
Limburgse kof�ie...
met passie en vakmanschap

Voor elk budget een koffi eapparaat
In de zaak valt het oog verder op de koffi e-
volautomaten en schitterende pistonmachines 
van verschillende kwaliteitsmerken. En wat blĳ kt? 
Er is werkelĳ k voor elk budget een mooi koffi e-
apparaat te vinden. Bezoekers krĳ gen - als ze dat 
willen - een ontspannen persoonlĳ k advies om te 
bepalen welk apparaat past bĳ  hun koffi ewens. 
Al veel particulieren en lokale ondernemers von-
den hier het juiste koffi eapparaat. 

Daarnaast staat er ook een beperkt aantal twee-
dehands-exemplaren. “Dit zĳ n nog prima werken-
de koffi emachines, volledig nagekeken en gere-
viseerd, die we graag een tweede leven gunnen”, 
aldus Viktor.

In een handomdraai cappuccino
De vakman laat trots een aantal koffi e-volauto-
maten zien van het merk Nivona, waarvan Corio 
servicepartner is. “Kĳ k, met één druk op de knop 
maak je een fantastische cappuccino. Ook hoef 
je maar één keer te klikken om te reinigen, ide-
aal”, zo laat Viktor zien. Klanten krĳ gen altĳ d uitleg 
over hun aankoop. “Samen stellen we het appa-
raat af op de gewenste smaak en geven uitleg 
over alle functies, waaronder het schoonspoelen. 
Dat is immers van levensbelang voor de machi-
ne”, weet hĳ  als geen ander. Bĳ  aanschaf van een 
pistonmachine is het mogelĳ k om kosteloos een 
barista workshop te volgen. 

De koffi ebranderĳ 
Rondom de collectie van koffi e-volautomaten en 
pistonmachines staat een ruim assortiment van 
koffi ebonen van Corio Caffé, op deze plek ge-

brand in eigen branderĳ : De Limburgse Koffi e-
branderĳ . Met passie voor het vak worden hier 
tenminste 15 soorten gebrand, slow roasted en 
allemaal uniek van smaak. Dat varieert van melan-
ges of blends, singles (landenkoffi es), cafeïnevrĳ  
tot seizoensgebonden koffi e. “Wĳ  branden spe-
ciaal voor koffi e-volautomaten, pistonmachines 
en fi lterkoffi e”, vertelt Viktor. De koffi ebranders 
geven graag uitleg over het brandproces. Hun 
enthousiaste verhaal “van koffi ebes tot gebrande 
boon” geeft je een volledig nieuwe kĳ k op koffi e. 

Espressobar to go in centrum
In de zaak aan de Heerlerbaan 275 in Heerlen wor-
den alle koffi es verkocht en is er een uitgebreid 
theeassortiment. Even verderop - in hartje stad - 
aan de Doctor Poelsstraat 5 is een espressobar to 
go waar de gediplomeerde barista Danny heerlĳ -
ke koffi ecreaties voorschotelt. De koffi es van Corio 
Caffé zĳ n hier eveneens verkrĳ gbaar, zowel bonen 
als gemalen koffi e. “Zo ervaar je een klein beetje 
Italië in de binnenstad”, besluit Viktor en neemt 
nog een slok van zĳ n ‘espresso particolare’. 

Corio Espresso Service
Heerlerbaan 275  - 6418 CE Heerlen

045-571 66 31 - www.corio-es.nl

Komt u ook op de koffi  e?
Heerlerbaan, 275 in Heerlen.

Gratis parkeren voor de deur.

WELKOM

Het aroma van vers gebrande koffi ebonen streelt de neus bĳ  binnenkomst in 
de speciaalzaak Corio Espresso Service in Heerlen.
In het pand lopen mensen naar binnen met verschillende koffi eautomaten. “Hier repa-
reren en onderhouden wĳ  koffi emachines, pistonmachines en espressoapparatuur”, 
wĳ st eigenaar Viktor de Groot naar de ruime werkplaats waar diverse koffi eapparaten 
onder handen worden genomen. Al sinds 1997 worden koffi emachines van de meest 
uiteenlopende merken vakkundig door het Corio-team herstelt. 


