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Herbaty Czarne

Ceylon BOP1 - Broken Orange Pekoe 1 
33 PLN brutto / 250 g 
22 pln brutto / 125 g 

Czarna herbata o wyszukanym smaku i intensywnym zapachu. Doskonale smakuje w 
połączeniu z cukrem trzcinowym.  Cyfra 1 oznacza najwyższą jakość herbaty, która 
jest specjalnością upraw na wzgórzach Ceylonu. Jej smak jest naturalnie słodki co 

stanowi idealne połączenie z deserami.
Herbatę parzymy w 95  przez 3 do 5 minut, 2-3 gramów na 200 ml wody.

Rodzaj: Ceylon BOP1
Barwa: złotawy

Kraj pochodzenia: Sri Lanka

DARJEELING FTGFOP1  
Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 1 

55 PLN brutto / 250 g 
29 pln brutto / 125 g 

Najwyższej jakości herbata w której znajdziemy sporą ilość tipsów.
Długie i pokręcone liście o równych proporcjach, selekcjonowane ze szczególną 

starannością.
W smaku prócz słodyczy doszukamy się nut owocowych a aromat będzie kwiatowy z 

odrobiną muszkatu.
Herbatę parzymy w 95  przez 2 do 3 minut, 3-4 gramy na 200 ml wody.

Rodzaj: DARJEELING FTGFOP1
Barwa: ciemnozłota

Kraj pochodzenia: Indie

Herbaty Czarne aromatyzowane

EARL GREY 
42 PLN brutto / 250 g 
25 pln brutto / 125 g 

Herbata którą ciężko pomylić z inną, aromatyzowana olejkiem z bergamoty nadaje 
wyjątkowy smak i wyrazisty aromat który podczas parzenia unosi się w całym domu.

Herbatę parzymy w 95  przez 2 do 3 minut, 2-3 gramy na 200 ml wody.
Rodzaj: EARL GREY

Barwa: ciemny bursztyn
Kraj pochodzenia: Sri Lanka - Ceylon

EARL GREY z Trawą Cytrynową 
42 PLN brutto / 250 g 
25 pln brutto / 125 g

Herbata którą ciężko pomylić z inną, aromatyzowana olejkiem z bergamoty.
Jej wyjątkowo świeży smak i wyrazisty aromat zawdzięczamy połączeniu trawy 

cytrynowej z aromatem bergamotki.
Herbatę parzymy w 95  przez 2 do 3 minut, 2-3 gramy na 200 ml wody.

Rodzaj: EARL GREY
Barwa: ciemny bursztyn

Kraj pochodzenia: Sri Lanka - Ceylon



Herbaty zielone

GENMAICHA z Palonym Ryżem 
49 PLN brutto / 250 g 
29 pln brutto / 125 g 

Herbata w japońskim stylu, której bazą jest sencha z dodatkiem prażonych ziarenek ryżu.
Genmaicha z palonym ryżem często nazywana jest też „Popcorn Tea” palony ryż jest mocno 

wyczuwalny w smaku i aromacie, cała kompozycja daje nam lekką słodycz i świeżość.
Idealna do picia o każdej porze dnia, polecana do lekkich potraw.

Można ją parzyć kilkukrotnie w temperaturze 80 stopni  przez 3 minuty, 2-3 gramy na 200 ml
Rodzaj: GENMAICHA base sencha

Barwa: zieleń z lekką pomarańczą
Kraj pochodzenia: Chiny

Gyokuro Japan Style 
79 PLN brutto / 250 g 
39 pln brutto / 125 g

Gyokuro to herbata w stylu japońskim najwyższej jakości, uważana za najlepszą 
zieloną herbatę na świecie. Przygotowuje się ją z pierwszych młodych listków, 

zrywanych z najlepszych krzewów podczas pierwszego, wiosennego zbioru.
Herbatę parzymy w 60-70  przez 2 do 3 minut, 2-3 gramy na 200 ml wody.

Rodzaj: gyokuro
Barwa: dość jasna, zielonkawa

Kraj pochodzenia: chiny

GUNPOWDER 
39 PLN brutto / 250 g 
25 pln brutto / 125 g 

Listki herbaty są lekko zwinięte, rozwijające się podczas parzenia. Daje mocny napar o 
cierpkim smaku

Można ją parzyć kilkukrotnie w temperaturze 80 stopni  przez 3 minuty, 2-3 gramy na 200 ml
Rodzaj: GUNPOWDER

Barwa: ZIELEŃ
Kraj pochodzenia: Chiny

SENCHA JAPAN STYLE 
55 PLN brutto / 250 g 
29 pln brutto / 125 g

Klasyczna Sencha przygotowywana na styl japoński, suszona  
w specjalnych piecach,

Ma delikatny smak i aromat z lekko wyczuwalną goryczką.
Herbatę parzymy w 75-80  przez 2 do 3 minut, 2-3 gramy na 200 ml wody.

Rodzaj: SENCHA
Barwa: dość jasna, zielonkawa

Kraj pochodzenia: chiny



Herbaty owocowe

HERBATA HOT & SPICY
42 PLN brutto / 250 g 
25 pln brutto / 125 g 

Świąteczna edycja owocowej herbaty.

Skład: BAZA: Ceylon, susz owocowy: jabłko, cynamon, 
orzech laskowy, migdały, skórka pomarańczy.

Doskonała kompozycja na zimowe wieczory lub pomysł na 
prezent!

Sposób przygotowania: zalać wodą o temperaturze 95°C, 
parzyć przez 4-5 minut.

HERBATA DZIADEK DO ORZECHÓW
42 PLN brutto / 250 g 
25 pln brutto / 125 g 

Świąteczna edycja owocowej herbaty.

Skład: baza: hibiskus, skórka róży, rodzynki, anyż, goździki, 
cynamon, pomarańcza, aromat.

Doskonała kompozycja korzenna na zimowe wieczory lub 
pomysł na prezent!

Sposób przygotowania: zalać wodą o temperaturze 95°C, 
parzyć przez 4-5 minut.

PINACOLADA
42 PLN brutto / 250 g 
25 pln brutto / 125 g 

PINACOLADA
Kompozycja składająca się z hibiskusa, ananasa, czarnego 

bzu, oraz rodzynek.
Rodzaj: owocowa

Kraj pochodzenia: Egipt
Sposób przygotowania: zalać wodą o temperaturze 95°C, 

parzyć przez 4-5 minut.

SECRET GARDEN
42 PLN brutto / 250 g 
25 pln brutto / 125 g 

Susz owocowy na bazie hibiskusa, skórki dzikiej róży i 
cytryny kandyzowanej przez co jest bogata w witaminę C
W skład kompozycji wchodzą również jabłko, malina oraz 

liść maliny.
Rodzaj: owocowa

Kraj pochodzenia: Egipt
Sposób przygotowania: zalać wodą o temperaturze 95°C, 

parzyć przez 4-5 minut.

LOVE STORY
42 PLN brutto / 250 g 
25 pln brutto / 125 g 

Susz owocowy na bazie hibiskusa, resztę mieszanki stanowi 
skórka róży, rodzynki, aronia, malina oraz truskawka.

Rodzaj: owocowa
Kraj pochodzenia: Egipt

Sposób przygotowania: zalać wodą o temperaturze 95°C, 
parzyć przez 4-5 minut.

HERBATA ICE TEA
42 PLN brutto / 250 g 
25 pln brutto / 125 g 

Skład: hibiskus, cytryna zielona, papaya, pomarańcza  
kandyz, ananas, cukier witaminowy, mięta, trawa  

cytrynowa, kwiat pomarańczy, aromat.

Sposób przygotowania: zalać wodą o temperaturze 95°C, 
parzyć przez 4-5 minut.


