
 

 

 

All-in-one Drinks 

 

 

Betreft: Baretto All-in-One Drinks met caps  

 

 

Productomschrijving 

Met de professionele horecabereiding met de Baretto apparaat en een breed assortiment aan 

capsules maak je op elk moment van de dag elke gewenste warme of koude drank. Met De All-in-

One Drinks hebben we optimale flexibiliteit in assortiment en besparen we in opslag, derving en 

nee-verkopen.  

 

Aanbod  

 

1. Baretto Horeca bereiding apparaat 

De Baretto is een gemakkelijk te bedienen apparaat waarmee water toegevoegd wordt aan 

de inhoud van de gewenste capsule en al doende een warme of koude drank bereid wordt. 

 

Eigenschappen 

• Warme en koude bereiding 

• Past in de kleinste keuken of op het buffet (afmeting 23.5 x 35.5 x 41.5 cm) 

• 220-240 V 

• 1400-1600 W 

• Hoog bedieningsgemak (ook geschikt voor gasten zelfbediening/simpel stappenplan 

volgen) 

• Brede keuze in koffie, thee, warme lattes en koude sappen. 

• Besparing in personeel, ruimte, voorraad en tijd.  

• Uitstekend rendement 

 

 

 

  



 

 

 

Eigenschappen drankenassortiment 

• Alle dranken zijn 100% natuurlijk 

•  Zonder toevoeging van kunstmatige kleur- en smaakstoffen 

• Glutenvrij 

• Zonder toegevoegde suikers 

• Producten zijn zonder lactose (tenzij vermeld). 

• Minder vet en zoveel mogelijk laag in calorieën 

 

Assortiment (voorgesteld) Drinks voor horecalocaties of speciaalzaken 

Prijzen zijn exclusief 9% btw. 

  Product  inhoud prijslijst  

• Matcha Latte  50 caps € 19,95  

• Golden Milk  50 caps € 19,95  

• Chai Latte XXL 25 caps € 13,50  

• Blue Unicorn Latte 50 caps € 24,95  

• Red Mermaid Latte 50 caps € 24,95  

• Soya Cappuccino  10 caps € 4.50  

• Chocolate drink 50 caps € 19,95  

• Ginger & Lemon tea 50 caps € 17,95 

• Granaatappel sap 24 caps € 24,95  

• Tropical sap 24 caps € 24,95   

• Baretto bereiding machine € 245,00  

 

Uitbreiding mogelijk in: 

• Koffie capsules Espresso 

• Koffie capsules Lungo 

• Macaccino – koffie + chocolade + Maca* extract 

• Nocciolino – noten 

• Warm & Koud 

o Granaatappel en blauwe bessen 

o Groene thee en Ashwaganda 

o Sappen 

• Veel smaken zijn ook beschikbaar in doosjes van 10 capsules. 

 

* Maca is ook bekend als Peruviaanse Ginseng en is ideaal tegen vermoeidheid (geeft je energie). 

 



 

 

 

 

Afbeeldingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
Ondersteuning 

Wij hebben een actieve ondersteuning beschikbaar: 

• A4 toonbankstandaard 

• Samples 

• Uitleg werking Baretto 

• Menukaart – Chai Latte – Golden Milk - Matcha  

• Beeldmateriaal beschikbaar voor social media en website 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


