LÍSTEK ČAJOVÝ

HALÓ, HALÓ, DŮLEŽITÉ
PROSÍME ČTĚTE:
Buďtež všichni ve spolek vítáni v Čajovně Daruma!
Jelikož přání našeho toliko jest, abyste hostové naši spokojeni zde byli, proto s přáními
svými bez prodlení čajovníka svého či vílu čajovou oslovovati neodkladné se jeví.
Rozhlédnete-li se vůkol a zraky Vaše nespatří jich, prospěšné velmi jest pokusiti se
nalézti hostitele Vašeho v podobě jakékoli se skrývajícího u pultíku čajového.
Dále vyzýváme veškeré návštěvnictvo telefonování chtivého, nechť nevyzvánějí zvony
přístroje svého a nehulákají taktéž do něho!
Neustále na paměti mějte, že propadli jste vrátky do prostor pohostinským zařízením
nepodobných, a tudíž prosíme Vás i vaše nitro co nejuctivěji o zachovávání ovzduší
zde poklidného.
ÚTRATU SVOU U PULTÍKU VYROVNÁVATI PROSÍME!

Vysvětlení symbolu:
Tento symbol, u názvu čajů vyobrazený, označuje vícenálevové čaje, což znamená, že
čaj je možné několikrát přelít vodou příslušné teploty a připravit si tak několik nálevů,
které budou mít pokaždé odlišnou chuť.
Pro jednoho pijáka je 6 g čaje nasypáno do předem vyhřáté malé konvičky (150 ml)
a čaj je poté servírován s termoskou horké vody (0,8 l). Pro dva pijáky je 8 g čaje
nasypáno do malé konvičky (200-300 ml) a čaj je poté servírován s termoskou horké
vody (0,8 l). Takto servírovaný čaj si od prvního nálevu připravuje host sám.
Obsluha Vám velmi ráda poradí s přípravou Vašeho čaje.
Každá další termoska horké vody je honorována Kč 30,Sdílení nápoje více osobami než je vyznačeno je honorováno Kč 30,-/osoba
Není-li uvedeno jinak, lze jeden čaj sdílet maximálně dvěma osobami.
České názvy čajů jsou pouze obchodní názvy. Nejde o doslovný překlad.
Ceník je veden v platidle Koruna česká (CZK)

WI-FI: daruma-guests login: Daruma
facebook.com/Darumacaj

heslo: daruma2016

ZIMNÍ NABÍDKA
ČAJE Z ČERSTVÉHO ZÁZVORU 0,4 l

třtinový cukr/med

ZÁZVORÁK

79,-/89,-

Horký nápoj z 15g čerstvého zázvoru připravený.

ZÁZVORÁK S ČAJEM (máta x zelený x ibišek)

97,-/107,-

Horký nápoj ze 7g čerstvého zázvoru a čaje připravený.

ZÁZVORÁK MEGACLOUMÁK

87,-/97,-

DOMÁCÍ HORKÁ ZÁZVOROVÁ LIMONÁDA 0,35 l

48,-

Horký nápoj z !!30g!! čerstvého zázvoru připravený.

Limonáda podle tajného receptu z čerstvého zázvoru, cukru a citronu připravená.

HORKÝ JABLEČNÝ MOŠT se skořicí 0,35 l

58,-

Nedoslazovaná přírodní šťáva je vyráběna z českých jablek.

ČAJE V NABÍDCE NEPOSTRADATELNÉ
YOGI DHÁTÁ MASALA (Indie) 0,4 l

85,-

Lahodný, vydatný, silný, kořeněný čaj s mlékem a cukrem vařený, energii tělu i duši
značně doplňující.

LE TOUAREG (Maroko) 0,4 l

75,-

Silný zelený čaj s marockou mátou vařený a velmi slazený, dle receptu pouštních
kmenů připravovaný.

a něco dobrého na zub:
KOLÁČ DNE
(Denně lišiti se může jak tvarem a obsahem).
MEDOVNÍK (1,3,5,6,7,8)
BAKHLAWA (1,3,5,7,8,11)
A mnoho dalšího naleznete vzadu v lístku.

39,- - 59,52,42,-

BÍLÉ ČAJE
Čaje, které mají výhonky své pokryté bílým chmýřím. Lehce fermentované, vyznačující se
příjemně osvěžujícím, uvolňujícím a zklidňujícím účinkem.

Pro jednoho / Pro dva
Nepál SHANGRILA
Novinka!
99,- / 129,Vysokohorský čaj plný vůní lučních květů a růže v chuti sladce doplněných ořechy.
Čína - Fujian BAI MU DAN (Bílá pivoňka)
99,- / 129,Nálev typické, příjemně květově sladké chuti s tóny sušených květů a bylin a
nezaměnitelným charakterem tradičně sušených bílých čajů.
Čína – Fujian SHOU MEI (Obočí dlouhověkosti)
Čaj výrazné bylinné chuti s doznívajícími sladkými tóny květů.

79,- / 109,-

MATCHA V NABÍDCE
MATCHA RITUALS

Pro jednoho

98,-

Japonský obřadní práskový čaj tradičně šlehaný v chawanu 100 ml.

MATCHA AMAI COLD 0,4l

54,-

Studený koktejl připravený z japonského čaje Matcha, fruktózy, pomerančové a
citrónové šťávy.

MATCHA LATTÉ HOT 0,3l

64,-

Horký nápoj připravený z japonského čaje Matcha, sladidel, sóji, sušeného mléka,
sušené syrovátky.(6,7,1)

MATCHA GINGER LATTÉ HOT 0,3l

64,-

Horký nápoj připravený z japonského čaje Matcha, zázvoru a Matcha Latté.(1,6,7)

VELEDŮLEŽITÉ EVROPSKO KOLONIELNÍ UPOZORNĚNÍ:
Alergeny jsou vyznačeny v závorce u jednotlivých položek v nabídce čísly a
jejich seznam je: 1-obiloviny obsahující lepek, 2-korýši, 3-vejce, 4-ryby,
5-arašídy, 6-sója, 7-mléko, 8-skořápkové plody, 9-celer, 10-hořčice,
11-sezam, 12-siřičitany, 13-vlčí bob, 14-měkkýši

JAPONSKÉ ZELENÉ ČAJE
Keřík čajový od století 9. buddhistickými mnichy v Japonsku pěstěný, zasloužil se o rozvoj
kultury čajové japonské nebývalý. Japonští mistři čajoví darovali světu čaje démonické síly,
drtivé chuti a hromové vůně.
SENCHA MIDORI

Pro jednoho / Pro dva
83,- / 113,-

Zelený čaj sladce vanilkové a trávovitě květové chuti a vůně.

SENCHA MOEGI

99,- / 129,Světle zelený nálev výtečné, lehce květově nasládlé, mírně svíravé, výrazně trávové,
svěží chuti s charakteristickým aroma lesa na pobřeží.

SENCHA RYUSHO Novinka!

99,-/ 129,Tento čaj je prvním sklizeným japonským zeleným čajem roku. Je typický svou vůní
čerstvých lusků, která se dále prohlubuje v chuti, příjemně doplněna stopami vanilky a
kvetoucích travin.

SENCHA SAKURABA

104,-/144,Zelený japonský čaj Sencha lahodně ovoněný lísky japonské třešně zvané Sakura.

TAMARYOKUCHA

95,- / 115,Sytě zelený nálev výtečné, lehce květově nasládlé, mírně svíravé, výrazně trávové, svěží
chuti s charakteristickým sladkým aroma po pečení.

GYOKURO KAMIGOKORO

129,-/179,Čaj charakteristické svěží květinové chui s dlouhým hráškově sladkým dozníváním.

KABUSE YAMATO

139,-/199,Zelený čaj chuti nádherně kulaté, s nasládlými, mléčnými tóny lučních květů.

KUKICHA Novinka!

83,-/113,Čaj plný svěžích chutí po zelených mandlích, vanilce, čerstvých ořeších a travinách.

GENMAICHA
Japonská sencha s praženou rýží míšená dává chuť sladce lahodnou.

82,-/112,-

ČÍNSKÉ ČERVENÉ (černé) ČAJE
Lahodného červeného (černého) potěšení podařilo se dosáhnouti v daleké Číně.
Doporučujeme ochutnati pro jejich jedinečnost a nezaměnitelnost.

Pro jednoho / Pro dva
(oblast: Yunnan) DIAN HONG MAO FENG
94,- / 124,Svěží nálev plné nasládlé chuti s jemnými tóny medu a čokolády.
(oblast: Anhui) KEEMUN MAO FENG
92,- / 122,Čaj svěže medově sladké chuti s mírně květovými tóny a tóny hořké čokolády.
(oblast: Fujian) TAI MU GONG FU
96,- / 126,Chutí po medu a kakau, vůní po ovoci a čokoládě, velmi výrazný čaj.
(oblast: Wu-Ji) ZHENG SHAN XIAO ZHONG (Labsang)
Tradiční čínský tmavý čaj, který je dosušován nad borovým dřevem.

92,- / 122,-

PUER SYPANÝ
Pro jednoho / Pro dva
(typ tmavý) PUER „SUPERIOR“
79,- / 109,Jemný zemitý čaj, chutí a vůní do starobylé tibetské knihovny zavádějící.

PUER LISOVANÝ
Dodatečně fermentovaný čaj z provincie Yunnan, který je u nás proslavený především svou
velmi specifickou zemitou chutí a účinky zdravotními ohromnými.
(typ světlý) PUER „DRAČÍ SÍLA“ 2008
92,- / 122,Nálev plné, těžší, harmonické chuti s ovocnými tóny a dlouhou bohatou dochutí.
(typ světlý) PUER „DIVOKÉ HORY“ 2008
124,-/164,Nálev těžší vůně ovocného charakteru a harmonické chuti rozvíjející se v bohaté
dochuti lučního medu.
(typ světlý) PUER „GU SHU“ 2003
135,-/185,Nálev s vůní ovocného charakteru, harmonické chuti s tóny tmavého ovoce, medu
rozvíjející se v bohaté ušlechtilé dochuti.
(typ světlý) XIAO BEENG CHA 2007
92,- / 122,Nálev plné, krásně vyzrálé, bohaté ovocně kořenové chuti a svěže zelené dochuti.
(typ tmavý) PUER „TYGR A DRAK“ 2006
92,- / 122,Čaj silné, vyzrálé, bohaté chuti s květovými tóny a dlouze doznívající dochutí.
(typ tmavý) PUER „FÉNIX“ 2008
87,- / 117,Čaj velmi komplexní, vyzrálé chuti s tóny zralého tmavého ovoce a vzácných dřev.

ČÍNSKÉ ZELENÉ ČAJE
Vypijete-li jeden šálek čaje denně, dozajista umoříte lékárníka hladem.
Pro jednoho / Pro dva
(oblast: Anhui) DA PAI LU CHA (Starobylá zeleň) jaro2016
83,-/ 113,Výrazný zelený čaj syté, osvěžující chuti plné lučních květů.
(oblast: Hainan) BAI CHA LU (Bělostná zeleň) jaro2016
Jasně zelený nálev plné a výrazné, ovocně sladké, hlubší a těžší chuti.

87,- / 117,-

(oblast: Zhejiang) XIAN CHA (Smaragdová vůně) jaro2016
Výrazně vonný čaj plné chuti po kaštanových květech, ovoci a bylinách.

99,- / 129,-

(oblast: Zhejiang) LONG JING (Dračí studna) jaro2016
99,- / 129,Nálev plné, velmi silné a výrazné, velmi harmonické, charakteristicky nasládlé,
překvapivě dobré chuti se silnou a dlouhotrvající dochutí.
(oblast: Zhejiang) MAO JIAN (Ochmýřená jehlička) jaro2016
85,- / 115,Čaj velice kultivované chuti, plný bylinných a ovocných tónů a sladké dochuti.
(oblast: Sechuan) MENG DING (Úder hromu) jaro2016
85,- / 115,Překvapivě harmonický čaj sytých zelených chutí s ovocnými a bylinnými dozvuky.
(oblast: Anhui) PI LUO CHUN (Smaragdové spirálky)jaro2016
114,-/154,Výrazný, bylinně vonný s chťovou inklinací k čerstvým ořechům a polníčku s
dlouhým chuťovým dozvukem po čerstvých luscích.

HUANG SHAN MAO FENG (Zasněžený vrcholek)jaro2016

93,- / 123,Jemný zelený čaj ve kterém se snoubí chutě a vůně světlého ovoce a lučních květů.
(oblast: Zhejiang) LONG JING SUPERIOR (Dračí studna) jaro2016 129,-/179,Slavný zelený čaj svébytné karamelově sladové vůně citronově vanilkové sušenky,
která se po zalití rozvíjí do vůně pampelišek, doplňující plnou luční chuť s jemnou
stopou malinového koláče, v dalších nálevech přecházející do sladce bylinné chuti.

ČÍNSKÉ JASMÍNOVÉ ČAJE
JASMINE LU CHA (Jasmínový zelený čaj)

79,- / 109,-

Výrazný zelený čaj tradičně ochucený jasmínem.

JASMINE CHUN HAO (Jasmínové Smaragdové výhonky)

85,- / 115,-

Kvalitní zelený čaj jehož chuť harmonicky doplňuje vůně jasmínu.

JASMINE TAI MU LONG ZHU (Jasmínové Dračí oči)
99,- / 129,Vysoce kvalitní zelený čaj charakteristické chuti, tradičně ochucený jasmínem.

INDICKÉ ČAJE
Počátkem 19. století hledali Angličané v důsledku opiové války nové oblasti pěstování
čaje. Severní Indie byla klimaticky i geograficky podobná jižní Číně, a tak se stala po
mnohých peripetiích královstvím černého čaje.
INDIE - DARJEELING
Horská čajová oblast na úpatí Himaláje, dává nám nejlepší černé čaje tohoto světa.
DARJEELING První sběr r.2016

Jednonálevově / vícenálevově

JUNGPANNA china orthodox

89,-/
Tradičně zpracovaný skvělý čaj chutí kaštanových květů, bylin a medu plný.

119,-

POOBONG china 1

82,-/
112,Orthodoxní první sběr ve kterém se spojují vůně květů kaštanu, bezu a lučních květin
s chutěmi medu a čerstvých ořechů.

DARJEELING Druhý sběr r.2016

Jednonálevově / vícenálevově

GIDDAPAHAR MUSKATEL DJ-32

87,-/
117,Velice chutný a chuťově bohatý čaj produkovaný v klasickém stylu tmavších tónů
kakaa a růžového dřeva doplněných citrusy a mandarinkou.

GOOMTEE DJ-37

83,-/
113,Tmavý čaj, který nabízí nálev plný vůní medu a chutí sladce ovocnou s tóny růží.

DARJEELING Podzimní sběr r.2015
MAKAIBARI

86,-/
Výrazný, chuťově vyvážený čaj, plný sladce ořechově medových vůní.

NEPÁL

116,-

Jednonálevově pro jednoho/vícenálevově

KUWAPANI FF 2016! Novinka!

74,-/
106,Nálev výrazné kaštanové, lehce bylinné vůně a ořechové chuti s příjemně kořeněnými
tóny s dozvuky ovoce.

ILAM floral SF 2016! Novinka!

72,-/

106,-

65,-/
Výrazná směs čajů lahodné ovocně kořeněné, čokoládově medové chuti.

106,-

Výrazně vonný květový tmavší nálev s doznívající chutí ořechů.

HIMALAYAN DREAM

INDIE – ASSAM

NOKHROY 0,4 l

Jednonálevově pro jednoho

Novinka!
65,Výrazný silný černý čaj plné svíravé chuti medu a švestek, doporučujeme s mlékem.

DHELEKAT 0,4 l

73,-

Hutnější, výrazný, tmavší, svíravější černý čaj, Assam jak má být!

ČERNÉ ČAJE Z CEYLONU

Jednonálevově pro jednoho

MOOLOYA 0,4 l

69,-

Výrazný svěží čaj s harmonickou sladce kakaově jahodovou dochutí.

MATALE 0,4 l

65,-

Silný čaj plné kultivované chuti a vůní po tmavých dřevech a ovoci plný.

ČAJE Z GRUZIE

Jednonálevově pro jednoho

GRUSIA SUPERIOR 0,4 l

76,-

Výrazný, chuťově vyvážený, medově lahodný tmavý čaj.

GRUSIA OP 0,4 l

69,-

Černý čaj, který svým výrazem bude Vám známý, přidáte-li cukr a citrón.

GRUSIA ZELENÝ/ČERNÝ BORŮVKOVÝ 0,4 l

69,Vysokohorský zelený nebo černý čaj přírodně ochucený lístky borůvčí, které značně
napomáhají metabolizmu Vašemu.

ČERNÉ AROMATIZOVANÉ ČAJE
EARL GREY 0,4 l

Jednonálevově pro jednoho

64,-

Kvalitní černý čaj sycený bergamotovou silicí. Čaj je výrazné chuti a vůně.

ZELENÉ AROMATIZOVANÉ ČAJE
SENCHA HAVAJSKÉ KVĚTY 0,4 l

Jednonálevově pro jednoho

64,Zelený čaj s lístky růže, chrpy a měsíčku, které dávají čaji omamně sladkou vůni.

ČÍNSKÉ WULONGY (oolongy) – černí draci
V těchto lahodných čajích je hořkost potlačena částečnou oxidací lístků, která dává
vyniknout rozličným, rozmanitým chutím a vůním líbezným.
(oblast Fujian) BEN SHAN

Pro jednoho / Pro dva
82,- / 112,-

Nefritově zelený nálev přecházející do zlatavé, hladké příjemné chuti s tóny exotických květin a
perníkového koření.

(oblast: An-xi) MAO XIE (Začínající úsvit)
85,- / 115,Čaj velice kultivované chuti, plný bylinných tónů a sladké, šípkové dochuti.
(oblast An Xi) HUANG JIN GUI (Zlatý skořicovník)
Čaj zlatožlutého nálevu v chuti s výrazným bylinným dozvukem.

84,- / 114,-

(oblast Anhui) DONG FANG MEI REN (Krásná Orientálka)

89,- / 119,-

Červenohnědý nálev nasládlé, lahodné, ovocně kořeněné chuti s květovými tóny
a dlouhotrvající dochutí.

(oblast Wu Dong) MI LAN DAN CONG (Medová orchidej)

107,-/147,-

Zlatavě hnědý nálev velmi příjemné, hladké a harmonické, charakteristicky květově ovocné chuti
s dlouhým lehce trpkým dozvukem.

(oblast: Fujian) TIE GUAN YIN (Železná bohyně – tradiční)

102,-/142,-

Nálev je oříškově hnědý se zlatavým nádechem, jeho vůně je výrazně kořeněně květinová. Chuť
nálevu je svěží, medově květová s tónem kvetoucího černého bezu.

(oblast: Wu-ji) SHUI HSIEN Exclusiv selection (Vodní víla)
116,-/166,Velmi vysoká třída slavného čaje oplývající kultivovanou chutí plnou kakaa, bezinek a
brusinek, sladce medově vonící.
(oblast: Wu-ji) ROU QUI Exclusiv selection (Zlatý květ)
144,-/194,Slavný útesový čaj nabízí bohaté spektrum chutí snoubících se ve vzpomínku na
babiččin čokoládově ovocný koláč s horkým kakaem.

TCHAIWANSKÉ WULONGY (oolongy)
Formosa je celosvětově proslulá především produkcí špičkových, částečně fermentovaných
čajů typu černý drak, které jsou považovány za nejlepší takto zpracované čaje na světě.
Pro jednoho / Pro dva
GABA OOLONG
110,-/149,Zlatavý nálev velmi výrazné ovocné chuti a vůně připomínající kvašené peckoviny či
hrušky. Velmi lahodný!

DONG DING (Vonná broskvoň)

114,-/154,Vysokohorský čaj, který je prosycený chutí sušených meruněk a vůní květů ovocných
stromů.

RED ANGEL (Rudý anděl)

116,-/166,Vysokohorský čaj, sladké, výrazné bylinně smetanové chuti a bohaté ovocné vůně.

BAO ZHONG (Tajemný svitek)

114,-/154,Vůně tohoto čaje připomíná jarní kvetoucí louku, chuť je sladká a příjemná.

BAI HAO (Bělostná kráska)

132,-/192,-

Tradiční ochucené wulongy
NAI XIAN (Smetanový oolong)
Zelenější oolong s jemnou mléčnou chutí.

95,- / 125,-

Neobyčejně chuťově bohatá po sušeném ovoci, skořici a růžích vonící.

ŽENŠEN OOLONG

97,- / 127,Geniální spojení léčivé až afrodiziakální síly ženšenu a bájné moci černého draka dává
tomuto čaji lahodnou, výrazně sladkou, téměř mystickou chuť a vůni.
TCHAIWANSKÝ ZELENÝ ČAJ r.2016

Pro jednoho / Pro dva

BO LIN LU CHA Novinka!

74,-/ 109,Netradiční zelený čaj s vůní čerstvě posečené louky a sušených květů, prostoupený
sladce ovocnými tóny v nálevu nalézáme i lehounký podtón medu, vanilky a koření.

VIETNAMSKÝ ZELENÝ ČAJ
Pro jednoho / Pro dva
(oblast: Thai Nguyen) TAN CUONG ,,CHE THAI“
69,- / 99,Velmi silný, zelený nálev, plný bohaté chuti a výrazného travnatého aroma.

BYLINNÉ ČAJE

Pro jednoho

MATE RANCHO (zelené)

69,Nápoj jihoamerických indiánů velmi značně povzbudivý, až srdce drásající, výrazně
nahořklý. Podáváme originálním způsobem v kalabasse s bombillou.

MATE SALIDA DEL SOL (Východ slunce)

76,Zelené maté velmi značně povzbudivé, až srdce drásající, výrazně nahořklé,
citrónovou trávou dochucené, s třtinovým cukrem přinesené. Podáváme originálním
způsobem v kalabasse s bombillou.

NANA (máta marocká) 0,4 l

64,-

Osvěžující horký nápoj z marocké máty.

KARKADE (ibišek) 0,4 l

64,-

Nápoj svěží kyselé chuti, obsahující mnoho vitamínu C.

ROOIBOS Super Grade 0,4 l

64,Tradiční jihoafrický nápoj výrazně stromové chuti a vůně, přírodně nasládlý, velmi
uklidňující.

ROOIBOS S IBIŠKEM 0,4 l

72,Léčivý toť nápoj nesmírně, obzvláště při nachlazeních a slabostech všemožných
pomáhající velice, zdraví navracející převratně.

ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ 0,4 l

Novinka!
64,Tato zázračná bylina po staletí velebená převelice má silný detoxikační účinek, posiluje
játra a trávení, odhleňuje, čistí krev a přináší úlevu metabolismu všemožnou.

BORŮVKOVÝ LIST ČERNÝ/ZELENÝ

72,Velmi chutné a zdravé lístky borůvčí zpracované jako černý nebo zelený čaj.

OVOCNÉ ČAJE

Jednonálevově pro jednoho

PÁN SLUNCE (bez ibišku) 0,4 l

72,Směs jablka, kiwi, ananasu, višně, citronu, myrhovníku citronového, citronové trávy,
šípku a kokosu.

BABIČČINA ZAHRÁDKA 0,4 l

72,Směs květů ibišku, černého a červeného rybízu, jablek, jahod, ostružin, malin, bezinek
a listů černého rybízu.

MLÉČNÉ SPECIALITY
LASSÍ (Tradiční chladný nápoj z Indie) 0,4 l (7)

65,Chladný koktejl lahodný, jogurt, mléko, ovoce a cukr obsahující, skořicí zdobený.
Velmi osvěžující.
Nabízíme banánové nebo jahodové.

SAH SAHLAP s rozinkami a skořicí 0,3 l (1,7)

62,Horký nápoj ze vstavače mužského připravovaný, šejkům sílu k potěše harému
skýtající. Lahoda toť dívkám a dámám taktéž prospěšná velice.

MATCHA LASSÍ 0,4 l (6,7,1)

72,Chladný koktejl lahodný, jogurt, mléko, japonský čaj Matcha a cukr obsahující.

STUDENÉ NÁPOJE
MINERÁLNÍ VODA (rozlévaná) 0,3 l
NEKTAR MANGO (rozlévaný) 0,3 l
JABLEČNÝ MOŠT (rozlévaný) 0,3 l
TAMARINDOVÁ LIMONÁDA (275ml)

35,39,47,39,-

DOMÁCÍ STUDENÝ ČAJ 0,4 l
Vybrat si můžete zelený, mátový, černý nebo ibiškový.

63,-

DOMÁCÍ ZÁZVOROVÁ LIMONÁDA 0,4 l
49,Limonáda podle tajného receptu z čerstvého zázvoru, cukru a citronu připravená.

NĚCO MALÉHO K JÍDLU
ZELENINOVÝ KUSKUS (1,3,7)

89,Pšeničné těstoviny s olivovým olejem, kořením, rajčaty, fazolemi, kukuřicí a sýrem.

PITTA S RAJČATY A SÝREM (1,3,7)

75,Libanonský chléb zapečený s rajčaty, kořením a sýrem. Ozdobený čerstvou okurkou.

PITTA S FAZOLEMI A KUKUŘICÍ (1,3,7)

75,Libanonský chléb zapečený s fazolemi, kukuřicí, kořením a sýrem. Ozdobený čerstvou
okurkou.

POCHOUTKY K ČAJI
Aktuální nabídku Vám rád/a přednese Vaše čajovnice/Váš čajovník.
sladké
KOLÁČ DNE (Denně lišiti se může jak tvarem tak obsahem.) (1,3,7)
MEDOVNÍK (1,3,5,6,7,8)
BAKHLAWA (1,3,5,7,8,11)
novivka MATCHA SUŠENKY 50g (1,7)
SMĚS PLODŮ A OŘECHŮ DARUMA 50g (8,12)
HALVA 50g podle nabídky (6,8,11)
ESÍČKA 110 g (1,3,7)
DATLOVÁ SUŠENKA 1 ks (1,12)
KOKOSKY 3 ks (1,3,8)
novivka KOKOSOVO-TVAROHOVÁ KULIČKA 1ks (6,7,8)
Volitelné příchutě: matcha x hojicha-(doporučujeme) x kakao

59,52,42,25,30,25,35,25,35,29,-

KANDOVANÝ ZÁZVOR 50 g (12)

35,-

slané
JAPONSKÁ SMĚS 50 g (1,2,3,4,5,6,8,11,14)

35,-

Slaná směs pečiva z mořských řas, koření, rýže a jiných věciček zdravých udělaná.

PISTÁCIE PRAŽENÉ SOLENÉ 50 g (8)
BURÁKY VE WASABI 50 g (1,5)

39,35,-

DOCHUCOVADLA ČAJOVÁ
MED DOMÁCÍ ČESKÝ 30g
TŘTINOVÝ CUKR na požádání
MLÉKO 1 dcl na požádání

19,k čaji zdarma
k čaji zdarma

Bílý cukr či citrón jest možno na požádání zdarma k čaji obdržet.
Ceník byl vydán dne: 25. 9. 2016

VODNÍ DÝMKA (ŠÍŠA)
Krásná neřest arabského světa. Lahodnému tabáčku ovocnému z orientu dovezenému lze
jen stěží odolat a varování ministrů jeví se jako malicherné, když proužek voňavého kouře
stoupá a pohoda v duši rozhostí se.
(Jedna náplň postačí cca na 90 minut dechového cvičení).
Pouze pro starší 18-ti let!
Níže uvedené ceny vodních dýmek jsou zvýhodněné při současném
objednání alespoň jednoho nápoje. Neobjednáte-li si současně s dýmkou
nápoj, bude Vám účtována plná cena dýmky Kč 199,-. Opatření toto jest
zavedeno z důvodu zachování kuřáků ve stavu pohodovém, bez kolotoče
převelikého v hlavě rozpoutaném. Z téhož plyne i ponaučení: Doplňujte
tekutiny hojně, vyhnete se nevolnostem různým.
VODNÍ DÝMKA NA 90 MINUT
169,10g tabáku značky Al Fakher a jiných podle výběru + 2 kokosové uhlíky
Pro velmi zdatné a dlouhý kouř milovné návštěvníky.
NOVÁ KORUNKA

139,-

Výměna korunky s tabákem + 2 kokosové uhlíky

VODNÍ DÝMKA S VLASTNÍM DONESENÝM TABÁKEM 129,KOKOSOVÉ UHLÍKY K DÝMCE NAVÍC

na požádání zdarma

Naše knihovnička je Vám svými knihami k zapůjčení volně k dispozici.
Budete-li si chtít půjčit nějakou knihu sebou, prosíme Vás, abyste tuto zároveň
nahradili knihou jinou. Rovněž Vám budeme vděčni za jakékoli hodnotné
knižní dary.
Hry zdarma zde k zapůjčení jsou volně k dispozici na místě k tomu určeném:
Go
Šachy
Člověče, nezlob se!
Dáma
Pexeso
(a mnoho dalších …)

LÍSTEK PRO VÁS SESTAVIL: DAVID TESAŘ caj@daruma-tea.cz

