Verrassend veelzijdig
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Theekaart
Mao feng biologisch (groene thee)
Smaakprofiel: Fijne kruiden, zoet met tonen van jonge groenten.
Een groene thee uit China, met de hand geplukt in het vroege voorjaar. Handmatig vervaardigd
op de farm Qingshan in Hunan. In deze thee zitten geen knoppen.

Jasmijn parel biologisch (groene thee)
Smaakprofiel: Het is een delicate en plezierige thee. De smaaksensatie is zoet en zacht.
Een groene biologische jasmijnthee uit China, met de hand geplukt in het vroege voorjaar.
Handmatig vervaardigd en gerold op de farm Qingshan in Hunan. In deze thee zit een hoog percentage knoppen.
Natuurlijk gearomatiseerd met echte bloemen.

Earl grey biologisch (zwarte thee)
Smaakprofiel: Verfrissend met een lichte citrussmaak
De basis is een zwarte biologische thee uit China. Gearomatiseerd met biologische bergamotolie. De olie is gemaakt
van de bergamot een citrusvrucht uit Zuid-Italië. .

Rooibos biologisch
Smaakprofiel: Zoet, kruidig en fruitig, tonen van honing.
Deze biologische rooibos wordt in het zomer seizoen met de hand geplukt in de regio Cedarberg.
Men herkent de goede kwaliteit van deze rooibos hoge aandeel naaldjes t.o.v. takjes.
De rode en zoete infusie neemt je mee naar de gouden, zonnige landen in het zuiden van Afrika.
Gemakkelijk verteerbaar, vrij van theïne. Rooibos is een perfecte, smaakvolle drank voor iedereen en elk moment
van de dag. Heerlijk koud en warm te drinken.

Darjeeling biologisch
Smaakprofiel: Peperig rijp, rond en vol van karakter
Een zwarte thee uit India. Gegroeid onder ruige omstandigheden, wel 1200 meter hoog. Laat in het seizoen met de
hand geplukt. Met de hand vervaardigd door een grotere biologische plantage in Darjeeling..

Munt biologisch
Smaakprofiel: Zeer verfrissend, heerlijk als avondthee.
Deze biologische Munt is een kruid met lange groene bladeren. Door deskundigen wordt dit kruid gebruikt
om de spijsvertering te bevorderen. Munt wordt ook gebruikt tegen duizeligheid, hoofdpijn en zou reumatische
klachten verminderen. Kan heel goed koud of warm worden gedronken.
Onze luxe thee in een kannetje en het servies wordt geserveerd met lekkernijen.
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verrassend veelzijdig

Heeft u een allergie? Informeer ons hierover. Gratis Wifi, vraag de inlogcode.

