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KRUIDEN THEE
Weer en Wind

Pure kruidenmix van een melange van o.a. goudsbloem, venkel, anijs,
zonnebloemblaadjes, vlierbloesem en pepermunt.

Tovenaarskruiden

Pure kruidenmix van limoengras, venkel, kamille, zoethoutwortel, hibiscus,
stukjes rozenbottel en citroenschil.

Mooie Dromen

Rustgevende Ayurveda kruidenmix met o.a. melisseblad, kamille,limoengras,
rozenbottel, kardemom en venkel.(Biologisch)

Hollywood Mint

Kruidenmelange met zoethoutwortel, kaneel, kruizenmunt,
rozenbotel, witlof, wortel en citrusschil. (Biologisch)

Fruit Delight

Vruchtenmelange van appel, ananas, munt, vlierbessen en
zonnebloem. (Biologisch)

GROENE THEE
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G E A RO M AT I S E E R D E T H E E
Earl Grey

Klassieke Engelse thee met geparfumeerde smaak doordat de thee met olie
van de bergamot wordt gearomatiseerd. (Biologisch)

Ladies Tea

Moderne variant van de Earl Grey gearomatiseerd met olie van de bergamot.

Citroen

Een melange van Assam en Ceylon waaraan citroenolie en stukjes gedroogd
vruchtvlees wordt toegevoegd.

Rum

Met rum en rozijnen gearomatiseerde zwarte thee.

Honing

Melange van zwarte thee uit India en Ceylon, verrijkt met honing.

Kaneel

Met stukjes kaneel gearomatiseerde zwarte thee uit China en India.

Vanille

Melange van zwarte thee uit Ceylon en India, verrijkt met stukjes vanille.

Red Monkey

Groene thee met aardbei, banaas en goudsbloembloesem

Bloedsinaasappel

Een zwarte thee gearomatiseerd met sinaasappelaroma waaraan
gedroogd vruchtvlees en sinaasappelbloesem is toegevoegd.

Japanse Sencha

Een niet gefermenteerde groene thee. In Japan is men
van mening dat Sencha een positieve invloed heeft op de gezondheid.

Fruit Garden

Mix van zwarte en groene thee met o.a. bramen, aardbeien,
lychees en meloen.

1001 Nacht

Melange van groene en zwarte thee verrijkt met aardbeien,
rabarberextract en bloesem van de zonnebloem en de jasmijn.

Seasons Flavor

Gearomatiseerde zwarte thee geïnspireerd op het seizoen. Elk
seizoen heeft zijn eigen smaak. (winter, lente, zomer, heftst).

Sweet Roses

Groene thee, gearomatiseerd met o.a. melisseblad, verberne en rozenblaadjes.

Cream Of Ireland

Een zwarte thee die gearomatiseerd is met whisky, room en cacaobonen.

Chinese Jasmijn

De bekende groene thee met jasmijnbloesem. (Biologisch)

Happy Birthday

Cherry Rose

Groene thee met rozenblaadjes, kersen en aardbeien.

Melange van zwarte thee uit China en Ceylon waaraan stukjes aarbeien,
frambozen en bloesem van de hibiscus zijn toegevoegd.

Droom der Zuidzee

Melange van zwarte Ceylon thee gearomatiseerd met stukjes aarbei en
rabarberextract met zonnebloemblaadjes en korenbloembloesems.

Oma’s appeltaart

Deze melange is licht, zoet, vol en heerlijk van smaak door de subtiele
toevoeging van zoethout, rijp fruit en volledig cafeïnevrij.

Caramel thee

Zwarte thee met een lekkere karamel aroma. Dat smaakt!

WITTE THEE
Witte Thee

Delicate witte Chinese Pai Mu Tan thee van jong blad. Geurig en iets zoet.

White Champange

Gearomatiseerde witte thee met rode en zwarte bessen, limoengras, rozen en
zonnebloemblaadjes.

White Angel

Mengsel van witte en groene thee, gearomatiseerd met kaneel, citroen,
sinaasappelbloesem en rozenbloesem.

Sunny White

Witte thee, groene thee, ananas, limoengras, frambozenblad, kers,
zonnebloembloesem, lemon myrtle, rabarber en peer.

Lemon Rose

Een fijne Pai Mu Tan met limoengras, munt en stukjes citroen.

RO O I B O S

Z W A RT E T H E E
Engelse melange

Zeer bekende thee die samengesteld wordt met zwarte thee uit
Ceylon, China en India. Krachtige smaak, donker van kleur.

Ceylon

Zeer bekende en fijn geurende thee uit huidig Sri Lanka. Licht
van kleur met een krachtige smaak. (Biologisch)

Darjeeling

Deze exclusieve thee wordt geplukt op een 2000 meter
hooggelegen plantage in de Himalaya. Ook wel de champagne
der theeën genoemd. (Biologisch)

Cupido

Een milde rooibos thee met appel, amaretto en amandel.

Rooibos

Deze roodkleurige blaadjes groeien aan de rooibossstruik in Zuid-Afrika. Een
milde drank die zeer gezond en volledige cafeïnevrij is. (Biologisch)

Tea for Two

Rooibos thee met kaneel, rozenbottel, stukjes ananas, steranijs en amandel.

Golden Nepal

Orange Chili

Rooibos thee gearomatiseerd met limoengras, sinaasappelbloesem, honing,
kokosolie, banaan en chilipepers.

Deze thee groeit op de plantages die op de hellingen van de
Himalaya liggen. Hierdoor kent deze karakteristieke thee weinig bitterstoffen.

Lapsang Smooth

Melange van Lapsang Souchong en bladthee uit India en
Indonesië. Rookachtig van smaak. Goed om ‘s middags te drinken.

Oost-Friese Melange

Melange van zwarte Assam en Indonesische thee. Volmondig van
smaak, donker van kleur.

Chai Rooibos

Rooibos thee met kaneel, kardemom, gember, zwarte peper enkruidnagel.

Bridget’s Diary

Melange van rooibos en zwarte thee, met een heerlijke chocoladesmaak, maar
dan zonder calorieën!

