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Find Charlotte Eriksen
Montiel på:

Brug Catamaran som
forbindelseskontor, og få
løst alle opgaver via én
kontakt.
Vi letter tilgangen til det
franske marked uden
sprogbarrierer.
Medlem af Fransk
forening af professionelle
oversættere:

Tak for kaffe
– og glædelig jul og godt nytår!
Sikket et år, vi igen har været
igennem. Her hos Catamaran har vi
haft god gang i butikken. Tak til alle,
kunder og samarbejdspartnere, for
trofasthed, tillid og godt samarbejde i
2021. - I er altid velkomne til en kop
”dialog-kaffe” i Paris.
Varmeste
hilsner Charlotte Montiel

Nyhedsbrev om kaffe
Hvad du får, når du bestiller:

Medlem af Fransk
forening for
undertekstning:

Kontakt:
+ 33 (0)1 44 90 88 90
bonjour@catamaran.fr
www.catamaran.fr
Catamaran
70, av. de Clichy
75017 Paris
Frankrig

Un café / un espresso >
en lille kop sort kaffe,
klassikeren
Un café serré >
meget stærk sort kaffe
Un allongé >
som en dansk kop sort kaffe,
ikke så stærk
Une noisette >
lille sort med et skvæt mælk
Un café au lait / café crème >
kaffe med masser af mælk
Un déca > koffeinfri kaffe
Dette er de franske kaffeklassikere.

METRO-NYT:
Økologisk kaffe på ægte bønner i
metroen: Drik en kop kaffe, mens du
Venter. Du skal bare downloade en
app på forhånd, så kører det for dig.

Couleur café ♫♫♫♫
Lyt til Serge Gainsbourgs Couleur café på din foretrukne
platform. Masser af ordspil omkring kaffe og en smuk kvinde.

Årets billigste og dyreste kaffe i Paris
Nogle gange bliver man overrasket over prisen, den ene
eller den anden vej rundt.
Jeg drak årets dyreste kaffe efter en middag på en god
restaurant i det 17. arrondissement. Tjeneren foreslog en
espresso efter maden, og vi sagde ja tak. 7 € for en lille
kop uden småkage. Næsten samme pris som den billigste
dessert på kortet… På en restaurant koster en kop
espresso typisk 2,5-3,50 € og 1,20 – 2,5 € ved et
cafébord. Modsat drak jeg i år oppe i baren på en lokal
café bar, ved métro Saint Paul, en espresso til 1,00 €.

Hvordan drikker man kaffe i Frankrig?
De fleste franskmænd drikker første kop kaffe til morgenmaden
og sidste kop efter frokosten. Ikke senere, så siges det at
ødelægge nattesøvnen. Man får en lille kop ad gangen, ingen
termokander fyldt med tynd, lunken kaffe. Jeg kender ikke
franske ord for en for stærk kaffe, til gengæld er der masser af
ord for en for tynd kaffe, bl.a. un jus de chaussette > sokkekaffe.
De fleste drikker kaffen sort, nogle bruger et stykke sukker,
varianter med mælk i er ikke så sædvanlige. Med corona er der
kommet en del café à emporter > coffee
to go, hvilket ikke var så almindeligt før.
Frankmænd foretrækker stadig kaffen i en
smuk kop med et sjovt indpakket stykke
sukker til og nogle gange en lille småkage.

Café Dose •
Batignolles Paris 17e
82 Place du Dr Félix
Lobligeois
En af mine pt. yndlingscaféer,
hvor du foruden god kaffe og
parisisk hygge også kan spise
små anretninger, drikke godt øl,
iste og juice - og få kvarterets
bedste scones, lune og med
smør og syltetøj.
Der er også hjemmesidesalg på

https://www.dose.paris/

Catamaran er glad for, at du læser vores nyhedsbrev.
Ønsker du, at fravælge det, så send besked til: bonjour@catamaran.fr
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