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Zwarte thee
99°, max 5 min, 1 opgehoopte theelepel
Naam

Beschrijving

Samenstelling

Ceylon O.P.
Adawatte

Zwarte thee van Sri Lanka. Het specifieke klimaat van het Zwarte thee.
eiland geeft de thee zijn typische smaak. Een thee met
veel karakter, frank en fruitig. Thee voor gans de dag.

Darjeeling O.P.
Nagri Farm

Erg bekende Indische thee die wordt geteeld op de
flanken van de Himalaya. Deze thee bezit een sterk
aroma en heeft een ietwat bittere nasmaak. Thee voor de
namiddag.

Zwarte thee.

Assam Indian O.P.

Indische thee uit de noordelijke provincie Assam. Een
thee met veel body en kracht, een sterke afdronk en
ronde nasmaak. Een ideale thee om met melk te drinken.
Thee voor‘s ochtends en voor de namiddag.

Zwarte thee.

English Breakfast

Mengeling van zwarte theeën van verschillende oorsprong (vooral Ceylon, Keemun..). De verkregen
mengeling geeft een thee in perfecte harmonie met een
krachtige smaak. Thee die voornamelijk‘s ocht- ends
wordt gedronken.

Mengeling van
zwarte thee.

Appel Kaneel

Mengeling van zwarte thee uit Ceylon, geparfumeerd met
appel en kaneel. Thee voor gans de dag.

Mengeling van
zwarte thee, appel
en kaneel.

Earl Grey

Mengeling van verschillende Ceylon theeën,
Mengeling van
geparfumeerd met olie uit de bergamotpeer. Thee voor de Ceylon zwarte thee
namiddag en de avond.
met olie van de
bergamotpeer.

Lady Grey

Gearomatiseerde zwarte thee met lemon / citrussmaak.
Thee voor de namiddag en de avond.

Zwarte thee.

Blue Earl Grey

Mengeling van verschillende Ceylon theeën
geparfumeerd met olie uit de bergamotpeer, waar
viooltjes aroma en korenbloempjes zijn aan toegevoegd.
Thee voor de namiddag en avond.

Mengeling van
Ceylon zwarte thee,
bergamotpeer olie,
viooltjes en
korenbloem.
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Naam

Beschrijving

Samenstelling

Lovely Lemon

Zwarte thee uit Sri Lanka met toevoeging van stukjes
citroenschil en citroenaroma.

Zwarte thee,
Citroenschil en
citroenaroma.

Irish Breakfast

Mengeling van voornamelijk Assam zwarte thee. Sterkere
ontbijt thee, vol aroma.

Zwarte thee
mengeling.

China Pu Erh

Zwarte thee uit de Yunnan provincie, door de kleur van de Zwarte thee.
bladeren wordt deze thee ook wel ‘Rode Thee’ genoemd.
Een uniek karakter door het fermentatie proces. Een
zachte aardse smaak.

Indian Chai

Een zwarte thee mengeling met kruiden. Deze thee volgt
de Indische traditie met een intensieve, frisse thee.

Zwarte thee, peper,
kaneel, gember,
klaver, kardemom.

Chai limoen

Een pittige zwarte thee met verkoelende munt en de
frisse toets van limoen.
Een Braziliaanse samba in je tas...

Zwarte thee,citroen
schil, limoen olie,
pepermunt, zwarte
peper, korenbloem
blaadjes en
goudsbloem
blaadjes.

Oolong
80°, max 3 min, 1 opgehoopte theelepel
Naam

Beschrijving

Samenstelling

TIe Kuan Yin
Oolong Nieuw

Hoge kwaliteit Oolong, half gefermenteerd tot 40%.
Speciale Oolong met een zoete bloemige smaak. Dicht
opgerolde thee blaadjes tot bolletjes.

Oolong thee.

Oolong
Passievrucht

Een Half gefermenteerde thee, behoort tot de groene
theesoorten. Een Chinese Oolong soort gemengd met de
Lotus Oolong aangevuld met de frisse smaak van rijpe
passievrucht, rozenknopjes en kamille.

Half gefermenteerde
thee, rijpe
passievrucht, roze
knopjes, kamille.

Oolong Yuzu

Een mengeling van Ceylon en Oolong thee met de fijne
citrus smaak van de Japanse Yuzu. Een frisse thee om te
genieten…

Oolong thee, Ceylon
zwarte thee, Limoen
schil, yuzu stukjes
ananas blokjes, en
limoen olie.
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Groene thee
80°c, max 3 min, 1 opgehoopte theelepel.
Naam

Beschrijving

Samenstelling

Sencha Druifjes

Genieten van een heerlijke groene thee met sappige
druiven smaak.

Groene thee, appel,
rozenblaadjes,
druiven, Veenbes.

Korea Green Tea
(Bio)

Groene Koreaanse thee met een zacht karakter en een
delicaat aroma. Een erg zuivere thee.

Groene thee.

China Gunpowder

Groene Chinese thee die is opgerold in bolletjes. Dit is
een pure thee met een licht kruidige smaak.

Groene thee.

China Lung Ching
(Dragon Well)
Exclusieve thee

Chinese groene thee met lang blad. Deze thee heeft
een zachte smaak en intense geur. (70°, max 4 min, 1
theelepel)

Groene thee.

Japan Yame Sencha
Exclusieve thee

Dit is een Japanse, zuivere groene thee met een sterke
kruidige smaak. Deze thee bevat veel vitamine C. Thee
voor de namiddag en ideaal bij oosterse gerechten.

Groene thee.

China Jasmine

Een groene Chinese thee die natuurlijk wordt
Groene thee,
gearomatiseerd door toevoeging van jasmijnbloesems. jasmijnbloesem.
Een bloemige en frisse thee. Thee voor de namiddag en
ideaal bij Aziatische gerechten.

Sencha Kimono

Chinese groene thee, type Sencha, geparfumeerd met
het aroma van perziken en abrikozen en afgewerkt met
viooltjes.

Groene thee.

Earl Green

Chinese groene thee, type Sencha, geparfumeerd met
bergamot olie. Dit is een zachte en frisse groene thee.

Groen thee met
bergamotolie.

Sencha Gember
Citroen

Chinese groene thee, type Sencha, met stukjes gember Groene thee, gember
en het aroma van citroenen.
en citroen aroma.

Groene Citroen

Een groene thee met fris citroengras en een sterk
aroma van citrusvruchten.

Sencha Mint (Bio)

Biologisch geteelde Chinese Sencha thee met Bio Nana Groene thee met
munt blaadjes.
Nana munt.

Groene munt

Een groene thee met munt blaadjes. Frisse muntthee
voor tijdens de dag.

Exclusieve thee

Groene thee,
citroengras,
citrusvruchten.

Groene thee met
knapperige munt
blaadjes.
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Naam

Bechrijving

Samenstelling

Mangosteen &
Cactusvijgen

Een frisse zachte groene thee met de fruitige
smaak van de vruchten van de Mangis boom
en cactusvijgen.

Groene thee mengeling,
Mangisboom vruchtenschil,
mango stukjes en
Zwanenbloem bladeren.

Goji-Açai

Gearomatiseerde mengeling van groene thee
en vruchten. Dit is een fruitige en verfrissende
thee met enerzijds de smaak van Goji bessen
uit het verre oosten en anderzijds de unieke
smaak van Açai bessen uit de amazone.

Groen thee, hibiscus,
rozenbottel blaadjes,
appelstukjes, Goji bessen,
framboos, Açai
vruchtenpoeder.

Passievrucht en mango

Gearomatiseerde mengeling van groene thee
en vruchten. Een thee met stukjes van zoete
ananas, aangevuld met de fruitige smaak van
mango en passievrucht.

Groene thee, ananas,
mango,
sinaasappelblaadjes,
rozenblaadjes.

Sencha Ananas (Bio)
Nieuw

Een frisse tropische groene bio thee met de
smaak van ananas en mango.

Groene bio thee,
gevriesdroogde ananasvlokken, gevriesdroogde
mango, goudsbloem

Jasmijn Parels
Exclusieve thee

De Jasmijn thee parels, worden ook wel
Groene jasmijn thee parels
"draken parels" genoemd. Zeer licht infuus,
uit de Chinese provincie
ultra zacht, intensief bloemig en geurig aroma. Fujian.

Gouden Drakenfruit
Exclusieve thee

Een zachte aangename groen en witte thee
aangevuld met granaatappel en het exotische
drakenfruit met een lichte toets van vanille.

Een mengeling van
Sencha, Kukicha groene
thee en Pai Mu Tan witte
thee, drakenfruit, kiwi,
citroengras, frambozen en
granaatappel besjes.

Groene Chai

Groene thee met de pittige smaak van
gember en cardamon. Thee voor liefhebbers
van kruidige en pittige smaken.

Groen thee, gember,
kaneel, cardamon zaadjes,
peper en klaver.

Japan Bancha (Bio)
Exclusieve thee

Goed uitgebalanceerde en milde Thee uit
Kyushu. Een klassieker onder de Japanse
thee. De bladeren worden geplukt na de
Sencha oogst en traditioneel geserveerd in
Japan als wijn bij de maaltijd.

Biologisch geteelde thee.
Lichtgroen blad, volgens de
Japanse stijl geproduceerd.

Matcha Thee (bio)
Exclusieve thee

Een unieke groene thee, voedzame en
betoverend.De gezonde energiedrank.
Gebruik: het poeder wordt opgelost in water
van 70°c. Met de Matcha klopper tot een
luchtige drank opgeklopt.

Groene thee bladeren
worden vermalen tot
poeder.
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Witte Thee
70 - 80°c, max 3 min, 1 opgehoopte theelepel.
Naam

Beschrijving

Samenstelling

China Pai Mu Tan (Bio)
Exclusieve thee

Superieure kwaliteit. Een exclusieve Chinese
witte thee uit de provincie Fujian. De
theeblaadjes worden op geen enkele manier
bewerkt. Deze thee heeft een fijne, bloemige
en erg frisse smaak.

Biologisch geteelde Witte
thee.

Witte Draak / Bai Long
Exclusieve thee

Een zachte fijne witte thee gemengd met
een delicate groene thee uit de provincie
Fujian in China.

Een mix van witte en groene
thee.

Granaatappel &
Magnolia

Een zuivere witte thee mengeling met de
fruitige smaak van granaatappel en het teder
aroma van magnolia.

Witte thee, granaatappel
kern & concentraat,
rozenblaadjes en aroma van
magnolia.

Japanse
Kersenbloesem
Exclusieve thee

Witte thee, een bloemige smaak aangevuld
met Japanse kersenbloesem.

Witte thee, natuurlijk kersen
aroma, paklumbloesem,
rozenblaadjes.

Gouden Macabeo
Exclusieve thee`

Een mix van milde groene en witte thee met
een dynamische fruitige smaak. Deze
aangename en zachte thee mengeling doet
denken aan de Spaanse witte Macabeo
wijndruif.

Een mix van witte en groene
thee, rozen knopjes en
blaadjes en paarse seringen
bloesem.

Exclusieve thee

Rooibos thee
99°c, max 5 min, 1 opgehoopte theelepel.
Rooibos komt van Zuid-Afrika, Rooibos kleurt mooi rood en heeft een licht citroenachtige
smaak. Rooibos bevat veel vitamine C en geen cafeïne. Thee voor gans de dag.
Naam

Beschrijving

Samenstelling

South African Rooibos

Rooibos thee zonder toegevoegde aroma’s,
Cafeïne vrij.

Rooibos thee.

Rooibos Appel Citroen
(Bio) Nieuw

Frisse Rooibos thee met appel en
citroen, een biologische thee om te
genieten.

Rooibos, appel stukjes,
schillen van citrusvruchten.

Rooibos Bloedsinaasappel (Bio)

Biologische geteelde Rooibos thee met de
intense smaak van verse sinaasappelen en
de frisheid van hibiscus.

Rooibos, schillen van
citrusvruchten en hibiscus.

Groene Rooibos
woudvruchten
Nieuw

Een zachte groene Rooibos thee met de
smaak van bessen.

groene rooibos thee, zwarte
bessen, blauwe bessen,
aardbei stukjes, kersen.
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Naam

Beschrijving

Samenstelling

Rooibos - sinaasappel
en eucalyptus

Een Rooibos thee waarbij de frisheid van
Rooibos, eucalyptus, perzik,
eucalyptus gecombineerd wordt met de zachte sinaasappelschil en -bloesems.
smaak van perzik en sinaasappel.

Rooibos met peperkoek Rooibos met de smaak van verse peperkoek
en sinaasappel
en zoete sinaasappel. De exotische
ingrediënten zoals peper en koriander geven
deze thee extra finesse

Rooibos, geschaafde amandel
stukjes, pistache noten,
sinaasappelschil, koriander en
roze peper.

Rooibos Chai

Een pittige, kruidige Rooibos thee.

Rooibos, anijs, gember stukjes,
zwarte peper, kardemom,
kaneel stukjes en klaver.

Groene rooibos
Kombucha

Een groene rooibos met de smaak van mango,
cactusvijgen aangevuld met het extract van
kombucha thee. Een tropische thee om te
genieten…

groene rooibos, mango
stukjes, wortelstukjes,
mangosteen schillen,
kombucha extract en
korenbloem blaadjes.

Vruchtenmengelingen
99°, max 7 min, 1 à 2 opgehoopte theelepels
Naam

Beschrijving

Samenstelling

Kers - granaatappel

Een fris zoete kersen thee mengeling van
verse kersen, granaatappel en amandelen.

Kersen stukjes, granaatappel
zaadjes, appel stukjes, hibiscus
bloesem, schijfjes amandel,
rodebiet en cardamon.

Bloedsinaasappel

Gearomatiseerde vruchtenthee met een
uitgesproken notie van bloedsinaasappel in
combinatie met de zoetheid van appels en
de zure smaak van hibiscus.

Rozenbottel schil, citrusschil,
appelstukjes, hibiscus, saffloer
bloem blaadjes.

Aardbei-Cream

Gearomatiseerde vruchtenmengeling waarbij Hibiscus, appelstukjes,
de fruitige frisheid van aardbeien wordt
rozenbottel schil, aardbei
afgerond met een vleugje room.
stukjes.

Kers-Cassis

Een natuurlijk gearomatiseerde
vruchtenmengeling met het aroma van
kersen en een vleugje cassis.

Granaatappel en Blauwe Een frisse, fruitige thee met granaatappel,
bosbes
blauwe bosbessen en vlierbessen.

Appel stukjes, hibiscus,
rozenbottel schil,ananas
stukjes, kersen, aronia bessen.
Appel stukjes, hibiscus
bloesem, vlierbessen, blauwe
bessen, granaatappel zaden,
rozenbottel blaadjes, en
korenbloem.
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Naam

Beschrijving

Samenstelling

Aardbei & Goji bessen

Een zachte vruchten mengeling van Goji,
aardbei en appel om van te genieten...

Goji bessen, appel stukjes,
gevriesdroogde zwarte bessen
en gevriesdroogde aardbei
stukjes.

Zachte Perzik

Zuur-arme vruchtenthee waarin de volle
perziken smaak wordt afgerond door de
exotische zoetheid van ananas.

Ananas stukjes, appel stukjes,
rozenbottel schil, perzik stukjes,
citroen
mirte,zonnebloemblaadjes.

Appel-Citroen

Natuurlijke vruchtenmengeling met de
zoetheid van appel en de scherpe notie
van citroen, afgerond met fijne stukjes
vanille.

Appelstukjes, hibiscus,
rozenbottel schil, citrus blaadjes,
vanille.

Bosvruchten

Gearomatiseerde vruchtenmengeling met
de smaak van blauwe bosbessen, wilde
bessen en vlierbessen.

Hibiscus, rozenbottel schil, appel
stukjes, vlierbessen, zwarte bes
blaadjes, bosbessen.

Vruchten D’Essentie

De warme smaak van
gekarameliseerde granaatappel in
combinatie met winterse kruiden maakt
van deze vruchten en kruiden thee een
zachte aangename thee om van te
genieten.

Appel stukjes, sinaasappelschil,
hibiscus bloesems, zwarte
bessen bladeren, amandelen,
wortel stukjes, ster anijs, kaneel,
linde bloesems, gevriesdroogde
veenbessen, granaatappel
besjes, amandelen,
rozenblaadjes.

Tropical Fruit

Een tropische vruchtenmengeling met het
zoete aroma van ananas en mango.

Ananas, krenten, hibiscus,
rozenbottel, sinaasappelschil,
mango aroma.

Fruitgarden

Een rode vruchtenmengeling met het
aroma van aardbei en frambozen.

Braamblad bessen, aardbei
stukjes, hibiscus, rozenbottel,
appelstukje, frambozen.

Oosterse marsepein

Gearomatiseerde vruchtenmengeling met
de smaak van vijgen, ananas en
amandelen, afgerond met de zachte en
zoete smaak van marsepein.

Ananasstukjes, vijgen,
appelstukjes, rozenbottel schil,
hibiscus, amandelschilfers.

Kaneel-pruimen

Vruchten- en kruidenmengeling met de
smaak van pruimen en kaneel.

Kaneel, appelstukjes, pruim
stukjes, hibiscus, rode biet.

Granaatappel Egyptische Munt (Bio)

Fruitige granaatappels en verfrissende
munt met stukjes druif, appel en zoethout.

Appelstukjes, druiven,
rozenbottel blaadjes, hibiscus,
groene munt, citrus schillen,
rozenblaadjes, zoethout.
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Naam

Beschrijving

Samenstelling

Zachte Vijgen

Een vruchten mengeling met de
zachte zoete smaak van vijgen
afgekruid met basilicum.

Ananas stukjes, wortel stukjes,
vijg stukjes, rijst bloem, 10% witte
thee, zoete zwarte bes bladeren,
witte & rode hibiscus, vijg
schijfjes, basilicum, rozen
knopjes, drakenfruit stukjes, mais
bloem blaadjes.

Mango -Yoghurt

Exotische vruchtenmengeling met
stukjes kokos, ananas, mango en
papaja in combinatie met het aroma
van smeuïge yoghurt.

Krenten, hibiscus bloesem,
papaja blokjes, vlierbessen,
ananas vlokjes, mango vlokjes,
kokos schilfers, gevriesdroogde
yoghurt korrels, wilde aardbei
bladeren, zwarte krenten,
bosbessen, mout dextrine,
gemodificeerd zetmeel.

Pomelo Dream

Een frisse en romige vruchten thee
met weinig zuren. Genieten van volle
natuurlijke fruit smaken, ook als koude
thee zeer aangenaam.

ananas stukjes, appel stukjes,
mango stukjes, witte hibiscus,
pomelo stukjes, bergamot, rozen
bloemblaadjes, pioenroos
bloemblaadjes, zonnebloem
bloemblaadjes.

Rode Vruchten

Gearomatiseerde vruchtenmengeling
met de fruitige combinatie van de
smaken frambozen, aardbeien en
kersen, afgerond met een toefje room.

Hibiscus, druiven, vlierbessen,
zwarte krenten, bosbessen.

Wilde Sinaasappel

Een vruchten thee met de smaak van
zongerijpte wilde sinaasappel
aangevuld met bloesems.

Sinaasappel stukjes, hibiscus,
Sinaasappel blaadjes, appel
stukjes, appel schijfjes, citrus
schil, roze blaadjes, rozenbottel
en rode biet stukjes.

Ananaskers - Sinaasappel

Een vruchtenmengeling met de unieke
smaak van ananaskers in combinatie
met frisse sinaasappel en stukjes
appel. Zowel koud als warm, heel
lekker.

Sinaasappel schil,
gevriesdroogde appel stukjes,
saffloer, appel stukjes,
gevriesdroogde Kaapse
kruisbessen.

Chilled Mango

Een exotische fruit mengeling, zoete
thee om te genieten…

Ananas blokjes en schilfers,
mango blokjes en schilfers,
sinaasappel schijfjes, mandarijn
schijfjes, goudsbloem bloesem,
saffloer en aardbei schijfjes.

Nieuw

Nieuw
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Kruideninfusies
100°, max 7 min, 1 à 2 opgehoopte theelepels
Naam

Beschrijving

Samenstelling

Zoethout

Er worden geneeskrachtige
eigenschappen toegeschreven aan
zoethout. Het brengt de maag tot rust
en verzacht keelpijn, enz. Kan ook
gebruik worden om te mengen,
bijvoorbeeld bij Linde Bloesem.

Zoethout gekapt.

Wilde kamille

Deze thee bevat enkel de gele,
middelste knopjes van de kamille
bloemen voor een lichtere en meer
delicate smaak. Kamille is sinds
oudsher bekend om zijn kalmerende
eigenschap.

Kamille bloempjes.

Rozenbottel - Hibiscus

Een verfrissende kruidenmengeling die
men zowel warm als koud kan drinken.
Rozenbottel is rijk aan vitamine C en
looizuur arm. Max. 5 min.

Rozenbottel en hibiscus.

Salie

Is zacht voor de keel en helpt bij
opvliegers.

Saliebladeren.

Brandnetel

Bloedzuiverend, helpt bij hooikoorts en
astma.

Brandnetel bladen.

Slaapwel

Rustgevende kruidenmengeling met
meidoorn, hop, passiebloem, verbena,
citroenmelisse, valeriaanwortel en
rozenblaadjes.

Meidoorn, hop, passiebloem,
ijzerkruid, citroenmelisse,
valeriaan wortel, rozen
blaadjes.

Digest

Kruidenmengeling die de spijsvertering
bevordert; venkelzaad, engelwortel,
munt, citroenmelisse, rozemarijn,
goudsbloem.

Venkelzaad, engelwortel,
munt, citroenmelisse,
rozemarijn, goudsbloem.

Gember thee

De gemberwortel heeft een licht zoete
kruidige smaak, lekker met honing.

Geraspte gemberwortel.
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Naam

Beschrijving

Samenstelling

Zuiverende Thee

Een kruidenmengeling die ons lichaam
zuivert van toxische stoffen.

Brandnetel, paardebloem, tijm,
blaaswier, guldenroede,
venkelzaad anijszaad en
driekleurig viooltje.

Linde Bloesem

Infusie uit lindebloesem, natuurlijk zoet
om de zenuwen te kalmeren en de
zinnen te verzachten.

Linde bloesem.

Pittige kruiden mix

Een kruiden mengeling met specerijen
en limoen. Een pittige, aangename en
licht verteerbare thee.

kaneel, pepermunt, zoethout,
limoen, gember, linden bloesem,
kamille bloesem, paardenbloem,
ginseng wortel.

Venkel thee

Kalmerend, bevordert de spijsvertering
en verdrijft winderigheid.

Gedroogd venkelzaad.

Balance thee

Een zachte en zoete kruidenmengeling
met een bloemig accent. Deze
mengeling werkt ontspannend en
rustgevend.

Kaneel stukjes, kardemom,
zoethout wortel, koriander,
venkel, gember, rozenblaadjes.

Vita Punch

Een kruiden mix om de dag te
beginnen. Een energie boost met
citroengras, pittige gember en sappige
fruit stukjes.

zoete gember stukjes,
citroengras, papaja stukjes,
zoete zwarte bessen bladeren,
sinaasappel stukjes en
koningskaars bloemen.

Magisch Elixir

Een kruiden thee met de natuurlijke
Citroengras, ijzerkruid
smaak van Linde bloesem en ijzerkruid. (Verbena), linde bloesem, citrus
Een thee voor heel de dag.
schil, limoen olie,
zonnebloemblaadjes en
goudsbloem blaadjes.

Verse Munt (Bio)

De smaak is mild en zeer
aangenaam.

Biologisch geteelde Nana munt
bladeren versneden.
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