Trek tijden van Thee.

Zwarte thee : 3 tot 5 minuten, 1 maatlepel.

Groene en witte thee : 2 tot 3 minuten, 1 maatlepel.

Fruit thee : 8 tot 10 minuten, 1 tot 2 maatlepel.

Kruiden en rooibos : 6 tot 8 minuten, 1 maatlepel.

De nummers voor de thee zijn
een verwijzing naar de high tea theekaart.

Theekaart
Openingstijden

Maandag gesloten.
Di. t/m vrij. 10:00 tot 18:00.
Donderdag 10:00 tot 20:00.
Zaterdag 10:00 tot 17:00.

Koopzondagen ook geopend.

Fruit melange.
Blood orange : Appel, hibiscus, rozenbottel, citrus en saffloer
bloemblaadjes.
Cranberry : Appel, hibiscus en veenbessen.
5)Fruity kiss : Appel, ananas, papaja, hibiscus, rozenbottel,
johannesbrood, kaneel, steranijs en vanille.
1)Grandpa’s fruitgarden : Appel, vlierbessen, rode biet, hibiscus, bramen,
zwarte bessen, frambozen, aardbeien en aalbessen.
Granny’s Hotcake : Appel, rozenbottel, johannesbrood, ananas, rooibos
en rode aalbessen.
6)Lime Strawberry : Limoen, appel en aardbei.
2)Mango flip : Hibiscus, ananas, druiven, mango en zonnebloemblaadjes.
Orange Carrot : Wortel, citroen, druiven, kaneel, rozenbottel, hibiscus en
kokos.
4)Peach Dream : Appel, ananas, rozenbottel, perzik, zonnebloem
blaadjes, kamille en citroen.
3)Pink grapefruit : Appel, rozenbottel, hibiscus, citroen, ananas, papaja
en korenbloemblaadjes.
Pomegranate Egyptian mint: Appel, druiven, rozenbottel, hibiscus, nana
mint, citrus, zoethout en rozenblaadjes.
Sweet Pumpkin pie : Rooibos, johannesbrood, appel, mango, papaja,
hibiscus, kaneel, wortel, pompoen, koriander, mandarijn en sinaasappel.
Tropical dream : Druiven, hibiscus en rozenbottel.

Groene Thee.
15)Amazing Sencha : Groene sencha, vijgen, banaan, noten, appel, peer en
zonnebloemblaadjes.
Ceylon Green OP Oliphant : Groene Ceylon thee uit Sri Lanka.
China Bancha : Grof gewalste groene theebladeren , inJapanse stijl.
China Chun Mee : Groene thee gerold tot kleine lange rolletjes.
China Green Sencha : Groene thee van speciale klasse, honinggele infusie.
China Green Yunnan : Zorgvuldig gerolde groene thee met lichte toppen.
China Gunpowder : Strak gerolde groene thee.
17)China Jasmin : Groene thee en jasmijn.
China Jasmin dragon pearls : Gerolde jasmijn bloemen van hoge kwaliteit.
Cinnamon star : Groene thee met kaneel , kruidnagel en vanille.
21)Citronella : Groene thee en citroengras.
Down Under Sweet Ginger : Groen thee, banaan , ananas en kokos.
20)Goji Acai : Hibiscus , appel , goji-bes , framboos en granaat appel.
22)Green Chai : Groene thee, gember , kaneel , peper en kruidnagel.
18)Green Earl Grey : Groene thee met bergamot olie.
16)Japan Sencha UJI Organic tea : Donkergroene thee met, kort blad.

Turkisch apple : Appel, vlierbessen, rode biet, hibiscus, bramen, zwarte
en rode bes, frambozen en aardbei.

La Touareg : Gunpowder thee en nana mint.

Wild berry : Hibiscus, appel, rozenbottel, rode en blauwe bessen.

Orange Chocolate : Groene thee , chocolade, appel , citroen en zonnebloem.

Wild cherry : Hibiscus, rozenbottel, appel, druiven en zure kersen.

Orange Ginger : Groene thee , gember , sinaasappel , citroen en zonnebloem.
40)Passion Fruit-Mango : Groene thee, ananas, mango en passievrucht.
19)Pink Lady : Groene thee, suikerhartjes en rozenblaadjes..
Taiwan Pi Lo Chun : Frisse groene thee met een fruitige smaak.
Winter Sunset: Ananas, appel, venkel, kaneel, gember, anijs, en peper.

Kruidenthee.
Camomile : Kamillebloemen uit Egypte van hoge kwaliteit.
Cascara : Velletjes van de rijpe koffiebes, zeer rijk aan cafeine.
32)Evening star : Appel, citroengras, limoenbloesem, balsem, hibiscus en
rozenbottels.
Fennel mint : Venkel, pepermunt, appel, rozenbottel, zwarte bessen.
Ginger : Gesneden, gedroogde gember

Rooibos.
Aronia-Acerola : Rooibos, aronia en blauwe bessen, saffloerbloemblaadjes,
acai en acerola poeder
26)Apple strudel & Pistachios : Rooibos, appel, druiven, amandelen en
pistachenoten.
Candied almond : Rooibos, suikerhartjes en geschaafde amandelen.
25)Chai Massai : Rooibos, kaneel, kardemom, citrus, gember, peper, steranijs
en kruidnagel.

Green Mate : Klassieke groene mate-thee.

Cranberry Pie : Rooibos, rode bieten, cacaokorrels, zwarte bes, amarant,
cranberry, rode aalbessen, korenbloem en rozen blaadjes.

Hibiscus : Geknipte, gedroogde hibiscus.

23)Fireside : Rooibos, kaneel en sinaasappel.

Lemon grass : Citroengras.
Liquorice : Gesneden zoethout.

Hot Chocolat : Rooibos, cacaokorrels, kaneel, kardemom, gember en peper.
27)Marzipan with nut : Rooibos, amandelen, kokosnoot en rozenblaadjes.
24)Orginal Rooibos : Pure Zuid-Afrikaanse rooibos-thee.

Nettle : Gesneden, gedroogde brandnetelbladeren.

Vanilla : Rooibos en vanille.

Morningstar : Pepermunt, citroengras en hibiscus..

Cranberry manderin : Groene rooibos thee, appel, meloen, mandarijn,
citroengras, pepermunt en cranberry.

Morocco mate : Kaneel, groene mate-thee, citrusschillen, witlof, zoethout,
pepermunt en rozenblaadjes.
31)Nana mint : Gedroogde Nana mint, die ook gebruikt word in kauwgum.

Green rooibos tea : Pure groene rooibos thee.
35)Peach Nectar : Groene rooibos thee, perzikstukjes en nectar.

Rosehips (wild rose) : Schillen van de rozenbottel.
39)Sensual time : Appel, groene rooibos thee, venkel, pepermunt, kamille,
kaneel, rozenbottel, citrus en vanille.
Shanghai Sunrise : Groene rooibos en mate-thee met fruit.
30)Starmix : Anijszaad, moerasspirea, jeneverbes, korenbloem, steranijs,
zoethout en nana mint.
33)Sweet mama : Honingbos-thee, venkel, appel, citrus, kaneel, nana mint,
haricot bonen en zonnebloem.

Witte thee.
China Pai Mu Tan : Witte thee met een zachte smaak uit de vallei.
China Pai Mu Tan STD : Witte thee met een delicate smaak uit de bergen.
China Tai Mu Zhu Pearls : Groene parels van witte thee topjes, opgerold.
China Yin Zen : Delicate thee topjes met zilverwitte dons.
38)Coconut truffle : Groene en witte thee, kokos, cacaokorrels, bramen en
wortelen.
Japan Cherry blossom : Witte thee en kersenbloesem.

34)Temple of spices : Venkel, anijs, ananas stukjes, koriander, citrus
schillen, zoethout, kokosnoot en gember.

Nashi Pear : Aziatische peer, groene en witte thee.

Venetian Charm : Rozenbottel, hibiscus, citroengras, appel, zoethout, blauwe
bessen, goudsbloem, kamille en korenbloem.

28)Source of Wisdom : Witte en groene thee, pioenroosblaadjes en citroengras.

29)Night in Paris : Witte thee, lavendel en vanille.

Teardrop of Peony : Witte thee en pioenroosblaadjes.

Zwarte Thee.
Afternoon melange : Een typisch gewone middag thee.
Assam Hazelbank: Deze tuin produceert een van ‘s werelds beste thee. De thee is
vernoemd naar, dochter (Hazel) vd beroemde ambtenaar Dr. Mead.
Assam melange : Thee melange van India Assam thee.
7)Ceylon OP Lover’s Leap : Ceylon thee vd beroemde 'Nuwara Eliya' plantage.
Ceylon OP Melange : Thee melange van Sri Lanka Ceylon thee.
Chai Tea : Zwarte thee , peper , kaneel , kardemom , gember en kruidnagel.
China Pu Erh : Soepele, aardse thee uit de Yunnan provincie die een speciaal
fermentatieproces is ondergaan.
13)Creamy Berry : Zwarte thee , bosbessen , veenbessen en vanille.
Darjeeling Earl Grey: Zachte zwarte thee met bergamot.
8)Darjeeling: Pure, losse Darjeeling thee.
Decaf Earl Grey : Zwarte thee met bergamot olie, zonder cafeïne.

Irish Breakfast Tea : Buitengewoon sterke melange vol harmonie.
Kenya Kaimosi : Lichte premium Afrikaanse thee met citrus extracten.
Kistje van de Keizer : Chinese melange speciaal samengesteld voor de Keizer
Lady Earl Grey : Met bergamot olie, stukjes citrus en korenbloemblaadjes.
36)Lapsang Souchong : Gerookte thee uit Fuijan. Gerookt boven naaldhout.
12)Magic Lychee : Aromatische zwarte thee met lychee.
Mango Indica : Zwarte thee met mango en zonnebloemblaadjes.
Orange with peels : Zwarte thee met citrusschillen.
11)Raspberry & Lavender : Ceylon thee, frambozen, lavendel en vanille.
Romantic evening tea : Zwarte thee met gehakte schillen van citrusvruchten,
amandelen, kruidnagel, vanille en rozenblaadjes.
Rose Marzipan : Zwarte thee , amandelen , marsepein en rozen bloesem.
Russian Blend: Gouden topjes van zeer hoge kwaliteit keemun thee.

Dream of the South Sea : Zwarte thee , zonnebloem- en korenbloembloesem.

Russian Caravan Tea : Handgerolde parels met verfijnde, gerookte smaak. .
Samba Pa : Zwarte en groene thee met cactus, zonnebloem blaadjes.

14)Druim van Zitterd : Citrusschillen , kruidnagel en vanillezaadjes.

Sea Buckthorn Chai : Zwarte thee met duindoorn, peper, kaneel, kardemom,
gember en kruidnagel.

10)Earl Grey Special : Mengsel van zwarte thee met bergamot olie.
East Friesian Blend : Verschillende soorten Assam thee met gouden topjes.

Strawberry Cream : Zwarte thee met aardbeien en blauwe bessen.
Sweet Lemon : Zwarte thee met limoenschillen.

English Breakfast : Een typische ontbijtthee met een volle, sterke smaak.

9)Truffle : Zwarte thee met macademia noten en aromatische truffel.

English Earl Grey : Hoogwaardige zwarte thee met bergamot olie.

Vanilla : Klassieke zwarte thee blend met de aromatische smaak van vanille.

37)Five o'clock Tea : Elegante infusie van typische middagthee.

Winterdream : Zwarte thee met appel, kaneel en vanille.

Formosa Fine Oolong Blend : Milde, lang gerolde theebladeren uit Taiwan.
Ice Princess : Zwarte thee, suikerkristallen en korenbloem.

