J O U W KO F F I E PA R T N E R

WIJ ZETTEN
J E KO F F I E

precies zoals jij hem lekker vindt

OVER
Ons

SMAAK
Herkomst
En expertise

Wie zijn wij?

In de huidige
wereld is de klant
niet meer tevreden
met ‘alleen een
kopje koffie’.
Koffiedrinkers
verwachten elke
keer en overal
heerlijke koffie.

Lincoln & York zijn
specialisten op het
gebied van het
inkopen, branden
en verpakken
van koffie. Vanaf
onze oprichting
in 1994 zijn wij de
discrete producent
achter honderden
koffiemengsels in
het VK en Europa.

Wij werken samen
met klanten om
een volledige
koffieproducten op
maat te leveren, die
aan commerciële
vereisten voldoen
en voldoen aan
de smaak van de
consument.

Met meer dan 20
jaar ervaring en een
eclectische team van
experts, delen we een
liefde voor koffie en
streven we ernaar het
beste te leveren.

Wij beloven:
- Discretie
- Consistentie
- Flexibiliteit
- Kennis
- Altijd werken met
de juiste mensen

Lincoln & York
zullen met u
samenwerken
om een heerlijk,
volledig aangepast
koffiemengsel te
ontwikkelen.

U hebt toegang
tot een team
van experts en
middelen die u
kennis bieden
om uw product
te promoten
en verkoop te
maximaliseren.

Inclusief:
-E
 en toegewijde
accountmanager
-D
 rie interne
‘Q Grader”
koffieproevers (de
sommeliers van de
koffiewereld)
- Inkoopteam van
groene koffie met
sterk netwerk
aan telers en
handelaren
- Maandelijkse
City@Guilds Level
2 Baristacursussen
- Ondersteuning
op het gebied van
marketing en
design

INKOPEN
Branden &
Verpakken

FLEXIBILITEIT
als norm

Flexibiliteit is onze
sterke kant en
is maag weinig
wat wij niet waar
kunnen maken om
uw koffieaanbod
te kunnen laten
groeien. Van 7 g
ESE-koffiepads
tot 5 kg zakken
met bonen, 60 g
microbrandingen

Onze capaciteiten

Inkopen

Branden

Verpakken

Vanuit onze zeer
geavanceerde
koffiebranderijen in
North Lincolnshire,
kopen we op
betrouwbare
wijze in, branden,
verpakken en
leveren we
een enorm
assortiment aan
koffieproducten.

We kopen onze
groene ArabicaRobusta-koffie in
uit meer dan 40
plekken over de hele
wereld. Onze nauwe
banden en sterke
leveringsnetwerken
betekenen dat we
altijd hoogwaardige
koffie kunnen
inkopen tegen
concurrerende
prijzen.

Onze familie van
Brambati S.p.A.
koffiebranders
en gevaren team
zorgen ervoor dat
we het beste uit
onze groene bonen
halen en branden
naar zorgvuldig
gecontroleerde
specificaties.

Met 11 werkende
inpaklijnen, is ons
assortiment aan
op maat gemaakte
producten en verpakkingsoplossingen
enorm. Alle
verpakkingen
worden ontworpen
om onze koffie zo
vers mogelijk te
houden en we
hebben een intern
marketing- en
ontwerpteam om
ervoor te zorgen dat
uw merk zo mogelijk
naar voren komt.

van hoogwaardige
specialistische
filterbonen van
een plek tot 600
kg brandingen
van gemengde
espresso, hebben
wij onszelf en
onze branderij zo
ingericht dat wij
aan alle behoeften
kunnen voldoen.

Verdere maten van verpakking en
kleurvarianten zijn beschikbaar. Onze
koffiesoorten worden met de volgende
certificaten aangeboden.

Wij kunnen leveren:
- Bonen
- Branden en malen
- Specialiteiten
- Caffeïnevrij
- Met smaken
- ESE-pads
- Fairtrade gecertificeerd
- Rainforest Alliance CertifiedTM
- Biologisch
- Vogel vriendelijk
- Drievoudig gecertificeerd
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Neem contact
op om over
koffie te
praten of een
bezoek aan de
branderij

Tel +44 (0) 1652 680101
info@lincolnandyork.com
Kahawa House,
Elsham Wold Industrial Estate,
Brigg, North Lincolnshire,
DN20 0SP, Engeland
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