RAKKAUTTA KAHVIIN PILKETTÄ SILMÄKULMASSA
Meidän tarinamme sai alkunsa unelmastani,
pienestä gourmet-paahtimosta ja kahvilasta,
Helsingin Katajanokan satamakorttelissa
vuonna 1987. Ja vaikka tänä päivänä meillä on
jo yli 70 coffee shopia Euroopassa ja Aasiassa,
ei missiomme ole vuosien saatossa muuttunut.
Haluamme, että täydellinen kahvinautinto,
sydämellinen henkilökohtainen palvelu ja
viihtyisä miljöö saavat asiakkaamme tuntemaan
itsensä onnellisemmaksi. Meidän filosofiamme mukaan onni rakentuu elämän pienistä
hetkistä. Esimerkiksi hyväntuulisen ja iloisesti
hymyilevän baristan tarjoamasta herkullisesta
kahvista arkiaamuna.

Me suomalaiset olemme maailman intohimoisimpia ja kovimpia kahvinjuojia. Kahvi
on tärkeä osa juhlahetkiämme ja päivittäisiä
virkistystaukojamme. Siksi ei ole yhdentekevää,
minkälaista kahvia nautimme. Sen tulee olla
mahdollisimman hyvää, mielellään täydellistä!
Eikö totta?
Olet lämpimästi tervetullut meille nauttimaan
vastapaahdetusta, ensiluokkaisista kahvipavuista jauhetusta kahvista, ihanista teesekoituksistamme ja kahvidrinkeistämme! Nauti niistä
sellaisenaan tai ota kyytipojaksi pieni suolainen
suupala tai ihana makea herkku. Koulutetut
baristamme kertovat sinulle mielellään eri

kahvilaaduistamme sekä tämän hetken kuumimmista kahvi- ja teetrendeistä Suomessa ja
maailmalla.
Rakkautta kahviin – pilke silmäkulmassa!
Se on meidän mottomme. Toivottavasti se
näkyy ja maistuu jokaisessa Robert’s Coffee
-kokemuksessasi.
Nautinnollisia kahvihetkiä,
Robert, Henrika, Carl-Gustav ja koko Robert’s
Coffeen tiimi

1987 Robert perusti pienpaahtimon ja kahvilan
Katajanokalle Helsinkiin.

COFFEE SHOP
– TÄYDELLISIÄ KAHVIELÄMYKSIÄ
Robert’s Coffee on suomalainen perheyritys, jolle arjen pienet asiat ovat
isoja ja merkityksellisiä. Kaikkein tärkeintä meille on pitää huolta kahvimme
korkeasta laadusta ja hurmata jokainen asiakkaamme. Seuraamme aikaamme ja luomme rohkeasti uutta, pilke silmäkulmassa, perinteitämme
ja arvojamme kunnioittaen.
Meidän filosofiamme mukaan paras kahvi on tuore kahvi. Emme koskaan
varastoi kahvia, vaan toimitamme sen paahtimosta suoraan coffee
shopeihimme ja liikkeisiimme.

Tiesithän, että kahviamme on saatavana myös irtopapuina,
kauniissa paperipusseissa kotiin tai tuliaisina kylään vietäväksi?

MONI RAKASTUU MYÖS TUNNELMAAMME
Me haluamme, että rakastut kahviemme lisäksi myös coffee shopiemme tunnelmaan. Coffee shopit ovat kodikkaasti sisustettuja urbaaneja olohuoneita ja
kohtauspaikkoja, joissa voit tavata ystäviäsi, tehdä töitä tai nauttia omasta rauhallisesta hetkestä ja ihanasta kahvikupillisesta. Ehkä löydät uuden lempikirjan
kirjahyllystämme tai lemmityn naapuripöydästä! Koskaanhan ei voi tietää…

PARASTA MAHDOLLISTA KAHVIA
– PAVUSTA KUPPIIN
Täydelliseen kahvinautintoon eivät pelkät täydelliset pavut riitä. Jokaisen espresson
on täytettävä tiukat laatukriteerimme – eli oltava tuoksultaan, maultaan ja cremaltaan täydellinen. Se vaatii osaamisen lisäksi rakkautta kahviin – pilke silmäkulmassa!
Me koulutamme kaikki työntekijämme kahvin ja teen valmistuksen ammattilaisiksi.
Jokaisessa coffee shopissa työskentelee vähintään yksi Barista Coach, joka vastaa
kahviemme ja palvelumme korkeasta laadusta, muun henkilökunnan baristataidoista ja
coffee shopin inspiroivasta ilmapiiristä – myös Robert’s Coffeelaisten kesken.

FRANCHISING-YRITTÄJÄT
– YHTÄ SUURTA PERHETTÄ
Robert’s Coffee Franchising -yrittäjiämme yhdistää intohimo
ihanaan, tuoreeseen kahviin ja halu tarjota jokaiselle sisään astuvalle
asiakkaalle ikimuistoinen kahvilakokemus kodikkaassa ja viihtyisässä
ympäristössä.
Kansainvälinen yrittäjäperheemme kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä
Robert’s Coffee -coffee shopeja on Suomen lisäksi muualla Euroopassa ja Aasiassa.

SAMA KONSEPTI KAIKKIALLA
• Ensiluokkaista, vastapaahdettua kahvia ja
laadukasta teetä
• Sydämellinen ja asiantunteva palvelu
• Viihtyisä, olohuonemainen kahvilaympäristö
• Rohkeaa luovuutta

Keväällä 2015 lanseeraamme
uuden mobiilitilaussovelluksen,
jonka avulla voit tilata ja
maksaa take away -kahvisi jo
ennen coffee shopiin saapumista!

Kuvassa franchisingyrittäjä Heikki Korhonen
ja Robert Paulig.

Myös koirakaverit ovat tervetulleita!

ESITTELYSSÄ:
FRANCHISING-YRITTÄJÄ
TONI IMMONEN
Toni Immonen, 31, toimii yhdeksän Robert’s Coffee
-coffee shopin kahviloitsijana Helsingissä, Tampereella ja Hyvinkäällä. Vuonna 2014 hänelle tulee täyteen
10 vuotta Robert’s Coffee -yrittäjänä. ”Olen löytänyt
ympärilleni mahtavan työtiimin, jota kutsun nykyään perheeksi. Meillä kaikki pääsevät vaikuttamaan
asioihin ja toteuttamaan omia näkemyksiään, mutta
asiakas on aina bisneksen tärkein juttu.”
Toni suhtautuu työhönsä yhtä innostuneesti ja intohimoisesti kuin aloittaessaan yrittäjänä. Työnkuva on
tosin muuttunut valtavasti vuosien aikana. Aina kun
aika antaa myöden, Toni palaa tiskin taakse asiakastöihin, mikä on yksi työn kohokohdista asiakkaita

rakastavalle kahviloitsijalle. ”Asiakkaiden kahvitietous
ja samalla myös vaatimustaso ovat kasvaneet lähivuosina, mikä on hieno juttu. Kahvilakulttuurista on tullut
arjen luksusta koko kansalle ja hyvä niin, sillä olemmehan me suomalaiset maailman kovimpia kahvinjuojia”,
Toni naureskelee.
”Yrittäjän työpäivä on pitkä”, Toni kertoo lempijuomaansa sinkku caffe lattea hörppien, ”mutta
Robert’s Coffeen kehittyvä konsepti ja kasvava
tuotevalikoima pitävät työn mielenkiintoisena.”
Robert’s Coffeessa asiakasta kuunnellaan ja toimintaa
kehitetään heidän toiveidensa pohjalta. Kahvitrendit
menevät vauhdilla eteenpäin ja Robert’s Coffee on
mukana kehityksen etujoukoissa. ”Robert’s Coffeen
erottaa muista kahviloista suomalaisuus, hyvä ja vastapaahdettu kahvi, kansainvälinen ilmapiiri ja yrityksen
taustalla oleva perhearvot”, Toni toteaa.

Yhteistyössä Robert’s Coffeen kanssa

www.iprint.fi

Muista myös verkkokauppamme,
tervetuloa tutustumaan!

www.alen.fi

FRESH ROASTED COFFEE
Meidän filosofiamme mukaan paras kahvi on tuore kahvi. Emme koskaan
varastoi kahvia, vaan toimitamme sen paahtimosta suoraan coffee shopeihin
ja liikkeisiimme.
On asioita, joista emme tingi. Käytämme kahvinvalmistuksessa ainoastaan
maailman parhaita kahvipapuja. Jokainen kahvilaatumme paahtuu hitaasti tarkoin
valitussa lämpötilassa parhaan mahdollisen aromin aikaansaamiseksi. Kahviemme
paahtoasteet ovat kansainvälisen tapaan hiukan totuttuja tummempia, jolloin
kahvista saadaan vähemmän happoja sisältävää ja vatsaystävällisempää juomaa.
Coffee shopeissamme tarjoamme vastapaahdettua ”house blend”-suodatinkahvia ja erilaisia espressosekoituksia. Paahtimokaupastamme löydät koko valikoimamme: puhtaita alkuperämaakahveja, lukuisia omia kahvisekoituksia, kofeiinitonta kahvia sekä luomukahveja. Voit ostaa tuotteita kotiin tai lahjaksi – tai
löytää oman suosikkimakusi paikan päällä eri kahvilaatuja maistelemalla.

TAIVAALLISIA TEE-ELÄMYKSIÄ
Laajaan Premium-teevalikoimaamme kuuluu yli 80 erilaista alkuperäisteetä,
teesekoituksia, mustaa, vihreää, valkoista ja maustettua teetä sekä yrttiteetä
ja haudukkeita. Kaikki teemme ovat käsin poimittua, puhtaassa vuoristoilmassa
kasvanutta premium-laatua.
Robert’s Coffee -coffee shopeissa voit nauttia eri teelaatujamme tai ostaa niitä
mukaasi. Paahtimokauppojemme hyllyiltä löydät koko valikoiman. Taivaallisia
teemakuja arkeen ja juhlaan – kotiin vietäväksi tai tuliaisiksi teen ystävälle.
Tutustu hurmaaviin, virkistäviin, rentouttaviin, mielelle ja sielulle hyvää tekeviin
teelaatuihimme ja yrttijuomiimme osoitteessa www.robertscoffee.com

ILOLLA JA INTOHIMOLLA, ROHKEASTI
KAHVISTA UUTTA LUODEN

Kahvin laadun, asiakaspalvelun ja miljöön
lisäksi panostamme jatkuvasti uuden luomiseen ja vastuulliseen tuotekehitykseen. Meille
vastuullisuus tarkoittaa omalta osaltamme
ympäristöstä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista
huolehtimista. Käytännössä esimerkiksi eri
materiaalien kierrätystä, kahvipuun marjan
kokonaisvaltaista hyödyntämistä ja eettisesti
valmistettuja työvaatteita.

DaVinci Gourmet is the only real choice for
naturally flavoured great tasting syrups.
Our expertise in flavour and coffee know how
is unique. We are the only major brand* whose
syrups are free from artificial colours and flavours.
But with the same great taste as ever.

Vuonna 2013 lanseerasimme Touchpoint
Oy:n kanssa maailmaa matkanneista, kierrätetyistä raakakahvisäkeistä valmistetun Coffert
Collectionin. Laadukkaaseen, lämminhenkiseen ja 100 % ekologiseen Limited Edition
-sisustus- ja asustemallistoon syntyy uusia
hurmaavia perheenjäseniä, mm. laukkuja, tyynyliinoja ja servettejä yhteistyössä mm. Vanajanlinnan naisvankilan ja TITRY ry:n kanssa.
Toimme markkinoille ensimmäisen kypsistä
punaisista kahvinmarjoista valmistetun tuotteen, miedosti hiilihapotetun Jahwa-Cahwajuoman. Jahwa-Cahwa on raikas ja hedelmäinen virvoke, joka sisältää luonnostaan kofeiinia,
vitamiineja ja kivennäisaineita. Pirteän värinen,
miellyttävästi piristävä ja maultaan pehmää
trooppista hedelmää muistuttava kylmä nautinto, jonka valmistamisesta hyötyy myös
kahvipavun viljelijä.

theTHEATRE o GREAT

www.davinci-gourmet.com

TASTES

@DaVinci_Gourmet

*when compared to Monin and Routin 1883 syrups

HOUSE BLEND
Robert’s Coffeen klassikko! Tässä
yhdistyvät Kenyan pirteä marjaisuus,
Kolumbialaisen raikkaus sekä Guatemalan
lempeä maitosuklaisuus. Lopputuloksena
aromikkaan täyteläinen, hieman
tummempipaahtoinen gourmet-sekoitus,
joka sopii sekä arkeen että juhlaan.
Paahto
Makeus
Täyteläisyys

ESPRESSO ROBERTO
Neljän kahvin 100 % arabica espresso,
joka vie kahvin ystävät taivaaseen!
Kermainen suutuntuma täynnä
maitosuklaan lempeitä vivahteita ja
pehmeä, hieman makea jälkimaku.
Parhaimmillaan sellaisenaan.
Paahto
Makeus
Täyteläisyys

ALKUPERÄMAAKAHVIT
Valikomastamme löytyy myös lukuisia
alkuperämaakahveja. Tarjonta vaihtelee
vuoden mittaan, mutta Robertin
lempikahvi, hieno Kenya, löytyy aina
valikoimastamme.
ESPRESSO HABANERO
Hedelmäinen ja mukavan hapokas
espresso, jossa tuntuu persikan ja
mantelin aromeja. Kermainen suutuntuma
ja pitkä, hieman makea jälkimaku. Robusta
tekee tästä särmikkään kofeiinipommin.
Sopii erinomaisesti maitokahveihin.
Paahto
Makeus
Täyteläisyys

CAFÉ BRUTAL
Erittäin tumma ja mausteinen
ranskalaistyyppinen espresso, josta
tunnistaa tumman suklaan, paahtoleivän
sekä karamelisoidun sokerin vivahteita.
Tämä pehmeä, matalahappoinen kahvi
on hellä vatsalle ja sen voimakkaat maut
tulevat täydellisesti esiin maidon läpi.
Erinomainen maitokahvi!
Paahto
Makeus
Täyteläisyys

KAHVISTAMME NAUTITAAN MYÖS MAAILMALLA
Vahvana ja vastapaahdettuna, sydämellisen palvelun kera.
• Robert’s Coffeella on yli 70 kodikasta coffee shopia Euroopassa ja Aasiassa.
• Kaukaisin coffee shop sijaitsee teen luvatussa maassa, Japanissa.

ROBERT, HENRIKA, CARL-GUSTAV JA KOKO ROBERT’S COFFEEN TIIMI

www.robertscoffee.com
www.facebook.com/robertscoffeefinland
www.therobertscoffeeblog.com
#robertscoffee

Pääkonttori
Aleksanterinkatu 48 B
00100 Helsinki
roberstcoffee@robertscoffee.com

Paahtimokauppa
Aleksanterinkatu 23
(Kolmen sepän käytävä)
00100 Helsinki
Puh. 010 322 5498

Löydä lähin Robert’s Coffee:

www.robertscoffee.com/fi/
lahin-roberts-coffee

