάλα, θα επιτύχετε καφέ ποιότητας barista στην
ευκολία του σπιτιού ή του γραφείου σας.

DIADEMA S16
Συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία και κομψό
σχεδιασμό, αυτή η μηχανή καφέ σας επιτρέπει να
κάνετε εξαιρετικά ποιοτικό καφέ καθώς και πολλά
άλλα ζεστά ροφήματα όποτε θέλετε, με μερικές
μόνο ένα απλό κλικ.

Caffitaly Capsule Machines
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Caffitaly System


