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ZWARTE THEE
English Breakfast 2,40
Uitgekiende mix van Ceylon en Assam naar Engelse traditie, 
krachtig en vol van smaak.
Earl Grey Superieur 2,40
Zwarte thee met het geliefde bergamotaroma, een 
bloemige klassieker. 
Bosvruchten 2,40
Zwarte thee met vlierbes, bramen, frambozen en 
frambozenblad.

Lekker! Verse 
muntthee!

GROENE THEE
Senche OP 2,40
Mooie zachte groene thee van uitzonderlijke kwaliteit.
Sencha Lemon 2,40
Groene thee met citroengras, citroenstukjes, citroenschil en 
citroengranulaat. 
Sencha Banaan, Appel, Aardbei 2,40
Deze biologische groene thee is een heerlijke combinatie 
van banaan, stukjes appel, goudsbloem bloemen en 
aardbei.

ROOIBOSTHEE
Rooibos Naturel 2,40
Heerlijke Afrikaanse thee zonder cafeïne, rijk aan anti-
oxidanten.
Rooibos Cranberry 2,40
Heerlijke fris zoete rooibosthee met stukjes echte 
cranberry. 
Rooibos African Orange 2,40
Smakelijke frisse melange van rooibos, honeybush, 
sinaasappelschil en sinaasappelbloesem.

KRUIDENTHEE
Nana mint 2,40
Marokkaanse munt, heeft een frisse oorspronkelijke 
(spearmint) smaak. Zonder een menthol bijsmaak. 
Pluk de dag 2,40
Lichte kruidenthee om heerlijk te ontspannen met onder 
ander sinaasappelschil, kaneel, venkel, zoethout, gember 
en jeneverbes.
Zorgeloos 2,40
Populaire kruidenthee met een rustgevende werking door 
ingrediënten als venkel, kamille, lindebloesem en 
brandnetel.

SPECIALE THEE
Keizers 7 Kostbaarheden 2,40
Een melange van groene en zwarte thee, met 
rozenbloemblad, zonnebloembloesem en perzik.
Green Chai 2,40
Een hartverwarmende groene thee uit India met green 
gunpowder en kardemon, gember, kruidnagel, kaneel en 
peperkorrels. Lekker stevige thee!
Ayurveda Vatawala 2,40
Kruidenmelange van zoethout, gember, koriander, anijs, 
kaneel en korenbloemblaadjes. 
Osmanthus Oolong 2,40
Oolong is een traditionele Chinese theesoort ergens tussen 
groene en zwarte thee. Deze oolong thee is van een zeer 
hoge kwaliteit en is subtiel geparfumeerd met zeldzame 
osmanthus bloemen.
Kokos-meloen 2,40
Heerlijke frisse zomerthee met kokos en meloen. 

VERSE THEE
Verse muntthee 3,20
Verse gemberthee 3,20
Honing 0,50

HIGH TEA
Kom eens gezellig high tea-en! 
Voor 17,50 per persoon (vanaf 2 personen)
Ook leuk om cadeau te geven!
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