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Ciechan-Impex
Powstał by dodawać życiu smaku.
Czy
to
odrobina
korzennej
pikanterii
w kawie, czy owocowy aromat drinka, czy wreszcie
karmelowa słodycz polewy w deserze – wszystko
to oferujemy Państwu w postaci naszych wyjątkowych
produktów.
Od 1995 roku jesteśmy impo terem i dystrybutorem
napojów oraz dodatków do kaw, drinków i deserów
znanych i cenionych w branży gastronomicznej marek
m.in.: DaVinci Gourmet, Simply, Princess
W naszej 20-letniej historii nieustannie poszerzamy
ofertę, by w pełni zaspokoić oczekiwania i potrzeby
kulinarne Polaków. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkiego
rodzaju sugestie. Dzięki tym cechom nasze produkty
mogą Państwo odszukać w kawiarniach i restauracjach
na terenie całego kraju.
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smoothie
Simply
ciechan

Banana, Bluberry – Blackberry, Cherry – Passionfruit, Exotic, Mango, Mango – Passionfruit, Pineapple – Passion
Fruit, Pomegranate – Blackcurrant, Strawberry – Banana, Summer Fruits

baza do smoothies / Simply

Simply

baza do smoothies
Smoothie Simply to idealny produkt dla każdego
małego i dużego Cocktail Baru.
11 różnorodnych smaków.
Wysoka zawartość owoców.
Wystarczy lód i blender, aby uzyskać pyszny koktajl.
Wydajny, ok. 5-7 koktajli w zależności od receptury
Poręczne kartonowe opakowanie, można przed
otwarciem przechowywać poza lodówką.

pojemność:

1,00 kg

opakowanie:

karton

Tropical smoothie
150 ml puree Mango-Passionfruit Simply
30 ml mleka kokosowego
20 ml wody
10 kostek lodu
Całość zblendować.
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frappe
Simply
ciechan

Chocolate, Coﬀee, Mocha, Toﬀee, White Chocolate, Vanilla

baza do frappe / Simply

Simply

baza do frappe
Letnie wieczory to spotkania ze znajomymi.
Przygotuj dla swoich gości migdałowe frappe z rumem
na pojedynczym espresso. Frappe jest idealne
na ciepłe dni. Wygodna forma proszku pozwala
na stworzenie wielu pysznych napojów. Bardzo
proste w przygotowaniu! Wystarczy zmiksować w
blenderze porcję bazy do frappe z lodem i mlekiem,
dodać ulubiony syrop lub polewę i cieszyć się mroźnym
deserem.

pojemność:

1 / 1,5 kg

opakowanie:

folia / puszka

Banana Choco Frappe
1,5 miarki Mocha Frappe
2 pompki syropu Banana DVG
9 kostek lodu
150 ml mleka
Polewa czekoladowa DVG
Szklankę ozdobić polewą czekoladową. Zblendować
resztę składników i nalać do szklanki. Udekorować
bitą śmietaną i bananami.
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shake
Simply
ciechan

Chocolate, Banana, Strawberry, Vanilla

baza do shake / Simply

Simply

baza do shake
Ciekawe rozwiązanie na upalne dni to shake jako dodatek do posiłku. Może być on główną atrakcją czasu
spędzonego w kawiarni czy podany zamiast lunchu
gdy na dworze jest +30.
Przyrządzisz
puszyste
i
delikatne
shake’i
o idealnej gęstej konsystencji. Produkty te łączą się
z syropami, polewami oraz kawałkami świeżych owoców
w wyśmienite kompozycje smakowe i zawsze
wyglądają apetycznie.

pojemność:

1,00 kg

opakowanie:

folia

Strawberry Kisses
1,5 miarki bazy truskawkowej
150 ml mleka
5 kostek lodu
Polewa truskawkowa DVG do dekoracji.
Szklankę ozdobić polewą truskawkową. Zblendować
resztę składników i nalać do szklanki. Udekorować
bitą śmietaną i truskawkami.
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syropy
DaVinci
ciechan

Green Apple, Grenadine, Lemon & Lime, Passionfruit, Raspberry, Strawberry, Pineapple

syropy / DaVinci Gourmet

DaVinci Gourmet
fruit innovations

Firma
DaVinci
stworzyła
wyjątkową
linię
przeznaczoną dla barmanów.
DaVinci Gourmet prezentuje paletę smaków,
aromatów i barw, do wykorzystania w niezrównanychdziełach sztuki baristycznej.
Z owocowymi syropami DaVinci Gourmet
przygotowanie koktajli staje się sztuką, a bar miejscem
kreatywności i zabawy, gdzie nawet woda nabiera
nowej jakości.

pojemność:

1,00 l

opakowanie:

puszka

Raspberry Granita
2 pompki syropu Raspberry DVG
1 pompka syropu Lime & Lemon DVG
200 ml wody
10 kostek lodu
Całość zblendować.
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syropy
DaVinci
ciechan

Caramel, Hazelnut, Vanilla,

syropy bez cukru / DaVinci Gourmet

DaVinci Gourmet
light

DaVinci Gourmet wprowadził linię syropów bez
dodatku cukru.
Tylko teraz możesz delektować się wspaniałym
smakiem bez obaw o kalorie! Do słodzenia syropów,
użyto specjalnie przygotowanego słodzika SPLENDA®.
Wytwarza się go na bazie prawdziwego cukru, dlatego
zachowuje jego smak.

pojemność:

1,00 l

opakowanie:

puszka

Guilt Free Hazelnut Flat White
2 pompki syropu Hazelnut bez cukru
Podwójne espresso
Mleko 0%
Wlej syrop do kubka, następnie dodaj espresso i spienione mleko.
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syropy
DaVinci
ciechan

Almond, Almond Mocha, Amaretto, Banana, Butterscotch, Cane Sugar, Caramel, Chocolate, Chocolate Mint,
Cinnamon, Coconut, English Toﬀee Nut, French Vanilla, Gingerbread, Hazelnut, Honeycomb, Irish Cream, Lemon
Tea, Macadamia Nut, Orange, Peach, Peppermint, Raspberry, Salted Caramel, Strawberry, Spiced Chai, Tiramisu,
Vanilla, White Chocolate

syropy / DaVinci Gourmet

DaVinci Gourmet
classic

Jedne z najlepszych i najchętniej wybieranych przez
baristów syropów na świecie.
Stworzone specjalnie z myślą o napojach gorących,
pozostają stabilne zarówno w wysokiej jak i niskiej
temperaturze, nie rozwarstwiają się i nie warzą mleka.

pojemność:

1,00 l

opakowanie:

puszka

French Vanilla Almond Latte
2 pompki syropu French Vanilla DVG
Podwójne espresso
Mleko migdałowe
Wlej syrop do kubka, następnie dodaj espresso
i spienione mleko.
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polewy
DaVinci
ciechan

Carmel, Chocolate, Strawberry, White Chocolate

polewy / DaVinci Gourmet

DaVinci Gourmet
polewy

Gęste i aromatyczne polewy wspomagają kreatywność!
To doskonały dodatek zarówno do kawy, mrożonych
napojów, jak i deserów.
Poręczne opakowanie i łatwe dozowanie przy pomocy pompki ułatwia zachować idealnych proporcji
w recepturach, jak również ozdabianie szklanek.
Idealnie miesza się z innymi składnikami.

pojemność:

2,5 kg

opakowanie:

platik

Peach Mocha
2 pompki syropu Peach DVG
1 pompka polewy Biała czekolada DVG
Podwójne espresso
Mleko
Wlej syrop i polewę do kubka, następnie dodaj espresso. Wymieszaj. Uzupełnij spienionym mlekiem.
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syropy
Simply
ciechan

Almond, Amaretto, Apricot, Banana, Banoﬀee, Blackberry, Blueberry, Bubblegum, Butterscotch, Caramel,
Cheesecake, Cherry, Chestnut Praline, Chocolate, Chocolate Mint, Christmas Pudding, Coconut, Crème Brûlée,
Cupcake, Eggnog, English Toﬀee, French Vanilla, Gingerbread, Green Apple, Grenadine, Hazelnut, Honeycomb, Irish
Cream, Jasmin&Lime, Mango, Maple Spice, Madagaskar Vanilla, Marshmallow, Mint, Mojito, Orange, Passionfruit,
Passion&Lemon, Peach, Peanut Butter, Pear, Pecan, Pineapple, Pomegranite, Pumpkin Spice, Raspberry, Red Velvet,
Salted Caramel, Shortbread, Spiced Chai, Strawberry, Tropical Fruits, Vanilla, Watermelon, White Chocolate.

syropy / Simply

Simply
classic

Klasyczna linia syropów Simply odmieni każdą kawę
w niezapomnianą przygodę. W naszej ofercie pojawia
się wiele nowości. Tym razem prezentujemy syropy
Simply do herbaty i lemoniady.
Syropy Simply nie zawierają tłuszczy utwardzonych,
sztucznych aromatów i barwników. Są wolny od GMO.
Zatwierdzony przez Vegetarian Society, posiada
Cerftyfikat Halal.

pojemność:

1,00 l

opakowanie:

plastik

Jasmine lime iced tea
2 pompki syropu Jasmine lime iced tea
Szklanka lodu
Cząstki limonki
Gałązka rozmarynu
Do szklanki wrzucić limonkę i ugnieść tłuczkiem.
Dodać pełną szklankę lodu wlać syrop.
Uzupełnić wodą i wymieszać gałązką rozmarynu.
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syropy
Simply mini
ciechan

Amaretto, Blueberry, Carmel, Cherry, Chestnut Praline, Chocolate, Cinnamon, Crème brûlée, Green Apple,
Grenadine, Hazelnut, Irish Cream, Mango, Maple Spice, Marshmallow, Mint, Mojito, Pomegranate, Raspberry,
Spiced chai, Strawberry, Vanilla,

syropy / Simply

Simply
mini

Syropy
Simply
to
niezwykle
aromatyczna
mieszanka smaków, która nada każdemu drinkowi,
deserowi lub kawie, wyjątkowego charakteru.
Dzięki kilku kroplom syropu można wzbogacić smak
nie tylko kawy czy drinka, ale także herbaty, wody,
piwa, koktajli, deserów, a nawet niektórych potraw.
Produkt nie zawiera tłuszczy utwardzonych, sztucznych aromatów i barwników. Jest wolny od GMO.
Zatwierdzony przez Vegetarian Society, posiada
Cerftyfikat Halal.
pojemność:

0,25 l

opakowanie:

plastik

Cherry Pomegranate Crusher
2 pompki syropu Cherry Simply
Szklanka kruszonego lodu
Lemoniada
Szklankę wypełnioną kruszonym lodem dopełnij
lemoniadą, a na górę wlej delikatnie dwie pompki
syropu. Udekoruj miąższem z granatów.
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syropy
Simply
ciechan

Caramel, Chocolate, Hazelnut, Vanilla

syropy bez cukru / Simply

Simply
light

Dla dbających o linię bądź prowadzących zdrowy tryb
życia marka Simply również znalazła odpowiedź.
Linia bezcukrowa i bezglutenowa to smaczny i zdrowy,
poparty certyfikatami produkt.
Idealne syropy jeżeli prowadzisz VegeBar lub Twoje
kawiarnie są obok siłowni.

pojemność:

1,00 l

opakowanie:

plastik

Chocolate Obsession
2 pompki syropu Chocolate b/c Simply
Espresso
Mleko sojowe
Wlej syrop do kubka, następnie dodaj espresso
i spienione mleko. Udekoruj czekoladą w proszku.
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czereśnie
Princess
ciechan

cytrynowy, miętowy, migdałowy, pomarańczowy.

czereśnie koktajlowe / Simply

Princess
czereśnie marschiano
Słodkie i soczyste czereśnie dojrzewające w słońcu zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.
Dostępne w czterech wyrazistych kolorach i smakach, czereśnie koktajlowe Princess jako jedyne
na rynku mają także kolorowe ogonki! Wszystko po
to, by nic nie zepsuło pierwszego wrażenia. Doskonałe
jako ozdoba i dodatek, zarówno do drinków oraz koktajli jak i wszelkich cukierniczych wypieków.
Z nami na tych czereśniach pracują najlepsi, dołącz do
nich.

pojemność:

2,1 kg

opakowanie:

szkło
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posypki
cukiernicze
ciechan

Ciasteczkowe okruchy, Złote perełki, Srebrne perełki, Kuleczki malinowe, Wiórki czekoladowe mix, Wiórki
karmelowe, Pianki białe, Pianki biało-różowe, Krokant migdałowy, Suszone truskawki, Suszone maliny

posypki cukiernicze / Simply

Posypki

cukrowe, czekoladowe i inne
Wielki hit ostatnich sezonów we wszystkich
kawiarniach i cukierniach na całym świecie. Posypki
bezowe, cukrowe, czekoladowe, z suszonych owoców
dostępne w różnych kolorach, fakturach i smakach stanowią doskonałe dopełnienie każdego deseru.
Fantazyjne kolory i kształty dają ogromne
możliwości urozmaicenia standardowych deserów
i tworzenia przyciągających wzrok kompozycji.
Wyróżnij się! Pokaż swoim Klientom, że Twój deser
jest wyjątkowy.
pojemność:

0,15/0,3/0,5/1 kg

opakowanie:

plastik
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czekolada
Simply
ciechan

Dark Chocolate, Milk Chocolate, White Chocolate,

baza do gorącej czekolady / Simply

Simply

baza do gorącej czekolady
Kiedy dbasz o swoich gości to troszczysz się o ich
humor. Kiedy mają chandrę, chcą celebrować
spotkanie z przyjaciółmi lub wrócić do czasów
dzieciństwa, podaj im gorącą czekoladę. Ma ona
znaczący wpływ na poprawę nastroju, bo jej smak
i aromat powoduje wytwarzanie się endorfin.
Działanie czekolady można porównać do stanu
zakochania. Czekolada w proszku, to prosty sposób na
błyskawiczną gorącą czekoladę. Stanowi także bazę do
wielu koktajli czekoladowych czy shakeów. Na jedną
porcję wystarczy 30 g produktu.

pojemność:

1,5 / 2 kg

opakowanie:

puszka
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Zapraszamy do kontaktu

hurt & gastronomia:
{T} 507 177 850
{T} 783 906 111
detal:
{T} 505 906 133
zamówienia można składać pod adresem e-mail:
{E} zamowienia@ciechan.pl
Więcej informacji o naszych produktach i przepisach znajdziesz na:

www.ciechan.pl

