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Ons eigen 
  Koffi emerk, LEUT!

Steeds vaker kopen onze klanten óók alle 
facilitaire producten voor op kantoor bĳ  
ons, zoals koffi e en thee met alles wat daar 
bĳ  hoort. Dit heeft ons doen besluiten een 
geheel eigen koffi e concept te lanceren.

We zijn op zoek gegaan naar een branderij 
die speciaal met ons een mooi melange heeft 
samengesteld. Alles vers en fair trade. Ben je 
opzoek naar bonen of gemalen koffi e, stevig of 
mild? Een leuk servies? Het is er! Alles onder 
ons eigen Leut label!

Om het verhaal kompleet te maken, verkopen 
we er ook de juiste koffi emachines bij. 
Apparatuur die is afgesteld op onze koffi e en 
jouw gebruik en smaak.
Het prijs niveau is prima te noemen, goed-
koper dan Douwe Egberts maar duurder dan 
het huismerk van de Lidl. Maar met een smaak 
waar Nespresso zenuwachtig van wordt!

Ga met ons in gesprek en ontvang een pak 
Leut om de proef op de som te nemen. 

z.o.z. om het assortiment te bekĳ ken.

Koffi e voor groot- en kleinverbruik
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Een kompleet 
      assortiment!

• LEUT chocolade melk 

• LEUT suiker

• LEUT creamer 

• Houten roerstaafjes

• LEUT espresso kopje met schotel

• LEUT cappuccino kopje met schotel

• LEUT mok

• LEUT roomboter koffi ekoekjes

Diverse koffi emachines 

LEUT #69 snelfi lter maling
De smaak is vol en tamelĳ k krachtig met een subtiel aroma. 

LEUT #27 koffi e gemalen
De smaak is vol en tamelĳ k krachtig met een subtiel aroma. 

LEUT #27 koffi ebonen
De smaak is vol en tamelĳ k krachtig met een subtiel aroma. Voor het 
maken van uw dagelĳ kse kop verse bonen koffi e.

LEUT #38 koffi ebonen extra stevig
Stevige en pittige smaak die goed in de smaak valt bĳ  de echte 
koffi eliefhebbers. Dark Roast.

LEUT #56 koffi e vriesdroog 
Het bĳ zonder karakter van deze instant koffi e herkent u aan het 
heerlĳ ke aroma, de krachtige body en volle, milde afdronk.

LEUT Topping 
Voor het maken van een overheerlĳ ke en romige cappuccino.
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Onder het LEUT-label leveren wij de volgende producten:

• 

• 

• 

LEUT chocolade melk 


