
Kávový klub vznikl v roce 2010 z inici-
ativy baristů Zdeňka Smrčky a Adama 
Dvořáka. Zdeněk Smrčka je jeden 
s nejvýraznějších baristů české scény, 
několikanásobný mistr ČR v soutěži 
Latte art (technika kresby mléčnou 
pěnou do kávy) a mistr ČR v soutěži 
Barista roku 2011. Náš cíl je jasný: roz-
víjet v České republice informovanost 
o kvalitní kávě a výběrovou kávou 
dělat radost. 

Poskytování kávového cateringu je další 
z cest, jak rozšiřovat povědomí o kvalitní, 
čerstvě pražené kávě v tom duchu, v jakém 
ji chápe moderní kávová kultura. Dbáme 
na to, aby zajištění cateringu, ať již na sou-
kromé oslavě, firemní akci nebo v prodej-
ním stánku, bylo na špičkové úrovni.

Pracujeme s výběrovou kávou z plantáží 
těch zemí, o kterých jsme přesvědčeni, že 
produkují zajímavá a chuťově hodnotná 
zrna. Jako specialitu můžeme nabídnout 
i velmi omezené série jednodruhových káv, 
takzvaných microlotů, od konkrétních far-
mářů pro ten nejúžasnější chuťový zážitek. 
I tím se lišíme od většiny kávového caterin-
gu zastoupeného na našem trhu, který se 
většinou omezuje jen na výdej komoditní 
kávy z neosobních automatů.

Kromě velmi lahodných kávových 
nápojů připravených s náležitou péčí 
poskytujeme našim hostům i zážitek, který 
si zapamatují: kreslení mlékem latte art či 
netradiční chutě výběrových jednodruho-
vých filtrovaných káv připravených před 
publikem.

S cateringy máme dlouhodobou zkuše-
nost a měli jsme možnost je připravovat 
pro nesčetné množství větších i menších 
firem, namátkou pro společnosti Toyota, 
ČSOB, O2, Karosa a mnoho dalších.

Jsme si jisti, že Vám zajistíme perfektní 
servis ušitý na míru Vašim požadavkům, 
ať už se bude jednat o odpolední kávu 
pro radost Vašich zaměstnanců, workshop 
přípravy kávy nebo velkou akci pro stovky 
účastníků. 

Samotné aktivity Kávového klubu vedle 
cateringů zahrnují také provozovny Kafe 
Karlín a Kafe Kolej, pravidelné farmářské 
trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad a Ná-
plavce, poradenství pro profesionály, 
zavedené i začínající podniky a pořádání 
kurzů domácí přípravy kávy pro aspirující 
baristy i jednotlivce, které káva prostě 
baví a chtějí se v této oblasti dozvědět 
zase o něco více. Šálek skvělé kávy si totiž 
s trochou cviku připravíte po krátkém 
školení i doma. 

Děkujeme, že jste si nás vybrali 
k zajištění výběrové kávy 
připravené profesionálními 
baristy na Vaší akci. Protože  
si stojíme za tím, že 
káva je zážitek!
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