NABÍDKA ČAJŮ

EARL GREY BLUE FLOWERS

35 Kč

Jemná směs vysoce kvalitního Ceylonského černého čaje s lupínky modrých
květů příjemně ovoněná bergamotovým olejem

ENGLISH BREAKFAST

35 Kč

Čistý Ceylonský čaj s lístků s bohatou a výraznou chutí, konzistencí a vůní.

BLACK LEMON

35 Kč

Kvalitní Celyonský černý čaj s pikantně kyselou, citrónovou příchutí. Obsahuje
přírodní citronovou kůru a výtažky z citronu.

CAMOMILE GREEN

35 Kč

Směs Ceylonského a Čínského zeleného čaje s celými sušenými květy
heřmánku. Uklidňující, příjemný nápoj.

ROSE IN THE FOREST

35 Kč

Kvalitní Ceylonský černý čaj s přírodními kousky jahod a malin, s okvětními
lístky a vůní růže. Výjimečná směs chutí a lahodné vůně.

SUPREME DARJEELING

35 Kč

Vysoce kvalitní černý čaj z druhého sběru, z oblasti Darjeeling na úpatí
Himaláje. Obsahuje nezaměnitelné aroma muškátové chutě čaje Darjeeling.

FALL FRUIT TEA

35 Kč

Vyvážená, chuťově bohatá ovocná infuse s kousky ibišku, pomeranče, jablka a
skořice.Oživující a náladu zlepšující nápoj.

WINTER FRUIT

35 Kč

Ovocná infuse s unikátní směsí sušeného ovoce, bylinek a vůní. Obsahuje
kousky ibišku, šípku, malin, pomeranče a skořice. Dodává nezaměnitelný a
povzbuzující pocit v zimním období.

JASMINE GREEN

35 Kč

Nejkvalitnější Jasmínový čaj z provincie Hunan v Číně. Obsahuje květy jasmínu
a je charakteristický jejich přírodním odstínem a vůní.

PASSION FRUIT BLACK TEA

35 Kč

Černý čaj bohatý na přísady ovoce. Exotická směs ovoce a nejprestižnější
lístky Ceylonského černého čaje s příchutí a kousky mučenky.

ROIBOOS RED TEA

35 Kč

Rooibos také známý jako „červený čaj“ je bezkofeinový nápoj s jemnou chutí
lískových oříšků. Jeho chuť je mírně nasládlá a to i bez podávání s cukrem.

MINT GREEN TEA

35 Kč

Směs Ceylonského a Čínského zeleného čaje s výběrem sušených lístků máty
peprné. Jemný a osvěžující mátový čaj.

CAMOMILE HONEY

35 Kč

Přirozená a příjemná chuť heřmánku obohacená o med. Heřmánkový nápoj
napomáhá trávení a má uklidňující účinky.

SCOTTISH BREAKFAST

35 Kč

Černý čaj s odstínem Jantaru, jemné chuti a osvěžující vůně. Ideálním šálkem
ke snídani. Doporučuje se podávat s přidáním mléka.

SPRING FRUIT TEA

35 Kč

Aromatická jarní ovocná infuse. Jemné sezónní květy,ovoce a směs zeleného
čaje, bohaté na antioxidanty.

