ZWARTE THEE
English Breakfast

€2,50

Darjeeling

€2,50

Earl grey

€2,50

Deze thee komt uit Assam en geeft een robuuste volle
smaak. Een goede thee om uw dag mee te starten. Melk en
suiker toevoegen maakt deze thee echt English.
Deze thee uit India prikkelt uw zintuigen.
U ervaart een zoete smaak, door sommige ervaren als een
druivensmaak.
Deze zwarte thee is op smaak gebracht met
bergamotolie. Sterk van smaak, getypeerd door
het aroma van citrusvrucht.

Winter
€2,50
Een zwarte thee met kruidnagel, kardemom en citrusschil. Een kruidige infusie voor wie van pit houdt.

GROENE THEE
Green tea Bancha

€2,50

Green Lemon tea

€2,50

China Jasmine

€2,50

Gunpowder

€2,50

Deze Japanse groene thee - Green tea Bancha van Pip’s
bestaat uit grote bladeren thee die een rokerig karakter
nalaten.

Deze Chinese groene thee is gecombineerd met citroengras. Dit geeft de thee een unieke frisse en fruitige smaak.
Chinese groene thee op smaak gebracht met jasmijnbloemen. Zeer uitgesproken smaak die lang nazindert.
Bloemig en sierlijke thee.

Klassieke groene thee vanuit de Chinese provincie Zhejiang.
Een tikkeltje rokerig en zacht in de mond.

FRUIT INFUSIES
Cotton Candy

€2,50

Fruit Garden

€2,50

Strawberry Lime

€2,50

Fruitiger kan bijna niet. In deze thee proeft u hibiscusbloesems, druiven, vlierbessen, zwarte aalbessen en bosbessen.
Deze donkerrode thee is zoet en droog van smaak.
Uw eigen fruittuintje in een mok of glas? De mix van appel,
vlierbessen, frambozen en rode biet geven deze thee een
unieke smaak.

Een crèmige infusie van appel, aardbei en citroen. De
smaak van de zomer gecombineerd met verfrissende citrusschil om je zintuigen op te wekken.

KRUIDEN INFUSIES
Chamomile

€2,50

Ginger Lemon

€2,50

Mint

€2,50

Liquorice Mint

€2,50

Rosehip Hibiscus

€2,50

Lemon Grass

€2,50

Rooibos

€2,50

Melange van Egytische kamillebloemen, vol, bloemig en
mild.

Deze kruidenthee ruikt naar citroen en is pittig van smaak.
Thaise samenstelling van citroengras en gember, afgerond
met citrusschil en mediterraan zoethout.
Munt is de snoep van de natuur en zorgt voor een
merkwaardig mondplezier. Mediterrane muntblaadjes
beloven een volle, zachte en frisse smaak.

Zoet en fris tegelijk, overheerlijk van smaak. De twee grote
smaakmakers, munt en zoethout, zijn samengebracht in
deze thee en geven een unieke smaakbeleving.
Zoet en zuur, deze klassieker heeft geen introductie nodig.
Heerlijk zonder toevoegingen of met een vleugje honing of
een beetje suiker.
Thais citroengras voor een zachte, frisse en zoete infusie.

Geliefde en veelzijdige thee uit Zuid-Afrika, met mild en
zacht aroma. Rooibosthee heeft een zeer zachte, frisse en
zoete smaak.

