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Migdał, soja, kokos? 
Poznaj nasze kawowe nowości na napojach roślinnych. 

Tam, gdzie wieloletnie doświadczenie i pasja do kawy łączy się
z naturą... rodzi się nowy smak. Słodki kokos, kremowa soja
oraz nowość w postaci napoju migdałowego z delikatną,
orzechową nutą podkreślą wyjątkowy aromat ulubionych kaw
Costa Coffee i zabiorą Cię w egzotyczną podróż pełną
interesujących połączeń smakowych.

Napoje na bazie roślin cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem nie tylko wśród wegan oraz osób
nietolerujących laktozy. Ze względu na bogactwo witamin,
minerałów i zdrowych tłuszczy, jak również niską kaloryczność
coraz więcej osób decyduje się na tego typu alternatywę. Nie
wszyscy jednak wiedzą jak łączyć kawę i napój roślinny, aby
uzyskać idealny smak. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
i potrzebom klientów Costa Coffee stworzyła najlepszą ofertę
bazującą na napojach roślinnych, które stanowią zdrowy
zamiennik dla wielbicieli mlecznych kaw.
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Migdałowy zawrót głowy w Costa Coffee!

Po raz pierwszy obok kokosa i soi w kawiarniach dostępny będzie także
napój na bazie migdałów. Jego aksamitna, kremowa konsystencja idealnie
sprawdzi się w klasycznym, spienionym Latte, jak również jego słodkich
wariacjach czy tradycyjnej Americano, podkreślając właściwości mieszanek
i dodając przyjemnego, orzechowego posmaku.

Obok ulubionych bestsellerów pojawiają się także nowości bazujące na
napoju migdałowym :

Winter Latte to klasyka w najlepszym znaczeniu, która stanowi idealne
połączenie najwyższej jakości espresso i aksamitnego napoju migdałowego,
uwydatniając jego właściwości. Całość ozdobiona prażonymi płatkami
migdałów, które jeszcze bardziej akcentują charakter kawy. Bo piękno tkwi
w prostocie.

Waniliowa Latte na migdałowym o przyjemnym, waniliowym smaku.
Zwieńczona drobną, karmelową posypką, która subtelnie podkreśla słodycz
napoju. W tym przypadku napój migdałowy pozwala składnikom rozpływać
się kolejno i zapewnia delikatne waniliowo – migdałowe wykończenie.

Czekoladowa Latte na migdałowym – to równie klasyczny smak co wanilia.
Odrobina napoju migdałowego pomaga odkryć smak czekolady na nowo.
Migdał bardzo dobrze współgra z innymi składnikami, nadając im
orzechowy posmak.

Wśród nowości nie mogło zabraknąć także intensywnej, słodkiej
Przebogatej Gorącej Czekolady. Lekkości nadaje jej wykończenie bitą
śmietaną i prażonymi płatkami migdałów, których nie może zabraknąć w
tej kampanii.
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Nowa oferta śniadaniowa i lunchowa w Costa Coffee. 

Od 3 stycznia nasi Klienci mogą skorzystać z nowej formuły oferty zestawów 
Coffee Plus Menu. W Coffee Plus Menu możesz zakupić w specjalnej cenie 
produkt z oferty food tylko w zestawie z dowolną kawą lub herbatą. 

Coffee Plus Menu na śniadanie do godziny 12:00 
• Dowolny croissant lub rolls cynamonowy w zestawie z dowolną kawą lub 

herbatą w cenie 4,90 zł. Cena regularna 6,90 zł. 
• Jogurt owocowy w zestawie z dowolną kawą lub herbatą w cenie 5,90 zł. 

Cena regularna jogurtu 7,90 zł. 

Coffee Plus Menu z bagietką – przez cały dzień:
• Dowolna bagietka w zestawie z dowolną kawą lub herbatą w cenie 7,90 

zł. Cena regularna bagietki 10,90 zł. 

Coffee Plus Menu z kanapką na ciepło w godzinach 12:00-16:00: 
• Kanapka na ciepło do wyboru: Polędwiczka Cheddar Jalapeño, Schab 

Serek Chrzanowy lub Falafel Ananas Curry w zestawie z dowolną kawą 
lub herbatą w cenie 9,90 zł. Cena regularna kanapki 13,90 zł. 


