ZWARTE THEE
Deze thee is volledig geoxideerd. Krachtig van smaak en bevat meer cafeïne.
ENGELSE MELANGE
Meest gedronken thee bij de Afternoon tea.
Aangenaam zonder bittere nasmaak.
ENGLISH BREAKFAST
Typische ontbijtthee met een vriendelijk karakter.
Op basis van Ceylon- en Javaanse Orange Pekoe thee.
ASSAM SUPERIEUR
Afkomstig uit India.
Koperrood van kleur met een volle moutachtige smaak.
EARL GREY No 2
Milde Earl Grey
Melange van Darjeeling en Chinese theesoorten,
met de delicate smaak van citrusachtige bergamot.
EARL GREY No 5
Krachtige Earl Grey
Voor de liefhebber van Earl Grey thee met meer body,
door de extra toevoeging van Lapsang Souchong.

GOLDEN TIP
Melange van meer dan 10 soorten thee van topkwaliteit.
Prachtig in balans, geschikt voor ieder moment van de dag.
B.O.H.

Best Of Highlands - Thee afkomstig van de beroemde Cameron Highlands plantage
uit Maleisië. Robuust en vol, met een diepgouden kleur.
CEYLON ORANGE PEKOE
Een delicaat geurende thee uit Sri Lanka.
Vol van smaak en wordt beschouwd als een van de beste theesoorten ter wereld.
DARJEELING
Groeit aan de voet van de Himalaya en wordt op hoogte geteeld.
Licht kruidig van smaak, met een frisse afdronk.
De Champagne onder de theesoorten.
JAVAANS GOUD
Afkomstig van de hoogwaardige plantages van het Indonesische eiland Java.
Zeer verfijnde en smaakvolle theesoort met een diepgouden kleur.

BRITISH TEA
De favorieten uit Groot-Brittannië,

LADY GREY
Zachte variatie op de Earl Grey.
Elegante melange van Chinese theeën, verrijkt met circusachtige bergamot,
oranjebloesem en een vleugje vanille.
LAPSANG SOUCHONG
Afkomstig uit de provincie Fujian – China.
Zwarte thee die wordt gedroogd boven een vuur van cederhout waardoor het zijn
kenmerkende rooksmaak en geur krijgt.
Een krachtige thee met een eigen karakter.

YORKSHIRE TEA
Gemelangeerd in Noord Yorkshire.
Een blend van zwarte kwaliteitsthee met een volle traditionele smaak.
TETLEY’S
Fanningsthee, speciaal voor de liefhebbers van sterke Engelse zwarte thee.
PG TIPS
Nog een Engelse klassieker…
Vol, krachtig en te vinden in menig keukenkastje bij de Engelsen thuis.

…….with milk & lemon?

GROENE THEE
Thee met minimale oxidatie.
SENCHA
Japanse groene thee. Verfrissend en helder, met een zachte verfijnde smaak.
De thee die geserveerd wordt tijdens de Japanse theeceremonie.
GUNPOWDER
Een intense Chinese thee met een volle kruidige smaakbeleving.
Vermoedelijk dankt deze thee zijn naam omdat de rond opgerolde blaadjes de
drinkers deed denken aan buskruit.
CHUN MEE
Uit Taiwan afkomstig, maar wordt over de hele wereld gedronken.
Herkenbaar aan zijn gebogen blad, zeer vol en krachtig van smaak.
GREEN LEMON
Japanse groene thee met gedroogde citroen-limoenstukjes en citroengras.
GREEN CRANBERRY
Vol-zoet met zachte bitters.
Melange met cranberries, saffloerbloesem, distel en rozenbloesem.
GEISHA
Verleidelijke melange die je verrast.
Kleurrijk door zijn boeket van korenbloem, zonnebloem- en saffloerbloesem,
een vleugje romige aardbeien en de frisse afdronk van kruizemunt.
QUEENS CHOICE
Vorstelijk en rijk, met een warme intense smaak van walnoot, sinaasappel en
kardemom.

CHAMPAGNE
Een sprankelende melange van groene thee, rozenbloesem, zonnebloembloesem,
verbeneblad, rode bessen en een vleugje aardbeien.
SIR ELTON
Een zoete compositie van fruitige perzik, peer, cranberries en ananas, met een
harmonieuze ondertoon van honing.
EVERGREEN
Een verfrissend en zachtzoet samenspel van groene appeltjes, citroen, stukjes ananas
en bloesemblaadjes.
GREEN CHAÏ
Het kruidige karakter van deze groene Chaï gaat harmonieus samen met zijn
Japanse Sencha basis. Oosterse specerijen komen samen met de pure smaak van de
groene thee.

OOLONG
Half gefermenteerde thee, valt qua smaak tussen de zwarte en groene thee.
OOLONG
Originele Chinese Oolong thee, zacht en tegelijk karaktervol van smaak.
ORANGE BLOSSOM OOLONG
Oolong thee met sinaasappelbloesem, zacht-verfrissend als een voorjaarsbriesje.

KRUIDEN THEE
De naam is eigenlijk wat misleidend, aangezien er geen theebladeren gebruikt
worden. Getrokken van zowel verse als gedroogde kruiden en specerijen.
VERSE MUNTTHEE
Thee getrokken van verse muntbladeren, geserveerd met honing.
VERSE GEMBERTHEE
Thee getrokken van fijngesneden gemberwortel, geserveerd met honing.
KAMILLE
Rustgevende kruidenmelange van kamillebloemetjes.
HARRY POTTER
Een vleugje magie in uw theepot.
Zoethout, kamillebloesem, rozenbottel, hibiscus, venkel en citroengras.

FRESH LEMON
Een zomerse melange van Citroengras, zoethout, appel en een vleugje pepermunt.
WOMAN WELLNESS
Een uitgebalanceerde verwikkende samenstelling van kaneel, sinaasappel, venkel,
zoethout, jeneverbessen en paardenbloemwortel.
DETOX
Teatoxen….
Gember, kaneel, kurkuma, salie, kruidnagelbloem, paprika, zoethout en anijs.
ZOETHOUT
Fijngesneden zoethoutwortel.

WITTE THEE
Thee in zijn puurste vorm, onbewerkt en in de zon gedroogd.

STARMIX
Een zachte variatie op de sterrenmix.
Anijs, venkel, pepermuntkruid, zonnebloemblaadjes, rozenbottel, appel, hazelnoot,
aardbeien- en vlierblaadjes en bessen.

WITTE THEE
Een delicatesse in China, door zijn verfijnde smaak en delicate zoete tonen. Voor
deze thee worden de knopjes en de kleinste blaadjes geplukt voordat ze opengaan.

TWISTED HOP
Hop, Kamille, pepermunt, zoethout, venkel, bramen- en berkenblad.

BAMBOO
Melange met bamboeblad, kruizemunt, frambozen, ananas, rozenblaadjes en
bramenblad. Fris met zoete tonen.

MUH
De beroemde meditatiethee van de Dalai Lama.
Kruidige mix van o.a. sinaasappel stukjes, kruidnagel, peper, kaneel en steranijs.
KEEP CALM
…and relax
Mistelkruid, St. Janskruid, Citroengras, perzik, bonenschillen, berkenblad,
sinaasappel- en saffloerbloesem.

ORIËNT EXPRESS
Reis naar de Oriënt….
Een grensverleggende melange met Oosterse invloeden. Witte thee, papaja, mango,
peer, rozenblad, goudsbloem, korenbloem en kruidige rode peper.
WHITE CLIFFS OF DOVER
Een imposante melange van kaneel, amandel, sinaasappel, citroengras en rozenblad.

ROOIBOS THEE

FAVOURITE BLENDS

Traditionele Zuid Afrikaanse drank. Ondanks wat de naam doet vermoeden, is dit
geen echte thee. De kleine dunne naaldjes, afkomstig van de rode-bosstruik worden
gestampt en gedroogd om er vervolgens de warme drank van te trekken. Cafeïne
Vrij.

Combinatie van de fijnste kruiden en theesoorten.

ROOIBOS PUUR
Zacht en zoet van smaak.
AFRICAN SUMMER
Een friszoet samenspel van Rooibos, sinaasappel, appel en ananas.
SWEET DREAMS
Een zonovergoten drank met aardbei, ananas, framboos en zonnebloembloesem.
ROOIBOS CARAMEL
Intens zoet, pure Rooibos met stukjes caramel.
FIREPLACE
Om je lekker op te warmen van binnen.
Pure Rooibos, kaneel, appel, rozenbottel, cacaobonen, steranijs, ananas, amandel en
kruidnagel.

ROOIBOS CHAÏ (LATTE)
Een kruidig-zoete Rooibosmelange, met specerijen en een vleugje kaneel,
waar je een heerlijke Chai Latte van kunt trekken.
Sterk getrokken thee in warm opgeklopte melk.

TEAROSE MELANGE
Onze huismelange van 11 soorten zwarte thee met o.a. Assam, Lapsang Souchong,
Earl Grey, Panyong en rozenblaadjes. Een stevige thee die ook de koffiedrinker zal
aanspreken.
LEMON-GINGER
Verfrissende melange met een ‘bite’, een combinatie van zwarte- en groene thee met
stukjes gember.
BAILEYS THEE
Zwarte thee met de bekende crème smaak van Baileys whiskylikeur, romig en volzoet met toegevoegde cacaobonen.
SHERLOCK HOLMES
Een mysterie in uw theekopje.
Rijke melange van Earl-Grey met sinaasappel, een hint gember en een verdacht
makend zoetje van oranje wortel.
BABY THEE
Beschuit met muisjes…
Kruidenmelange met anijs, venkel en karwijzaad.
Ook leuk als cadeautje.
INCA MATÉ
Verkwikkende thee door de werking van Maté, het groene goud uit
Zuid-Amerika. Groene Maté, citroengras, citrusschillen, pepermunt, appel en
saffloer- en malvabloesem.
ROBIN HOOD
Een tocht door Sherwood Forest.
Bosbessen, hibiscus, rozenbottel, appel, vlierbessen, bramen- en aardbeienblad.

GARDEN SELECTION

FOUR SEASONS

Onze bloemige theetuin selectie.

Thee passend bij het seizoen.

ROZENTHEE
Chinese zwarte thee met gedroogde rozenblaadjes, fluweelzoet en vol.
JASMIJN
Een half-groene Chinese thee geparfumeerd met jasmijn bloemetjes.
Bijzonder subtiel in zijn smaakbeleving.
COTTAGE GARDEN
Warm en rijk van smaak.
Kaneel, sinaasappelschillen, appel, amandel, rozenblaadjes en saffloerbloesem.
Zeer geliefd onder onze gasten…
ORANGE BLOSSOM OOLONG
Oolong thee met sinaasappelbloesem, zacht-verfrissend als een voorjaarsbriesje.
SPRING BLOSSOM
Een zwarte- en groene theemelange met de verleidelijke voorjaarsgeur van
bloesemende bomen. Lotus, rozenblaadjes, en sinaasappelbloesem.
FRENCH KISS
Een kruidenmelange om bij weg te dromen…
Heerlijk geurende lavendel bloemetjes, citroengras, perzik,
mistel- en St. janskruid, sinaasappelbloesem en een vleugje pepermunt.
DESERT ROSE
Rooibos met een warm en kruidig boeket van,
goudsbloembloesem, rozenblaadjes, mango en kardemom.

LENTE
Een mild-fruitige melange die tot bloei komt in uw kopje.
Groene- en zwarte thee met aardbeien, citrusschillen en zonnebloembloesem.
ZOMER
Zonnig en warm.
Chinese zwarte thee met mimosabloemetjes en zonnebloembloesem.
HERFST
Kleurrijke zacht-zoete blend van zwarte thee,
rozenbottel, citrusschillen, korenbloem- en zonnebloemblaadjes.
WINTER
Volle melange van zwarte thee met een kruidige afdronk.
Kaneel, sinaasappelschillen, kruidnagel, amandelen rozenblaadjes, kardemom en
een vleugje vanille.

INFUSED TEA
Zwarte thee gearomatiseerd met puur natuurlijke ingrediënten.
AARDBEI

SINAASAPPEL

BOSVRUCHTEN

APPEL-KANEEL

CITROEN

KANEEL

FRAMBOZEN

AMANDEL

MANGO

BLACK VANILLA

