Seizoen Thee
Frisse Lente & Koele Zomer thee
Zwarte thee
31. Oolong Yuzu
Een mengeling van Ceylon en Oolong thee met de jne 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 jne 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
88. Rooibos Bloedsinaasappel (BIO)
Biologische geteelde Rooibos thee met de intense smaak van verse sinaasappelen en de frisheid
van hibiscus.
Samenstelling: Rooibos, schillen van citrusvruchten en hibiscus.
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.

Groene thee
38. Roze Pompelmoes groene thee
Een zachte groene thee met de frisse smaak van pompelmoes.
Samenstelling: Groene thee, drakenfruit blokjes, geraspte wortel, pompelmoes stukjes, sinaasappel
schil, zoete braambes bladeren. zonnebloemen en saf oer

Vruchten thee
64. Vlierbes & Meloen
Een zomerse vruchten thee van vlierbes en meloen. Genieten van volle natuurlijke fruit smaken, ook
als koude thee zeer aangenaam.
Samenstelling: appel stukjes, ananas blokjes, stukjes meloen, watermeloen vlokken, rode biet en
zoete vlierbessen.
72. Bitter lemonade
Een frisse bitter zoete vruchten thee. Ook lekker als ijsthee…
Samenstelling: Ananas blokjes, zure appel, citroensap, citroenolie, citroenschil, aalbes.

Kruiden thee
85. Summer Punch
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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.

