
VRHUNSKA KAVA NA 
VAŠI POROKI

MARIPOSA 
coffee roasters

Specialty coffee



KDO SMO?
Smo butična pražarna in od leta 2017 je naša
zaveza dvigniti nivo izkušnje pitja specialty kave.

Specializirani smo za iskanje najboljših kavnih zrn
od priznanih manjših butičnih kmetij kave. Praženje
je za nas kombinacija znanosti in umetnosti kako
kavi ohraniti identiteto okusa.

Ponujamo veliko več kot le 100% "arabiko". 
"Arabika" ima več tisoč sort in prav vsaka odraža
svojsten profil okusa. Z izborom inovativno
procesiranih in fermentiranih sezonskih kav boste
okusili kvaliteto, ki je ne najdete v skodelici
komercialne kave.

S tem vam omogočimo popolnoma novo izkušnjo
pitja vrhunskih kav. Klemen Maček in Marina Stanković, lastnika pražarne Mariposa



POSTREŽBA SPECIALTY KAVE S 
POREKLOM NA VAŠEM DOGODKU
Pomislili ste že na vse … dobro hrano, vrhunsko vino, … kaj pa kava? 

Naredite vaš dogodek nepozaben in vašim gostom ponudite izvrstno kavo izpod rok
profesionalega barista. Naš prenosni espresso in brew bar nam dovoljuje, da vam
zagotovimo popolnoma enako izkušnjo, kot bi jo imeli v vrhunski kavarni.

Kava je posebaj pražena za vaš dogodek in s tem zagotovimo najboljši okus in aromo. 

Da bo vse skupaj tudi zabavno, se lahko vaši gosti preizkusijo v latte art-u.



PONUDBA

Paket 1 – 500 €

strežba 2 ur na lokaciji do 150 kav

1 ali 2 različni specialty kavi

espresso, filter in cold brew priprava

Paket 2 – 1.200 €

strežba 6 ur na lokaciji do 500 kav

1 ali 2 različni specialty kavi

espresso, filter in cold brew priprava

cene ne vsebujejo ddv.



DODATNO
Ø Vsaka dodatna ura = 100 €

Ø Vsakih dodatnih 50 kav = 100 €

Ø Unikatni napis ali grafika na papirnatih kavnih lončkih TO GO in natis, 50x50 mm = 100 €

Ø Na vašo željo ustvarimo unikatni poročni kavni napitek/koktejl = cena po dogovoru

Ø Po dogovoru je možna tudi strežba kave v skodelice.

cene ne vsebujejo ddv.



KONTAKT IN INFORMACIJE
PODJETJE

KMG Klemen Maček s.p.

Miklošičeva ulica 4c, 1230 Domžale

Davčna številka 34341579

Matična številka 7153244000

ID za DDV SI34341579

NASLOV PRAŽARNE

Mariposa Coffee Roasters

Trubarjeva cesta 7, 1000 Ljubljana

www.mariposacoffeeroasters.si

Email: klemen@kmg.si

Telefon: 041 299 275


