
Os Nossos Cafés
Café de Especialidade é uma denominação utilizada mundialmente para 
designar os melhores cafés, tendo uma qualidade única, sabor singular e 
personalidade diferente e superior às bebidas servidas na maioria dos locais. 

Um Café de Especialidade possui certificações que exigem que a fazenda 
produtora possua responsabilidade social e ambiental, além de um elevado 
padrão de qualidade no cultivo e na colheita selectiva e manual, que se deve 
estender na torra e na embalagem. O resultado é um produto sustentável e de 
origem controlada, e, claro, com um sabor inigualável. 

Para si, seleccionamos os melhores Cafés de Especialidade de cada safra e 
desenvolvemos perfis de torra específicos para cada um destes microlotes, com 
o objectivo de valorizar todo o potencial de cada um.  

Somos perfeccionistas, metódicos e, acima de tudo, apaixonados por café. O 
resultado de tanta dedicação é a qualidade em todos os cafés que 
comercializamos, que pode ser percepcionada tanto por leigos como pelos mais 
exigentes especialistas. 

Contacte-nos se desejar informação mais detalhada sobre qualquer um dos 
nossos Cafés de Especialidade. 

Sensory Coffee Lab, Lda. 
Rua Xavier Araújo, Loja 8-D 

1600-226 Lisboa 
T: 217 271 068 | M: 919 255 729 



  

9,90€

12,30€

28,60€

11,69€

11,38€

13,35€

14,51€

8,15€

12,61€

Brasil Rondônia Juan Travain (Robusta Fino) 

Colômbia Aponte Selection

Costa Rica La Perla del Café Micromill

Etiópia Tadros Mogese Ayele

Honduras Mª Cristina Martínez Sánchez

Kenya Ihara Kirinyaga AA

Kenya Kamwangy Kirinyaga AA

México Regional Select Siltepec

Myanmar Ywangan Factoría MCG

VARIEDADE PROCESSO

Natural Fermentado

Honey

Honey Amarelo

Natural

Lavado

Lavado

Lavado

Lavado

Lavado

Última actualização: Dezembro 2022 

PVP/250gPVP/kg

39,61€

49,20€

114,39€

46,74€

45,51€

53,38€

58,06€

32,60€

50,43€

CONDIÇÕES DE VENDA:
Entrega em 72 horas após confirmação do pedido.
Forma de pagamento: Pagamento antecipado em dinheiro ou 
transferência bancária prévia ao envio/entrega.
Pedido mínimo de 250g por variedade. 
Entregas por correio acrescem custo de transporte.
Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.


