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VOORSTELLING
Het begon in 1927 toen Jerome Blomme de eerste
boontjes brandde op de hoek van de Meiboomlaan en
de Westlaan in Roeselare. Daar werd de koffie verkocht
onder de naam ‘Koffie’s Blomme’. In 1965 nam zijn zoon
Raf, samen met zijn vrouw, de branderij over. Tot eind
2001 kon je daar de geur van vers gebrande koffie
opsnuiven. Vanaf 2002 werd Claudine Farrazijn, de nieuwe
uitbaatster. De koffiebranderij werd dan ook verhuisd naar
haar geboortedorp Koolskamp. In de eerste jaren werd zij
nog veel geholpen door haar ouders, maar eind 2007
nam zij personeel vast in dienst. Ook bij het Ambachtelijk
Koffiehuis bleef de tijd niet stilstaan. In maart 2011 namen
zij hun intrek in een gloednieuw pand in de
Kruisboommolenstraat in Beveren-Roeselare.
Hun koffies worden vandaag nog altijd gebrand op de
traditionele manier. Zij houden zich aan het ambachtelijke
proces van het branden omdat zij weten dat de kwaliteit,
de smaak en de zachtheid daardoor niet te evenaren is.
Hun koffies zijn daarom ook heel verteerbaar en zacht
voor de maag. Zij verkiezen verse koffie en houden
daarom hun koffie zo lang mogelijk in bonenvorm
vooraleer die gemalen wordt op vraag van de klant.
Iedereen die graag een kopje lekkere koffie lust kan bij
het Ambachtelijk Koffiehuis terecht : zowel een school,
een horecazaak, een onderneming, een instelling als een
particulier kan bij hen koffie en bijhorende delicatessen
aankopen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Houd je écht van een kopje lekkere koffie?
Als je nu houdt van zacht of pittig, ga zeker eens langs en
proef één van hun melanges en laat je overtuigen door
de kwaliteit en versheid van hun producten.

