


FARKIMIZ

Kahvelerimizde bulunan çikolata, narenciye gibi aromatik tatları, harici hiçbir

katkı maddesi kullanmadan ve aroma eklemeden kendi özel kavurma

yöntemlerimiz ile ortaya çıkarıyoruz.

Kahveye olan tutkumuzu sizinle paylaşmak için çalışıyor, yüksek standartta teknolojik

ve geniş hacimli üretim tesislerimiz sayesinde en kaliteli kahveleri uygun fiyatlar ile

sizlere sunuyoruz.

Dünyadaki en kaliteli kahve çekirdeklerini kendi standartlarımız dahilinde 

uzmanlarımızla birlikte özenle seçiyoruz. Her damak zevkine hitap eden çeşitlilik

ve harika lezzetler sunmak için özel reçetelerimiz ile çekirdekleri kendi aromasına

göre ayrı sıcaklıklarda ve ayrı sürelerde kavuruyoruz.

Dengeli bir tat yakalayarak kahvelerimizin damak zevkinize en uygun

şekilde sizlere ulaşmasını sağlıyoruz.

Addis Ababa Coffee olarak tüm kahvelerini dikkatlice kavurmak için daha fazla

zaman ve emek harcıyoruz. Çünkü iyi olan her şey zamana ihtiyaç duyduğunu

çok iyi biliyoruz!

HAKKIMIZDA

2017 yılında Kumtel Gıda A.Ş. bünyesinde kahveye olan tutku ve

merakımızla yarattığımız Addis Ababa Coffee markasının kökeni

Etiyopya'ya dayanıyor.

Kahve çekirdeklerinin ana vatanı olan Etiyopya’daki tarlalarımızda özenle

ürettiğimiz kahve çekirdeklerimizin fincanlarınıza ulaşma yolculuğunu

etkileyici hale dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda yüksek

teknolojik altyapı ve alanında uzman ekibimiz ile Türkiye'deki en büyük kahve

üretim tesislerinden birini Kayseri’de faaliyete geçirdik. Bu sayede Addis

Ababa Coffee’nin lezzet ve kalitesini garanti altına alıyoruz.

Addis Ababa olarak her zaman en iyi lezzeti hak eden sizler için dünyanın

en iyi çekirdeklerini özenle bir araya getirerek kendimize has tekniklerle 

harmanlayarak kavuruyoruz.

En lezzetli kahveleri, en taze şekilde size ulaştırmak en büyük 

motivasyon kaynağımız.

ABOUT US

In 2017, Kumtel Gıda A.Ş. Addis Ababa Coffee, which we created with our

passion and curiosity about coffee, is a brand of Ethiopian origin.

In order to transform the journey of reaching your cups with our coffee beans,

which we meticulously produce in our fields in Ethiopia, the homeland of coffee

beans, we have put into operation one of the largest coffee production facilities

in Turkey, with our high-tech infrastructure and our expert team. Thus, we

guarantee the taste and quality of Addis Ababa Coffee.

As Addis Ababa, we meticulously bring together the best beans in the world for

you, who always deserve the best taste, and roast them by blending them with 

our own techniques.

Bringing you the ancient coffee culture in the freshest way is our biggest 

motivation.

OUR DIFFERENCE

We reveal all the aromatic flavors such as chocolate and citrus in our coffees

with our own special roasting methods, without adding any external additives

or flavors.

In order to share our passion for coffee with you, we offer you the best quality

coffees at affordable prices with our high standard technological and large volume

production facilities.

We carefully select the best quality coffee beans in the world with our experts

according to our own standards, and we roast our variety with our special recipes

at different temperatures and times according to its own aroma in order to offer

wonderful tastes. With a balanced taste, we ensure that it reaches you in the

most appropriate way to your palate.

Addis Ababa Coffee takes extra time and effort to carefully roast all of their coffees,

because everything good takes time!

markasıdır.
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