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Jl. Seni Budaya Raya No. 7A
Kota Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta, Indonesia
0816 1717 8119
admin@infokopi.com

Toko Kopi Sidikalang Jaya - InfoKopi.com menghadirkan layanan
online delivery fresh coffee (premium quality) ke seluruh
Indonesia. Bagi para penikmat kopi sekarang Anda tidak perlu lagi
repot bila ingin membeli fresh coffee, karena sekarang kami hadir
dengan layanan pesan antar yang siap mengantar kopi ke rumah
Anda.
INFOKOPI.COM merupakan pengembangan dari usaha kami yaitu
Toko Kopi Sidikalang Jaya yang berada di daerah Jelambar - Jakarta
Barat. Toko Kopi kami sudah berdiri sejak tahun 1984 melayani
penjualan kopi FRESH ROASTING. Merupakan kebanggaan kami
bahwa toko kopi "Sidikalang Jaya" telah mensuplai untuk kebutuhan
pribadi rumah tangga, restoran, hotel, kedai kopi (cafe) baik dari skala
kecil, menengah dan besar.
Kami memproses dari biji kopi yang masih hijau menjadi kopi siap saji
melalui tahapan proses penyeleksian biji yang ketat, di sangrai
(roasting) menggunakan mesin roasting yang baik serta penggilingan
yang disesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Tahapan yang paling
penting di sini adalah proses roasting karena tahapan ini menentukan
karakter dari kopi sehingga menghasilkan kualitas aroma kopi yang
sempurna. Para pelanggan kami senang dan puas dapat mencicipi kopi
dengan aroma dan rasa yang maksimal.
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MENGAPA ANDA HARUS BERBELANJA KOPI DI TEMPAT KAMI
- 100% PURE COFFEE, asli dari biji kopi tanpa campuran bahan lain.
- FRESH COFFEE, kopi diproses sesuai pesanan dan tidak menyimpan
kopi yang telah di sangrai dalam waktu yang lama. Sehingga kopi yang
diterima dijamin kesegarannya.
- EKSKLUSIF PACKAGING, kopi di kemas dengan standar khusus
yaitu dilengkapi dengan one way valve dalam kemasan aluminium-foil.
Sehingga dapat dijadikan produk souvenir atau hadiah.
- TINGKAT KEHALUSAN KOPI, anda dapat memilih tingkat kehalusan
kopi sesuai dengan kebutuhan ataupun masih biji.
- ORDER ONLINE, anda dapat memesan kopi melalui telepon / SMS
dan kami akan mengirimnya melalui pihak kurir yang terpercaya.

For more details, please visit http://direktoribisnis.id/detail/toko-kopisidikalang-jaya-27
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