Thee klaart ochtenden op, verfrist de middagen en verwarmd de avonden. Thee staat voor gastvrijheid en
saamhorigheid, maar thee is bovenal het fundament van de wereldse gastronomie. Thee is om van te genieten,
samen of alleen, met of zonder reden.

Witte thee; een thee met een uitzonderlijke kwaliteit. De smaak is uiterst zacht en subtiel. Het is een van de einige
theeën die niet bitter wordt en kan meerdere malen worden geïnfuseerd. Witte thee wordt binnen 24 tot 48 uur van
volwassenheid geplukt wanneer de nog niet ontloken bladknoppen verschijnen.
Groene thee; de smaak wordt vooral omschreven als grassig; een hartige volle zoete smaak. Bij teazone bieden wij u
plain groene thee zonder toevoegingen) en flavoured groene thee met toevoegingen zoals citrus, vanille, aardbei of
chocolade. Na de eerste pluk komen de planten even op adem, ondertussen is het zomer en worden de bladeren diepgroen, Hier worden zowel de jonge knop als de knop met 2 of 3 blaadjes geplukt.
Groene thee uit Japan; veel Japanse theeën zijn van extreem hoge kwaliteit waardoor de trektijd kort gehouden kan
worden en de temperatuur van het water niet hoog hoeft te zijn. Het grote verschil is dat deze bladeren na de pluk
direct gestoomd worden.
Oolong thee; betekent zwarte draak in het chinees; deze thee situeert zich tussen groene en zwarte thee. De smaak
van Oolong thee wordt omschreven als bloemachtig en zoet met een citrussmaak; teazone biedt u hier verschillende
varianten in.
Zwarte thee; de meest gedronken thee ter wereld; de smaak omschrijft zich als robbust met een uitgesproken volle
smaak.. Bij teazone bieden wij u plain zwarte thee (zonder toevoegingen) en flavoured zwarte thee met toevoegingen
zoals bergamot, specerijen , vanille, bessen of pepers
Mate thee ; mate is een thee-achtige drank die vooral in argentinie en het zuidenv an Brazilie gedronken wordt. Men
drinkt een mate thee uit een zogeheten kalebas en met een bombilla (een rietje)
Rooibos thee is een traditionele drank gemaakt uit de bladeren van een struik in Zuid-Afrika, het is smakelijk en cafeïne vrij
Earl Grey; Earl Grey is een benaming voor een melange van zwarte thee, op smaak gebracht met bergamot, gewonnen
uit de schil van de vruchten van de citrusachtige bergamotplant. Wij bieden zowel zachte als sterke varianten in deze
veelzijdige theesmaak.
Kruidenthee; kruiden, of tisane, is een op thee lijkende warme drank die gemaakt wordt van diverse kruiden. Tisane is
daarom ook een betere benaming. Ook deze vorm van thee bevat geen cafeïne.
Detox thee; is het tijd om even aan jezelf en je lichaam te denken? Kies dan voor en van onze mooie detox theeën.
Goed voor lichaam en geest.

Check onze volledige theekaart op de volgende pagina’s
Werkwijze voor bestellingen:
1. Bestel per whatsapp bericht aan 0620269690
2. Vermeld welke thee je wilt, hoeveel gram en naar welk adres we het mogen opsturen
3. Betaal per tikkie
4. Bestelling worden verstuurd op dinsdag en op donderdag, per post.
100 gram = €3,50 verzendkosten
200 - 300 gram = €5,00 verzendkosten
400 gram - 2 kg = €6,00 verzendkosten

Simpel, veilig en lekker thuis genieten van een heerlijk kopje thee!

Plain zwarte thee - 100 gram €8,00
Assam G.F.O.P. superior Nokhroy gardens India 3-5min.
Parisian breakfast Darjeeling-Yunnan 3-4 min.
Strong breakfast Darjeeling-Assam-Ceylon 3-4 min.
Lapsang Souchong Souchong gerookt 3-4 min.
Kenyatta Kangaita G.F.O.P Orthodoxe thee uit de Jardin de Kangaita 3-4 min.
J.E. Ceylan O.P. Sapphyre gardens 2-3 min.
Darjeeling G.F.O.P. sup.

3-4 min.

Yunnan golden pearls Yunnan-Zuid China 3-4 min. Plus €2,00
Pu Ehr Chine Millesime Chinese pu ehr uit 1988 2-3 min. Plus €1,00

Plain groene thee - 100 gram €8,00
Great hunan green tea Chinese groene thee fruitig en zacht 2-3 min
Gunpowder AAA de basis voor verse mint thee 2-3 min
O. Great Ceylan Bio Green Rond - zoete tonen van het voorjaar 2-3 min
Daehsan Nokcha Zuid-Korea rond-zachte tonen van wit fruit 2-3 min plus €1,00

Earl Grey - 100 gram €9,00
Earl grey royale Italiaanse bergamot 3-5 min
Melange O Bergamot-bloemen-citrus 3-5 min
Mademoiselle E.G. lavende Bergamot-lavendel-bloemen 3-4 min
October Revolution Bergamot-mandqrijn-limoen 3-4 min

Check de volgende pagina voor nog meer heerlijke thee!

Flavoured zwarte thee - 100 gram €8,25
Perseus Bergamot-pruim-yuzu-wortel 3-5 min.
The du loup chocolade 3-5 min.
Histoire Tibetaine jasmijn-vanille-bergamot 2-4 min.
Place st. Marc bessen-vanille

3-5 min.

Coincidence black exotisch fruit

3-4 min.

Sans complexe limoen-meringue taart 4-5 min.
Je t ’ aime macaron-pistache 3-5 min.
Melange de Galice vanille-perzik

4-5 min.

Je suis desole Dragon fruit - goji 3-5 min.
Rendez-Vous chinese-keniaanse thee met bessen-ananas 3-4 min.
Bollywood Chaipur Indiase zwarte thee met specerijen 3-5 min.
Travel to India Masala specerijen - vanille 3-5 min.
Tribute Francipane-amandel 3-4 min.

Flavoured groene thee - 100 gram €8,25
Petit Ourse Mandarijn-gember-kers-kaasjeskruid 2-4 min.
Cours Mirabeau citrus

2-3 min.

Saigon vijg–lotus-limoen 3-4 min.
1842 oranje bloesem-amandel-roos 2-3 min.
On va se revoir Nanah mint-bergamot-peper 3-4 min.
J ’ aime macaron-bessen 2-3 min.
Acte II Bessen-bloemen 2-4 min.
Peche Mignon Perzik-passievrucht-aardbei-meloen 2-3 min.
Fleur de Jasmin Gele jasmijn bloem 2-4 min.
Sans Doute Aardbei-bessen-bramen 2-3 min.
Traditionnel Nanah Marocco Grofgesneden Nanah mintblaadjes 2-3 min.
Je ne sais quoi vanille-biscuit-caramel 2-3 min.
Jour J Aardbei-jasmijn-papaja-champagne 2-3 min.
Cést Sympatique Violen-geranium-meloen 4-5 min .

Check de volgende pagina voor nog meer heerlijke thee!

Rooibos thee - 100 gram €9,00
Marabout caramel-gebakken appel 4-6 min.
Carpe Diem bessen-geroosterde amandel 4-6 min.
Trahison byzantine citrus-bloemen

4-6 min.

Privilege Limoen-mint-roos-calendula 3-5 min.
Chamann Vanille

4-6 min.

Un autre Idee guanaba-passievrucht-perzik 3-4 min.
C ’ est la vie mint-limoen-anijs 4-6 min.
Une fois de plus Masala-kruidnagel-peper-cardamom 4-6 min.

Yerba Mate / detox - 100 gram €12,00
Pecadito (Groene mate) Perzik-passievrucht-aardbei-meloen 3-5 min.
Me Faltas bessen-kruiden

3-4 min.

Oolong thee - 100 gram €13,00
Absolu oolong Perzik-peer-Lotus 2-4 min
Blue Oolong Lotus Vietnamese Oolong met Lotus 2-3 min.
Milky Oolong Lichte melksmaak met ronde finish 2-3 min.
Formosa green oolong “dong ding”Groen-blauwe oolong uit Taiwan 3-5 min

Witte thee - 100 gram €9,00
Coincidence Exotisch fruit

2-3 min.

J.E. Yin Zhen white tips Zuid-west China provincie Fujian 18-25 min. Plus €6,00
Bai mu Tan “pioenroos” thee van jong groot theeblad 4-6 min plus €6,00

Japanese groene thee - 100 gram €11,00
Wazuka Sencha fruitig-zacht

2-3 min.

Hanami Imperial Sakura kersenbloesem 2-3 min.
Genmaicha Geroosterde rijst-gezoute popcorn 2-3 min.
O. Bancha Arashiyama Zacht-mild

2-3 min.

Check de volgende pagina voor nog meer heerlijke thee!

Fruit thee (thee van gedroogd fruit) - 100 gram €8,50
Melange du Jardin D ’ Alix Hibiscus-perzik-abrikoos- rozenbottel-appel 3-5 min.
Je ‘ m app. Theodore Rooibos-zwarte krent-sinaasappel-vanille-caramel-zoethout 3-5 min.
Je ‘ m app. Dorothee Ananas-banaan-kersen-krenten- 3-5 min.
Joie de Vivre papaja-limoengras-ananas-goji 3-5 min
Tete a tete Hibiscus-appel-rode peper-venkel 4-6 min.
Melange de Jardin de Maman Appel-hibiscus-aalbes-rozenbottel-ananas 4-6 min.

Kruiden thee - 100 gram €9,00
Les herbes insolentes Camille-citronelle-rooibos-venkel-zoethout 5-7 min .
Tilleul Lindenbloesem

5-7 min.

Camomille Franse gedroogde camillebloem 3-5 min.
Verveine Ijzerkruid uit Frankrijk 3-5 min.
Tisanes de L ’ Abbaye Lindenbloesem-verveine-citroengras-mint 3-5 min.

Werkwijze voor bestellingen:

1. Bestel per whatsapp bericht aan 0620269690
2. Vermeld welke thee je wilt, hoeveel gram en naar welk adres we het mogen opsturen
3. Betaal per tikkie
4. Bestelling worden verstuurd op dinsdag en op donderdag, per post.
100 gram = €2,00 verzendkosten
200 - 300 gram = €3,00 verzendkosten
400 gram - 2 kg = €4,00 verzendkosten

Simpel, veilig en lekker thuis genieten van een heerlijk kopje thee!

