ZWARTE THEE
Earl Grey classic	Een heerlijke zwarte thee met het beroemde bergamot aroma. Een
mooie melange van Chinese en Indiase thee met bergamot olie.
Ceylon OP	Naturel zwarte thee uit de Ceylon hooglandtuinen, geeft een lichte thee.
Bosvruchten

Zwarte thee met vlierbes, bramen, frambozen en frambozenblad.

GROENE THEE
Sencha lemon	Groene thee met citroengras, citroenstukjes, citroenschil en
citroengranulaat.
Sencha cactus vijg	Groene thee met stukjes cactus, vijg, meloen, papaya, ananas en mango,
zonnebloem- en korenbloembloesem.

ROOIBOSTHEE
Rooibos naturel

Heerlijke Afrikaanse thee zonder cafeïne, rijk aan anti-oxidanten.

Rooibos cranberry

Heerlijke, fris zoete rooibos met stukjes echte cranberry.

Rooibos Spring in the air bio Luchtige biologische rooibosthee.
Lekker fris met sinaasappel en papaya.
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Speciale en kruidenthee z.o.z.

SPECIALE THEE
Green Chai	Een hartverwarmende groene thee uit India met green gunpowder en
kardemom, gember, kruidnagel, kaneel, en peperkorrels. Lekker stevige
thee!
Oma’s appeltaart	Oolong, witte en groene thee met gebakken appel, vanille en amandel.
Zomer Zotheid	Een heerlijke thee op basis van fruit die u doet verlangen naar de zomer.
Smaakt zacht en zoet en kan zowel warm als koud gedronken worden.

KRUIDENTHEE
Zorgeloos	Rustgevende mix van: venkel, kamille, sinaasappelschillen, appel, kaneel,
gember, lindebloesem, brandnetel, jeneverblad, sinaasappelbloesem en
kruidnagel.
Vreugdevuur	Heerlijke zoete zachte thee van gember en mandarijn met de frisse
nasmaak van mint.
Jasmine Mao Feng 	De losse groene theebladeren worden doordrenkt met jasmijnbloesem,
waardoor de theebladeren de smaak en geur van
de bloesem overnemen.
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OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M WOENSDAG 09.00 - 17:00
DONDERDAG 09:00 - 20:00
VRIJDAG EN ZATERDAG 09:00 - 17:00
ZONDAG 12:00 TOT 16:00

KEUKEN:
MAANDAG T/M WOENSDAG 09:00 - 16:00
DONDERDAG: 09:00 - 16:00 & 17:00 - 19:30
VRIJDAG 09:00 - 16:00
ZATERDAG 09:00 - 15:30
ZONDAG 12:00 - 15:30
(TIJDEN KUNNEN AFWIJKEN)

Zwarte, rooibos en groene thee z.o.z.

