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KoffieCupster.nl is de online specialist 

in koffie voor echte Italiaanse 

espresso's. Met onze selectie beste 

koffiecups kunt u gegarandeerd 

genieten van een heerlijke espresso 

voor Nespresso®, Lavazza a Modo Mio® 

en Nescafé® Dolce Gusto® machines.
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Nespresso® machine ontkalken

Lees  meer

Om een lekkere bak koffie te zetten, is het nodig om af en 

toe je Nespresso® machine te ontkalken. De koffiemachines 

van Nespresso® zijn zo ontworpen, dat je met een paar 

snelle en eenvoudige stappen de machine ontkalkt.

Herkenbaar voor Nespresso® fans

Lees  meer

Je drinkt al jaren Nespresso® cups in plaats van de 

smakeloze koffie die zoveel andere mensen drinken. Als 

echte fan heb je dan ook een goede smaak ontwikkeld. 

Onderstaande situaties zullen voor jou dan ook erg 

herkenbaar zijn!

Beste Nespresso® cups 2017

Lees  meer

Tegenwoordig heb je de keuze uit tientallen verschillende 

merken voor alternatieve Nespresso® capsules. Maar wat 

zijn eigenlijk de beste Nespresso® cups 2017? Wij 

vergelijken de verschillende testen en geven je 5 goede 

alternatieven.

Bloggen met Koffiecupster

Meer informatie

Tip een vriend en ontvang 

samen € 2,50 korting

Regelmatig bevelen koffieliefhebbers ons aan bij vrienden en bekenden, 

omdat ze zo tevreden zijn over de koffie en service van KoffieCupster. 

Hier zijn we ontzettend blij mee! Om het aanbevelen nog leuker voor jou 

te maken krijg je nu vriendenkorting!

Probeer het proefpakket

Cups voor Nescafé® Dolce Gusto®Cups voor A Modo Mio®Cups voor Nespresso®

Bekijk het aanbod

Nieuw: de allerlekkerste chocolade van Hands Off My Chocolate!

Alternatieve koffiecups voor Nespresso®,

Nescafé® Dolce Gusto® en Lavazza®

Koffiecupster.nl is gespecialiseerd in de lekkerste koffiecups voor 

heerlijke espresso, lungo of ristretto met de beste prijs-

kwaliteitverhouding. Hier vind je originele en alternatieve koffiecups voor 

Nespresso®, Lavazza A Modo Mio® en Nescafé® Dolce Gusto® 

koffiemachines. Deze alternatieve koffiecapsules zijn goedkoper en je kan 

wel kiezen uit 30 verschillende smaken.

Lees meer Bekijk video

11,99

88° Caffè • Muntthee Cups voor 

Nespresso®

Aantal cups: 40 stuks

Prijs per stuk: €  0,65

Morgen in huis!

19,9912,99

88° Caffè • Crema di Milano 

Cups voor Nespresso®

Aantal cups: 40 stuks

Prijs per stuk: €  0,65

Morgen in huis!

13,9915,00

Perrucci • Lungo Vivo Cups 

voor Nespresso®

Aantal cups: 40 stuks

Prijs per stuk: €  0,65

Morgen in huis!

22,50

Barista Proeverij voor 

Nespresso® (40 cups)

Aantal cups: 40 stuks

Prijs per stuk: €  0,65

Morgen in huis!

Populaire producten

Compatible cups voor 

Nespresso

Bekijk de cups

Bij KoffieCupster.nl vind je de lekkerste alternatieve cups 

voor Nespresso®! Onze smaken worden zorgvuldig 

samengesteld en in Italië geproduceerd. De alternatieve 

koffiecups zijn te gebruiken in alle Nespresso® machines.

Compatible cups voor 
Lavazza A Modo Mio

Bekijk de cups

De Lavazza A Modo Mio® cups van KoffieCupster.nl 

worden gevuld door de bekende Italiaanse koffiemerken 

Gattopardo en Lollo Caffè. Onze alternatieve cups voor 

Lavazza A Modo Mio® maken uitsluitend gebruik van de 

beste koffiebonen!  

Compatible cups voor 

Nescafé Dolce Gusto

Bekijk de cups

KoffieCupster.nl heeft als één van de weinige webshops in 

Nederland goed werkende, alternatieve cups voor 

Nescafé® Dolce Gusto®! Zorgorgvuldig geselecteerde 

capsules van de beste Italiaanse koffiebranderijen.

De lekkerste koffiecups

Intensiteit "

Smaak "

Voorbereiding "

Vind mijn koffie

Vind mijn koffie

15% korting op een Espressomachine

Eventueel een korte toelichting

Bekijk assortiment

2 cups halen, 1 betalen

Eventueel een korte toelichting

Bekijk assortiment

Bekijk assortiment

Bespaar tot 50 % op de 

lekkerste koffiecups
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Lavazza A Modo Mio® Cups Alternatief

Alternatieve Lavazza A Modo Mio® cups zijn verkrijgbaar bij Koffiecupster in veel 

verschillende soorten en smaken. Veel mensen gebruiken alleen de originele Lavazza A 

Modo Mio® cups, maar er gaat een nieuwe wereld voor je open zodra je de alternatieve 

Lavazza A Modo Mio® cups gaat gebruiken. Deze capsules zijn 100% compatibel met alle 

A Modo Mio espressomachines en geven je de mogelijkheid van meer diversiteit te 

genieten.

Rijk aanbod aan Lavazza A Modo Mio® cups

Een goedkoper alternatief voor de originele Lavazza A Modo Mio® koffie cups zijn de 

cups van Lollo Caffè en Gattopardo. Deze koffiecups variëren in smaak en intensiteit. 

Uiteindelijk hebben wij Lavazza A Modo Mio® cup te bieden voor iedere espresso 

liefhebber. Alle koffiecups hebben een unieke geur en smaak zodat er dag in, dag uit 

genoten kan worden van de lekkerste koffie.

Cups voor diverse A Modo Mio machines

Net zoals de originele Lavazza A Modo Mio® cups kunnen de alternatieve cups van 

Gattopardo en Lollo Caffè ook gebruikt worden in koffiemachines zoals de EspressoGo, 

Éspria, Fantasia, Favola Cappuccino, Favola Easy, Favola Plus, Magia, Minù en Simpla. De 

alternatieve A Modo Mio capsules zijn goedkoop waarmee je ook nog veel geld kan 

besparen. Daarnaast is de smaak en kwaliteit net zo goed dus kun je nog voor de volle 

100% genieten.

Lavazza A Modo Mio® cups alternatief van Gattopardo en 

Lollo Caffè

Lavazza A Modo Mio® cups worden ook gemaakt door de bekende Italiaanse 

koffiemerken Lollo Caffè en Gattopardo. De Gusto Ricco koffiecups van Gattopardo 

staan inmiddels hoog aangeschreven bij de koffie liefhebbers en dat is de danken aan de 

strenge selectie van koffiebonen. Zowel Gattopardo als Lollo Caffè maken uitsluitend 

gebruik van de beste koffiebonen die voor een karakteristieke smaak zorgen. Gattopardo 

heeft drie verschillende koffiecups en Lollo Caffè heeft er vier die geschikt zijn voor 

Lavazza® espressomachines. Maak kennis met de Nero en Classico cups van Lollo Caffè 

die voor de meest klassieke espresso's zorgen zoals ze graag in het Napels en Rome 

gedronken worden. Ook is er een cafeïnevrije koffiecup, namelijk de Dec Espresso van 

Lollo Caffè. Voor de liefhebbers van een zachtere espresso hebben wij de Oro Espresso 

van Lollo Caffè geselecteerd.

Beste koffie voor Lavazza A Modo Mio® espressomachines

Wil jij ook genieten van een consistente crèmelaag, een volle smaak en een intense 

aroma? Met de Lavazza A Modo Mio® koffiecups op deze pagina kun jij genieten van 

authentieke Italiaanse espresso's. De meest beroemde Italiaanse koffie ter wereld haal je 

eenvoudig in huis en garandeert een karakteristiek genot.

Lavazza A Modo Mio® cups kopen bij KoffieCupster.nl

Op KoffieCupster.nl vind je een selectie van de beste koffiecups voor Nespresso 

machines. Wij hebben gekozen voor de beste fabrikanten die ook echt 100% Italiaans 

zijn. Italië is natuurlijk het land bij uitstek als je het over goede espresso's hebt. Bekijk ons 

aanbod en ontdek de wereld van Nespresso.
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Tot 40% goedkoper
Lavazza A Modo Mio® cups worden ook gemaakt door de bekende Italiaanse 

koffiemerken Gattopardo en Lollo Caffè. De Gusto Ricco koffiecups van Gattopardo 

staan inmiddels hoog aangeschreven bij de koffie liefhebbers en dat is de danken aan de 

strenge selectie van koffiebonen. Zowel Gattopardo als Lollo Caffè maken uitsluitend 

gebruik van de beste koffiebonen die voor een karakteristieke smaak zorgen.

Lavazza A Modo Mio® Cups Alternatief

Home           Lavazza A Modo Mio#

Nespresso                      Lavazza A Modo Mio                      Nescafé Dolce Gusto                      Proefpakketten                      Koffiebonen                      Chocolade                      Klantenservice
compatiblecompatible compatible

4
%Doorzoek de hele winkel&

Ruime keuze uit

30+ unieke smaken

Voordelig geprijsd

vanaf €0,20 per cupje

De beste koffie

vers vanuit Italië
$%&

Bestel voor 20:00, vandaag verzonden!'085 876 9413 320 reviews:                                             8,7/10" " " " " $Inloggen(



KoffieCupster.nl is not connected or associated in any way to the trademarks. Nespresso® and Nescafé® Dolce Gusto® are registered trademarks of Société des Products Nestlé S.A. Lavazza A Modo Mio® is a registered 

trademark of Luigi Lavazza S.P.A.

© 2019 koffiecupster.nl - alle rechten voorbehouden

Tel: 085 876 9413

ma-vr 9:00 tot 18:00

info@koffiecupster.nl

binnen 24 uur antwoord

Contactformulier

binnen 24 uur antwoord

Klantenservice

Mijn account

Over ons

Contact

Veelgestelde vragen

Levering & Retourneren

Tip een vriend

Algemene Voorwaarden    |    Privacyverklaring    |    Disclaimer

KoffieCupster Info

Facebook

Twitter

Onze blog

!

"

Volg ons op social media

KoffieCupster.nl is de online specialist 

in koffie voor echte Italiaanse 

espresso's. Met onze selectie beste 

koffiecups kunt u gegarandeerd 

genieten van een heerlijke espresso 

voor Nespresso®, Lavazza a Modo Mio® 

en Nescafé® Dolce Gusto® machines.

Over KoffieCupster.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

en ontvang gratis het Koffie Receptenboek

✔   Recepten ebook met heerlijke recepten

✔   Toegang tot de beste koffiecupjes

✔   Exclusieve aanbiedingen en kortingen

Nu downloadenE-mailadres

Lavazza A Modo Mio® Cups Alternatief

Alternatieve Lavazza A Modo Mio® cups zijn verkrijgbaar bij Koffiecupster in veel 

verschillende soorten en smaken. Veel mensen gebruiken alleen de originele Lavazza A 

Modo Mio® cups, maar er gaat een nieuwe wereld voor je open zodra je de alternatieve 

Lavazza A Modo Mio® cups gaat gebruiken. Deze capsules zijn 100% compatibel met alle 

A Modo Mio espressomachines en geven je de mogelijkheid van meer diversiteit te 

genieten.

Rijk aanbod aan Lavazza A Modo Mio® cups

Een goedkoper alternatief voor de originele Lavazza A Modo Mio® koffie cups zijn de 

cups van Lollo Caffè en Gattopardo. Deze koffiecups variëren in smaak en intensiteit. 

Uiteindelijk hebben wij Lavazza A Modo Mio® cup te bieden voor iedere espresso 

liefhebber. Alle koffiecups hebben een unieke geur en smaak zodat er dag in, dag uit 

genoten kan worden van de lekkerste koffie.

Cups voor diverse A Modo Mio machines

Net zoals de originele Lavazza A Modo Mio® cups kunnen de alternatieve cups van 

Gattopardo en Lollo Caffè ook gebruikt worden in koffiemachines zoals de EspressoGo, 

Éspria, Fantasia, Favola Cappuccino, Favola Easy, Favola Plus, Magia, Minù en Simpla. De 

alternatieve A Modo Mio capsules zijn goedkoop waarmee je ook nog veel geld kan 

besparen. Daarnaast is de smaak en kwaliteit net zo goed dus kun je nog voor de volle 

100% genieten.

Lavazza A Modo Mio® cups alternatief van Gattopardo en 

Lollo Caffè

Lavazza A Modo Mio® cups worden ook gemaakt door de bekende Italiaanse 

koffiemerken Lollo Caffè en Gattopardo. De Gusto Ricco koffiecups van Gattopardo 

staan inmiddels hoog aangeschreven bij de koffie liefhebbers en dat is de danken aan de 

strenge selectie van koffiebonen. Zowel Gattopardo als Lollo Caffè maken uitsluitend 

gebruik van de beste koffiebonen die voor een karakteristieke smaak zorgen. Gattopardo 

heeft drie verschillende koffiecups en Lollo Caffè heeft er vier die geschikt zijn voor 

Lavazza® espressomachines. Maak kennis met de Nero en Classico cups van Lollo Caffè 

die voor de meest klassieke espresso's zorgen zoals ze graag in het Napels en Rome 

gedronken worden. Ook is er een cafeïnevrije koffiecup, namelijk de Dec Espresso van 

Lollo Caffè. Voor de liefhebbers van een zachtere espresso hebben wij de Oro Espresso 

van Lollo Caffè geselecteerd.

Beste koffie voor Lavazza A Modo Mio® espressomachines

Wil jij ook genieten van een consistente crèmelaag, een volle smaak en een intense 

aroma? Met de Lavazza A Modo Mio® koffiecups op deze pagina kun jij genieten van 

authentieke Italiaanse espresso's. De meest beroemde Italiaanse koffie ter wereld haal je 

eenvoudig in huis en garandeert een karakteristiek genot.

Lavazza A Modo Mio® cups kopen bij KoffieCupster.nl

Op KoffieCupster.nl vind je een selectie van de beste koffiecups voor Nespresso 

machines. Wij hebben gekozen voor de beste fabrikanten die ook echt 100% Italiaans 

zijn. Italië is natuurlijk het land bij uitstek als je het over goede espresso's hebt. Bekijk ons 

aanbod en ontdek de wereld van Nespresso.
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Ruime keuze uit koffiecups

Meer dan 30+ unieke 

smaken.

"

Alleen echte Italiaanse 

merken. De beste 

alternatieve koffiecups.

%

Voordelen

Koop 5 dozen voor € 23,99 per stuk. 

Profiteer nu!

Koop 3 dozen voor € 24,49 per stuk. 

Profiteer nu!

Staffelprijzen

Op voorraad

Bestel voor 20:00, morgen thuis

!

!

Veilig winkelen&

15,00

24,99 0,65 p/stuk

Like ons op Facebook

Volg ons op Twitter

Met de Lungo Vivo van Perrucci bereid je eenvoudig een geweldige toasty lungo 

die sterk is van karakter en een zoet tintje heeft. De Vivo Lungo bestaat uit een 

blend van 100% Arabica en is de meest populaire Lungo capsule voor Nespresso® 

in ons assortiment. De verpakking bevat 120 koffiecups die 100% compatibel zijn 

met alle Nespresso® machines.

Geschikt

Intensiteit

Smaak

Type drank

Chocolade, Noten

Lungo

Alle Nespresso machines

84 reviews" " " " "

Perrucci • Lungo Vivo Cups voor Nespresso®

Meer reviews

Prima koffie

door Hans op 03-01-2019" " " " "

Eindelijk een cupje wat WEL goed doorloopt. Koffie is prima qua smaak volgende bestelling die ik ook even een proefpakket erbij.

Heerlijke koffie

door Jean op 23-02-2019" " " " "

Ideale cups, lopen goed door omdat de cup boven en beneden van aluminium is. Kwaliteit koffie, niet te sterk. Kan ik iedereen 

aanraden.

Aanrader

door Cees op 14-03-2019" " " " "

Heerlijke koffie tegen een aangename prijs

Klantenreviews

Met de Lungo Vivo van Perrucci (intensiteit 7) bereid je een lekkere medium geroosterde lungo met hiten van chocolade en 

noten. Het is een 100% Arabica blend die heerlijk is om te drinken, ongeacht het tijdstip van de dag.

Lungo cups met verbeterde doorloop en smaak

Perrucci heeft zeer innovatieve compatibele capsules voor Nespresso®. De barrière van de capsules is verbeterd waardoor 

betere houdbaarheid ontstaat. Daarnaast zijn de maaltechnieken verfijnd waardoor de koffiecups een betere doorloop en 

smaak hebben.

Kenmerken en compatibiliteit

De Lungo Vivo Nespresso® cups zijn verpakt in doosjes met 10 cups. In totaal ontvang je 12 doosjes met 10 cups, 120 

koffiecups in totaal. KoffieCupster.nl adviseert koffiecups op een koele en donkere plaats te bewaren zodat de kwaliteit van de 

koffie goed behouden blijft.

Deze koffiecups voor Nespresso® zijn compatibel met alle Nespresso® machines zoals de CitiZ, Citiz & Milk, Inissia, Pixie Clips, 

U, U & Milk, Prodigio, Kitchen Aid, Lattissima, Lattissima Pro, Lattissima Touch, Expert en Expert & Milk.

Extra informatieProductbeschrijving

1
'

'
Of kies handmatig 

uw aantal

Bestellen

16 stuks

127,84

(0,65 p/s)

U bespaart  €176 U bespaart  €40,80

8 stuks

67,12

(0,65 p/s)

U bespaart  €84,80

4 stuks

35,96

(0,65 p/s)

Kies uw aantal

Home           Lavazza A Modo Mio           Perrucci • Lungo Vivo Cups voor Nespresso®! !

Nespresso                      Lavazza A Modo Mio                      Nescafé Dolce Gusto                      Proefpakketten                      Koffiebonen                      Chocolade                      Klantenservice
compatiblecompatible compatible

4
(Doorzoek de hele winkel)

Ruime keuze uit

30+ unieke smaken

Voordelig geprijsd

vanaf €0,20 per cupje

De beste koffie

vers vanuit Italië
"#$

Bestel voor 20:00, vandaag verzonden!$085 876 9413 320 reviews:                                             8,7/10" " " " " 'Inloggen*


