
Ceník platný od 6.1.2023

KÁVA MLETÁ 250 g cena bez DPH cena s DPH

Frolíkova káva z Borohrádku 160,87 Kč 185,00 Kč

Frolíkova káva Hejtman 182,61 Kč 210,00 Kč

Frolíkova káva Extra 204,35 Kč 235,00 Kč

Frolíkova káva Diplomat 234,78 Kč 270,00 Kč

KÁVA ZRNKOVÁ 500 g cena bez DPH cena s DPH

Frolíkova káva z Borohrádku 199,13 Kč 229,00 Kč

Frolíkova káva Hejtman 241,74 Kč 278,00 Kč

Frolíkova káva Extra 282,61 Kč 325,00 Kč

Frolíkova káva Diplomat 330,43 Kč 380,00 Kč

Frolíkova káva Prezident 421,74 Kč 485,00 Kč

Distribuční sklad:  VELKOOBCHOD VÍN s. r. o., www.velkoobchod-vin.cz
                                                  Jiráskova 1663; 516 01 Rychnov nad Kněžnou
                                            Tel.: 498 603 513; 776 080 226
                                            e-mail: velkoobchodvin.rk@seznam.cz

Frolíkova káva je vyhledávanou značkou pro všechny znalce a milovníky kávy. Tato značka si již od roku 1992 buduje své pevné místo 

mezi nejkvalitnějšími českými výrobci kávy.

O tom, že si tuto kávu oblíbilo již velké množství lidí svědčí i několik ocenění a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Dalším ukazatelem kvality 

a oblíbenosti této značky je skutečnost, že patří k jedné z mála káv s dlouhou tradicí na českém trhu. Frolíkova káva má v současné době 

na trhu celkem 6 druhů směsí z nichž každá má své specifické aroma a chuť. Společným znakem je naopak pro všechny směsi ojedinělý 

způsob pražení a první jakost použitých surovin. Suroviny se dovážejí z plantáží z celého světa zejména ze Střední a Jižní Ameriky, Asie 

a Afriky. Rozmanitost použitých surovin a léta zkušeností jsou zárukou originální chuti všech nabízených směsí. Dalším ukazatelem 

kvality této kávy je skutečnost, že káva není určena k prodeji v hypermarketech a díky tomu se přípravě každé směsi věnuje velká 

pozornost a nedochází tak k upřednostnění kvantity nad kvalitou. Kávu si můžete koupit jak v sáčcích, tak především v čtvrtkilových 

plechovkách s originálně malovanými etiketami na nichž je vždy někde namalován i zakladatel této značky pan Petr Frolík.


