theesoorten

€ 2,30 per glas
€ 4,40 per pot

Welkom in onze theetuin! Onze voortuin is omgetoverd tot een
echte rustplek in het centrum van Odijk. Wij hebben heerlijke
thee voor u geselecteerd. Kom proeven en genieten!

zwarte thee

groene thee

Earl Grey

Japanse Sencha citroen

Klassieke zwarte thee, bergamotolie

Groene thee, citroenschil, lemongrass
aroma

Over de hele wereld gedronken.

tisane
Thee op basis van kruiden
Bevat geen theïne

Fris en kruidig.

Sprookjesthee

Irish breakfast

Jasmijn Chung Hao

Een broken melange van de beste Assam
en Darjeeling

Groene thee, jasmijn

Appel, kaneel, citrusschil, sinaasappel,
amandel, kamillebloem, rozenbottel,
saffloerbloesem

Een krachtige en pittige thee,
een echte opkikker.

Exclusief, met zacht aroma en
geurt heerlijk.

Vitaalmix
Pura vida

Bosvruchten
Zwarte thee, aardbeistukjes, aardbeiblad,
safloerbloesem, aroma, vlierbessen

Verfijnd van smaak.
Zomerthee

Groene en witte thee, stukjes mango,
ananas en vele gele rozenknopjes

Kaneel, venkel, citrusschil, zoethoutwortel,
kardemon, gemberwortel, mierikswortel,
leeuwentandwortel, kruidnagel

Laat de zomer maar komen!

Allemaal in één glas.

rooibos
Bevat geen theïne

Zwarte thee, citrusschil, kattepootjes
(Mimosa), cacaobonen en gember

Naaldachtige blaadjes van de Rode Bos
plant (Rooibos) uit Zuid-Afrika

Een heerlijke frisse thee.

De smaak is zacht en zoetig.

witte thee
Kir Royal
Witte thee, lemongrass, verbeneblad,
lemon myrthe, zwarte en rode bessen, rode
rozenbloesem, zonnebloembloesem

Sprankelende zachte thee
die niet nabittert. Een waar
genot!

Kinderen zijn er dol op.

theebloemen

Grote glazen theepot
voor 4 personen op
rechaud met theebloem
naar keuze.
Een beleving om samen
van te genieten.
€ 7,25 per pot

Lindebloesem
Gedroogde bladeren en bloesem van de
lindeboom

Verzacht de keel en heeft een
honingachtige smaak.
Verse gember
Schijfjes gember en citroen

Heerlijk fris…

+ € 0,50

Verse munt
Blaadjes Marrokkaanse munt

Om bij weg te dromen naar
zonnige oorden.
+ € 0,50

thee voor gevorderden
Voor theeliefhebbers, die
wat bijzonders willen
proeven, hebben wij twee
speciale theesoorten geselecteerd.

Lapsang Souchong melange

Milky oolong

Zwarte theemelange van Lapsang
Souchong en Earl grey

Complex geproduceerde Oolong

Donker met een uitgesproken
rokerige smaak.

+ € 0,50

Door behandeling met melkwaterdamp krijgt de thee
zijn karateristieke smaak.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Sommige theesoorten bevatten noten en melkresten.

