ONZE THEE VOOR THUIS
Met trots presenteren wij ons ruime assortiment verse thee.
Deze is bij ons te drinken, maar ook mee te nemen naar huis of als cadeau te verpakken.
Bij de theesoorten staat de prijs per 50 gram, goed voor 20 - 25 koppen thee.
Maar natuurlijk is elk gewenst gewicht mogelijk.

GROENE THEE
Sencha Lemon
€ 2,02
Een heerlijk frisse dorstlesser met met citroengras,
citroenstukjes en citroenschil.

Sencha Earl Grey
Groene thee met natuurlijk Earl Grey-aroma.

€ 2,02

Phoenix Dragon Jasmin Pearls
Deze groene thee wordt meerdere malen met
jasmijnbloesem bedekt waardoor de geur en smaak
in de theebladeren trekt. Vervolgens worden de
theebladeren met de hand tot parels gerold. Zeer
fijn geurend en sensationeel van smaak!

€ 5,83

Green Chai
Een warme kruidige groene thee uit India met
green gunpowder en kardemom, gember,
kruidnagel, kaneel en peperkorrels.

€ 2,23

Sencha Cactusvijg
Groene thee wordt soms ervaren als bitter, maar
deze melange is wat zoeter door de papaya en
ananas.

€ 2,02

Sencha Wintermelange
Groene thee met stukjes amandel, kaneel en
sinaasappel. Allergenen: amandelen.

€ 2,02

Sencha OP
Pure groene thee uit Japan. Mooie licht frisse thee
van uitzonderlijke kwaliteit.

€ 1,90

ZWARTE THEE
Lady Grey
Een elegante melange van Earl Grey met
sinaasappel, citroen en korenbloembloesem.

€ 2,36

Zwarte thee Bosvruchten
€ 2,28
Zwarte thee met aardbeistukjes, bramen, aalbessen
en bramenblad.

Keizers 7 kostbaarheden
Een melange van groene en zwarte thee, met
rozenbloemblad, zonnebloembloesem en een beetje
perzik. Een keizerlijke thee.

€ 2,23

Lapsang Souchong
De legendarische rookthee, die zijn unieke aroma
krijgt door de pijnbomen die in de regio groeien.

€ 2,26

Darjeeling
Darjeeling heeft een aangenaam kruidig aroma en
geeft een mooie goudkleurige thee.

€ 2,70

English Breakfast
Een mix van Ceylon en Assam naar Engelse
traditie, krachtig en vol van smaak.

€ 1,75

Earl Grey Superieur
De mooiste kwaliteit Earl Grey, een melange van
Darjeeling met natuurlijk bergamotaroma. Een
bloemige klassieker.

€ 2,56

Perzik Zabaglione
€ 2,86
Zwarte thee met stukjes chocolade, maracuja,
abrikoos en perzik. Zeer verrassende thee die zacht
geurt en smaakt naar romige chocolade en perzik.

ROOIBOSTHEE
Rooibos Zoete zonde
€ 2,49
Deze thee ruikt en smaakt heerlijk zoet en ziet er
ook nog eens prachtig uit met het frambozenblad en
de stukjes framboos die erin verwerkt zijn.

Tulsi sinaasappel gember (Bio)
Een verrassende biologische thee met rooibos,
stukjes appel, Tulsikruiden, gember, kaneel,
sinaasappelschil, rode peper en kardemom.

€ 3,03

Honeybush
Honeybush is de zoete variant van rooibos, ook wel
Kaapthee genoemd. Hij bevat geen cafeïne en heeft
een mildzoete smaak.

€ 1,82

Rooibos Chocolate Kiss
Een warme combinatie van rooibosthee en
chocolade. Een winterse thee, zoet en kruidig.

€ 2,22

Rooibos Naturel (Bio)
Pure Afrikaanse biologische Rooibos van hoge
kwaliteit.

€ 1,75

Rooibos Wintermelange
Rooibosthee met kaneel, sinaasappel en amandel.
Een winterse zoete thee.

€ 2,22

Rooibos Cranberry
Heerlijke, fris zoete rooibosthee met stukjes
cranberry.

€ 2,22

Rooibos African Orange
Een frisse melange van rooibos, honeybush,
sinaasappelschil en sinaasappelbloesem.

€ 2,22

KRUIDENTHEE
Sterrenmix
Kruidenthee met steranijs, anijs, jeneverbes,
pepermunt, venkel, zoethout en zoethoutwortel.

€ 2,02

Hot dropshot
Heerlijke warme dropthee met appels, hibiscus en
wortels.

Lindebloesem
Thee van lindebloesem heeft een ontspannende
werking. Deze thee is zeer geschikt om te drinken
voor het slapen gaan en in perioden van stress.

€ 4,29

Marokkaanse munt
€ 2,02
Een uitstekend alternatief voor verse muntthee:
Marokkaanse munt heeft een frisse oorspronkelijke
(spearmint) smaak, zonder een menthol-bijsmaak.

Vreedzame wereld
Een prettige thee voor de avond met onder andere
melisse, kamille en pepermunt. Allergenen:
hazelnootblad.

€ 2,52

Verboden vruchten
Een fruitexplosie, deze kruidenthee met stukken
kiwi, kersen en kokos: zoet en zomers.

€ 2,56

Mellow blossom
Heerlijke bloemige thee met stukken kaneel,
kamille, peer, appel, zoethout en goudsbloem.
Allergenen: zwaveldioxide.

€ 2,63

Bamboo Tropical Orange
Een bijzondere mix van bamboebladeren met
citroengras, stukjes appel en sinaasappel. Een
heerlijk frisse thee.

€ 3,13

€ 2,85

Ginger Lemon
€ 2,40
Frisse kruidenthee met onder andere verbena,
zoethoutwortel, gember, citroengras, peper en
pepermuntblad. Hij is warm heerlijk, maar ook zeer
geschikt om er ijsthee van te maken. De smaak is
dan heerlijk fris, een echte dorstlesser. Allergenen:
zoethout.

Kokos-meloen
€ 2,94
Deze thee heeft de echte kokossmaak, maar is
aangevuld met andere ingrediënten om de thee ook
wat kleur en iets meer body te geven. Hij is heerlijk
om warm te drinken, maar ook uitermate geschikt
om er ijsthee van te maken.

Zorgeloos
Kruidenthee met een rustgevende werking door
ingrediënten als venkel, kamille, lindebloesem en
brandnetel.

€ 2,02

Kamille
Kamillethee is een heerlijke kruidenthee die zowel
koud als warm gedronken kan worden.

Zomer Zotheid
Een heerlijke thee op basis van fruit die u doet
verlangen naar (of terugdenken aan) de zomer.
Smaakt zacht en zoet en is heerlijk om warm te
drinken, maar ook zeer geschikt om er ijsthee van
te maken.

€ 2,99

Brandnetelthee
€ 1,79
Kruidenthee van brandnetelblad. Brandnetelthee is
bloedzuiverend en helpt bij een goede
vochthuishouding.

€ 2,88

