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Blå bog

Kalles
Kaffe
Fra arbejdsløs til
selvstændig

I

nspirationen kom på en tur til
London, hvor Kalle så de små
knallerter, der kørte rundt i storbyen,
og tilbød de travle forbipasserende
en kop friskkværnet kaffe.
I Danmark var to-go kaffen også
blevet en fast del af gadebilledet og
kaffekulturen var stadig voksende. Kalle
greb muligheden og købte en Piaggio
knallert, som han fik ombygget hos en
smed. Snart efter, begyndte Kalle selv at
køre rundt i de Københavnske gader, og
servere kaffe til folket.
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Kalles Kaffe blev etableret af Jacob
Karlsen, bedre kendt som Kalle, i 2009.

Her ses Jacob “Kalle” Karlsen
sammen med sine små knallerter,
der dagligt leverer friskkværnet
kaffe til alle forbipasserende koffeinhungrende travle mennesker, der
kan få sig en “to-go” med før de
rammer arbejdet.
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Kaffe fås på mange måder og størrelser.
Ved du hvad din favorit består af?

De mange

forskellige bryggere

Den Ekslusive

Med en fantastisk fleksibilitet, lækker design
og frisk brygget kaffe på hanen, giver
TopBreweren en kaffe oplevelse som ingen
anden. TopBreweren er ikke bare en anden
kaffe maskine...
Pris: fra 48.656,25 kr

Den Robuste
Brygger 10 kopper kaffe på 6
min. Separate varmeelementer
og styring af varmepladen
giver optimal varm kaffe efter
brygningen. Slukker automatisk
efter 40 minutter.
Pris: 1.949,00 kr

Den Stilrene
Fuldblods espressomaskine fra
Tyske ECM. Varmeveksler med stor
kobber kedel og masser af kraft.
Pris: 11.995,00 kr

Den Nostalgiske
Bliv hjemmegående barista og bryg din
egen professionelle kaffe med den klassiske
espressokande. Sæt kanden direkte på
komfuret og nyd kort efter duften af
friskbrygget kaffe, der breder sig i dit hjem.
Pris: 55,00 kr

Læs
videre
Vidste du, at du ikke behøver at ligge
læseoplevelsen fra dig, blot fordi du er
færdig med dette blad?
Med PUBUP får du fri adgang til
alle dine yndlings emner direkte på
smartphone og tablet - overalt.
Når du sidder hos frisøren, din yndlings
café eller venter hos lægen, er chancen
for at lige netop de steder du besøger, er
en del af PUBUP.
Dette vil sige, at de abonnere på
magasiner, som hvis de var i fysiske
form, her får du det bare direkte ned
på smartphone eller tablet, med dine
favoritter, og anbefalede forslag til hvad
du skal læse næste gang.
Og hvis du ikke lige bliver færdig før
det er din tur hos lægen, så gemmer
vi selvfølgelig magasinet, lige præcis
der hvor du var nået til, så du trygt kan
komme videre, uden at glemme hvor du
var nået til.

