Seizoen Thee
Pittige Herfst & Warme Winter thee
Zwarte thee
7. Appel Kaneel
Mengeling van zwarte thee uit Ceylon, geparfumeerd met appel en kaneel. Thee voor gans de dag.
Samenstelling: Mengeling van zwarte thee, appel en kaneel.

87. Indian Chai
Een zwarte thee mengeling met kruiden. Deze thee volgt de Indische traditie met een pittige, frisse smaak.
Samenstelling: Zwarte thee, peper, kaneel, gember, klaver, kardemom.

Oolong 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.

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

Vruchten thee
49. 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.
Samenstelling: Appel stukjes, sinaasappelschil, hibiscus bloesems, zwarte bessen bladeren,
amandelen, wortel stukjes, ster anijs, kaneel, linde bloesems, gevriesdroogde veenbessen,
granaatappel besjes, amandelen, rozenblaadjes.
61. Oosterse marsepein
Gearomatiseerde vruchtenmengeling met de smaak van vijgen, ananas en amandelen, afgerond met
de zachte en zoete smaak van marsepein.
Samenstelling: ananasstukjes, vijgen, appelstukjes, rozenbottel schil, hibiscus, amandelschilfers.
63. Peer - Gember
Een zachte bio vruchten thee met de smaak van peren en pittige gember.
Samenstelling: stukjes peer, gember, appel, rozenbottel, ananas, marigold blad.
80. Apple crumble
Een appel thee met specerijen, voor de liefhebbers van appeltaart…
Samenstelling: Appel stukjes, ananas, peer, rozenbottel schil, karamel, citroenschillen, kaneel, rode
aalbessen.
89. Kerst thee van vruchten
De frisse geur van sappige sinaasappelen in combinatie met een chocolade-marsepein smaak. Dit wordt
optimaal benadrukt door de sinaasappel stukjes en de staafjes kaneel.
Samenstelling: appel stukjes, amandelen, kaneel, sinaasappel en gebroken cacao stukjes.

