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DET HER ER
COLD BREW 

Kvalitet tager ofte tid, og når 
vi brygger Cold Brew, må vi 

vente 16 timer, før vi kan nyde 
resultatet. 

Men det er det værd.  
Den kolde brygning giver 
en blød ka� esmag uden 

varmtbrygget ka� es intense 
undertoner, hvilket gør den 

særligt velegnet til 
forfriskende drikke. 

Brug den alene eller sammen 
med andre smage.

Velbekomme.



De bedste 

bønner

100% Arabica.

Tålmodighed

16 timer - så længe 

tager det for vores 

Cold Brew at brygge til 

perfektion.

Ristningen 

fremmer smagen

Ka� en ristes nænsomt af 

vores erfarne ristemester.

Temperaturen 

er vigtig

Koldt og længe.

Resultatet er en sødere og 

rundere ka� esmag end 

varmbrygget ka� e.

Certificering

Ka� en er certi� ceret

med Fairtrade, hvor der 

tages hensyn til naturen.

Nøje udvalgt vand

Vandkvaliteten er afgørende 

for at fremhæve ka� ens 

rette karakter.

SÅDAN LAVER VI COLD BREW  
Cold Brew er lavet af 100% Fairtrade-certi� cerede  arabicabønner. 

Certi� ceret ka� e er en rettesnor for, at der tages hensyn til 

ka� efarmerne og det miljø, ka� en dyrkes i. 



Cold Brew
classics

Cold Brew med mælk
1 dl. Cold Brew

1 dl. mælk, let eller sød

Bland ingredienserne, tilføj isterninger og nyd den iskold! 

Forsød med lidt sirup, lige fra klassisk karamel til et twist 

med ingefær.



Cold Brew citron
1,5 dl. Cold Brew

Saft fra en halv citron

1 spsk. rørsukkersirup

Pres den friske citron i bunden af glasset og hæld 

rørsukkersirup over, tilføj et par isterninger og fyld op med 

Cold Brew.



Cold Brew blodappelsin
1 dl. Cold Brew

Saften fra 1 blodappelsin

1 spsk. rørsukkersirup

Pres saften fra en blodappelsin i en shaker med 

rørsukkersirup og Cold Brew. 

Serveres med is og frisk blodappelsin.

Du kan peppe den op ved at tilføje 4 cl. gin. 



Kaffetonic lakrids
1 dl. Cold Brew

0,5 dl. tonicvand

0,5 tsk. lakridspulver

Bland Cold Brew og lakridspulver sammen, top med 

tonicvand og et par isterninger. 

Lakridspulveret kan udelades.



Cold Brew whisky & vanilje
8 cl. Cold Brew  

4 cl. whisky

2 cl. vaniljesirup

2 cl. hvid chokoladesirup

4 cl. mælk, let eller sød

Shake isterninger og ingredienser sammen og server straks.

Cold Brew
cold drinks



Cold Brew kaffelikør
1 dl. Cold Brew

0,5 dl. mælk, let eller sød

4 cl. ka� elikør

Bland Cold Brew og mælk, tilføj ka� elikør og server med isterninger 

lavet af Cold Brew.

 Pynt gerne med et par mynteblade.



Cold Irish Coffee
2 dl. Cold Brew

1 spsk. rørsukkersirup

2 cl. whisky

Bland Cold Brew, rørsukkersirup og whisky sammen. 

Tilføj et par isterninger og server med blødt � ødeskum og revet chokolade 

på toppen.



Cold Brew med vodka & appelsin
4 cl. Cold Brew

4 cl. vodka 

1 appelsin

2 cl. karamelsirup

1,5 cl. hvid chokoladesirup 

Pres appelsinsaft i en shaker med vodka, appelsin, karamel-, og hvid 

chokoladesirup. Put isterninger i et glas og tilføj indholdet fra shakeren. 

Hæld Cold Brew forsigtigt i glasset, så den deles i to lag. Pynt med revet 

appelsinskal.



Popcornshake med rom
0,5 dl. Cold Brew 

4 cl. popcornsirup 

2 cl. rom

0,5 dl. mælk, let eller sød 

1 lime 

Shake ingredienser med isterninger og hæld det i et glas. 

Pynt med en skive lime og popcorn på toppen. 

Se opskrift på popcorn på næste side.



Alkoholfri popcornshake 
Laves på samme måde som på modsatte side blot uden rom.

Hæld i et glas med ka� eisterninger, lavet af Cold Brew tilsat lidt 

karamelsirup for et sødt twist.

Popcornpynt tilberedes ved at smelte 2 spsk. rørsukker til gylden 

karamel på en pande, hvor poppede popcorn hurtigt vendes i. 

Popcornene fordeles på et stykke bagepapir, 

så de ligger i et enkelt lag. Knækkes i 

passende stykker, når de er helt afkølet.

Cold Brew
mocktails



Alkoholfri Cold Brew med
chokolade & granatæble

0,5 dl. Cold Brew

0,5 dl. mælk, let eller sød

2 cl. appelsinsirup

4 cl. chokoladesirup

2 cl. karamelsirup 

1 tsk. granatæblejuice – kan undlades 

Shake granatæble, appelsin-, karamel-, og chokoladesirup sammen. 

Hæld det op i et glas og top op med Cold Brew og mælk. Pyntes med 

granatæblekerner og revet chokolade.



KOLLI: 8×1L 

Cold Brew Antioquia,
Fairtrade 
1 l.

KOLLI: 
12×230ML 

Iska� e
Ca� e Latte, 
230 ml

KOLLI: 
12×230ML 

Iska� e
Double 
Espresso + 
Milk, 230 ml

Iskaffe

Cold Brew


