
KOFFIE 
MET ZORG.

JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN



Dat kan binnen in de sfeervolle kas 

of buiten op ons zonnige terras. 

Coffyn bevindt zich naast Intratuin 

Malden. Voorafgaand of na het 

winkelen is het er heerlijk toeven. 

Ook fietsers, wandelaars en andere 

voorbijgangers ontvangen we gast vrij 

in ons koffiehuis. Bij Coffyn branden 

we elke week Fairtrade koffiebonen. 

WELKOM BIJ COFFYN

Onze medewerkers verpakken de 

koffie in ons eigen atelier. Deze vindt 

vervolgens zijn weg naar ons eigen 

koffiehuis en naar (horeca)bedrijven 

in de omgeving. Wilt u onze koffie 

thuis drinken? Dat kan natuurlijk 

ook. In ons koffiehuis verkopen we 

diverse soorten koffie in de door u 

gewenste maling.

De geur van versgebrande koffie komt je tegemoet als je het 
koffiehuis binnenstapt. Naast ambachtelijk gebrande koffie 
hebben we gebak en heerlijk belegd brood. Of geniet van  
een uitgebreide high tea. 



Coffyn serveert versgebrande 

Fairtrade koffie uit onder andere 

Guatemala, Ethiopië, Colombia en 

Peru. We branden voornamelijk 

Arabicabonen, die zijn iets milder 

dan de Robusta-variant. We doen 

dat met zorg, zodat smaak en geur 

optimaal tot hun recht komen. We 

bieden onze koffie aan in verpak-

kingen van 250, 500 en 1000 gram, 

zowel in bonenverpakking als in 

een door u gewenste maling.

In ons koffiehuis verkopen we behalve 

onze koffie ook ambachtelijk gestookte 

likorette, luxe chocoladeproducten 

en een assortiment koffie-accessoires. 

ONZE 
KOFFIE

Cadeauverpakkingen

Leuk om te geven zijn onze 

geschenkverpakkingen, met 

onder andere koffie, thee, 

likorette en snoep. Natuurlijk 

kunt u zelf een pakket samen-

stellen. Ook ideaal als relatie-

geschenk! Voor een origineel 

geschenk kunt u ook terecht op 

www.schenkeenswatanders.nl 

De koffie van Coffyn is onder - 

deel van deze verrassende 

serie pakketten van de 

gezamenlijke maatschappelijke 

ondernemingen van Pluryn. 



Over koffie valt veel te vertellen. 

Graag delen we onze passie en 

kennis met u tijdens onze proeve-

rijen. Er zijn verschillende koffie-

proeverij-arrangementen. Reserveren 

voor een proeverij is noodzakelijk 

en kan vanaf 2 personen. 

U kunt bij Coffyn ook terecht voor 

een heerlijke high-tea vanaf 2 

personen of een luncharrangement 

vanaf 6 personen. 

Reserveren kan per telefoon, 

e-mail of direct bij een van onze 

medewerkers. Kijk voor meer 

informatie op onze website  

www.coffyn.nl. We denken graag 

mee over een arrangement op maat.

ARRANGEMENTEN



Jaarlijks branden we bij Coffyn zo’n 

15 ton fairtrade koffie, waaronder 

ook biologische koffie. Deze schenken 

en verkopen we niet alleen in ons 

eigen koffiehuis, we leveren ook 

aan tal van organisaties en afnemers 

in de horeca en retail. Het gaat om 

afnemers die waarde hechten aan 

lekkere koffie én aan maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Want 

mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt werken mee aan de 

koffieproductie en de koffie die 

gebrand wordt draagt ook nog eens 

het Fairtrade Max Havelaar keur merk; 

een keurmerk dat garandeert dat 

de producten voldoen aan de 

normen voor eerlijke handel. 

Wilt u de ambachtelijk gebrande 

koffie van Coffyn schenken aan 

klanten of medewerkers? Neem 

contact op met Coffyn. 

COFFYN LEVERT KOFFIE



Bij Coffyn werkt een divers team 

van mensen. Je kunt er terecht voor 

arbeidsmatige dagbesteding, een 

ontwikkelbaan of een reguliere baan.

 

Er is van alles te doen: van werken 

in de bediening en het verpakken van 

koffie, tot het helpen bij proeve rijen. 

Zo doe je werkervaring op en bereid 

je je voor op een baan in een reguliere 

werkomgeving. Of je bent gewoon 

lekker aan het werk bij Coffyn.  

Ook kun je bij ons stage lopen. 

Wil jij graag werken bij Coffyn?

Bel ons dan: tel. 024 – 329 47 40. Of 

stuur een e-mail naar info@coffyn.nl

WERKEN BIJ COFFYN



Een maatschappelijke onder neming 

is een bedrijf waar zorg en commercie 

hand in hand gaan. Op deze manier 

leveren medewerkers een bijdrage 

aan de samenleving en halen we 

de samenleving binnen als gast 

www.pluryn.nl 

Andere maatschappelijke onder-

nemingen van Pluryn zijn:

•  Bloesem Theehuis

•  BliXem, eetcafé, cadeauwinkel, 

catering en webshop

•  Buurtmarkt Breedeweg

•  Nezzo print en creatie

•  Bikewerk

Pluryn behandelt en ondersteunt 

mensen met een complexe 

zorg vraag, met als doel het 

vergroten van kansen op een 

zo volwaardig en zelfstandig 

mogelijke plek in de samenleving. 

Dit doet Pluryn met ruim 3.700 

medewerkers via landelijk 

werkende voorzieningen voor 

gehandicaptenzorg, jeugdzorg 

en GGZ. Maar ook door middel 

van ambulante diensten, arbeids  - 

integratie, onderwijs en maat - 

schappelijke ondernemingen.

Coffyn is een  
maatschappelijke  
onderneming van 
Pluryn



KOFFIE 
MET ZORG.

Rijksweg 65A (op het terrein van Intratuin Malden)

6581 EE Malden 

Telefoon: 024 - 329 47 40 

E-mail: info@coffyn.nl 

www.coffyn.nl 

Je vindt ons ook op Facebook

Facebook.com/coffynkoffie

WAAR VIND JE
KOFFIEHUIS & BRANDERIJ COFFYN?
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Coffyn is een onderdeel van Pluryn.
Pluryn behandelt en ondersteunt bij wonen, werken, leren en vrije tijd.
www.pluryn.nl


