Seizoen Thee
Frisse Lente & Koele Zomer thee
Zwarte thee
31. Oolong Yuzu
Een mengeling van Ceylon en Oolong thee met de fijne citrus smaak van de Japanse Yuzu. Een
frisse thee om te genieten…
Samenstelling: Half gefermenteerde thee, Ceylon zwarte thee, Limoen schil, ananas blokjes, yuzu
stukjes en natuurlijke limoen olie.
16. Black Mojito
Een fijne thee mengeling met koele munt, fruitige citroen en pomelo. Warm of koud, een thee om te
genieten…
Samenstelling: Zwarte thee, zoete zwarte bessen bladeren, natuurlijke limoen-olie, kaneel, Nana
munt, limoen stukjes, pomelo stukjes, witte hibiscus, citroengras, zoethout,
zonnebloem blaadjes en groene munt olie.

Rooibos
36. Rooibos Appel Citroen (Bio)
Frisse Rooibos thee met appel en citroen, een biologische thee om te genieten.
Samenstelling: Rooibos, appel stukjes, schillen van citrusvruchten.
82. 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…
Samenstelling: groene rooibos, mango stukjes, wortelstukjes, mangosteen schillen, rozenblaadjes,
zonnebloemblaadjes, kombucha extract en korenbloem blaadjes.

Vruchten thee
70. Mandarijn & Sinaasappel
Een frisse en zachte fruit thee, ook lekker als koude thee…
Samenstelling: Mandarijn stukjes, appel stukjes, sinaas schil, zoete zwarte bes blad, citroengras,
hibiscus schil, wortel schijfjes en Crimson rozen blaadjes.
40. Bloedsinaasappel
Gearomatiseerde vruchtenthee met een uitgesproken notie van bloedsinaasappel in combinatie met
de zoetheid van appels en de zure smaak van hibiscus.
Samenstelling: rozenbottel schil, citrusschil, appelstukjes, hibiscus, saffloer bloem blaadjes.

Kruiden thee
76. Citroenmelisse & gember (Bio)
Een frisse en pittige kruiden mengeling. Een thee om te genieten, voor de gember liefhebbers…
Samenstelling: gember, citrusschillen, citroenmelisse, hennepbladeren, witte hibiscus, citroengras
olie, limoenolie, zoete venkel en appel stukjes.
85. Summer Punch
Gearomatiseerde vruchten- en kruidenmengeling met het zoete en exotische karakter van ananas en
papaja, afgerond met de smaak van vol rijpe mango
Samenstelling: Bessen blaadjes, zwarte krenten blaadjes, appel stukjes, ananas stukjes, papaja
stukjes, haricot boon, zoete zwarte bessen blaadjes.

