VÝBĚR Z

ČERSTVÝCH JARNÍCH ČAJŮ
ZELENÉ ČÍNSKÉ exkluzivní ČAJE r.2016
za zvýhodněné ceny
Pro jednoho / Pro dva
(oblast: Zhejiang) LONG JING SUPERIOR (Dračí studna)
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.

(oblast: Sechuan) ZHU YE CHING (Smaragdový bambus)
119,-/159,Chuťově velice čistý, čerstvý list salátu připomínající, po kvetoucích stromech
kaštanu a lípě vonící.
(oblast: Fujian) QUE SHE (Ptačí jazýčky)
116,-/156,Jeden z nejproslulejších zelených čajů světa nabízí velice svěží, jemnou a přitom
plnou chuť připomínající lipový bonbon doplněný jemně ovocným nádechem.
(oblast: Anchuej) LU AN GUA PIAN (Melounová semínka)
82,-/112,Slavný čaj květinově ovocné chuti a vůně připomínající lehce pražená melounová
(oblast: Anchuej) TAI PING HOU QUI (Opičí náčelník)
116,-/156,Tento zelený čaj oplývá, jako jeden z mála, orchidejovou stopou v chuti a vůni s
doznívající dochutí čerstvé zeleniny.
(oblast: Anhui) DA PAI LU CHA (Starobylá zeleň) jaro2016
Výrazný zelený čaj syté, osvěžující chuti plné lučních květů.

JAPONSKO jaro r.2016

83,-/ 113,-

Pro jednoho / Pro dva

JAPAN 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.

KUKICHA Novinka!

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

VÝBĚR Z

ČERSTVÝCH ČAJŮ
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.

NEPÁL
KUWAPANI FF 2016! Novinka!

Jednonálevově /vícenálevově

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,-

Výrazně vonný květový tmavší nálev s doznívající chutí ořechů.

FORMOSA – TCHAIWANSKÝ ZELENÝ ČAJ r.2016
Pro jednoho / Pro dva
BO LIN LU CHA Novinka!
74,-/ 109,Netradiční zelený čaj svůní čerstvě posečené louky a sušených květů, prostoupený
sladce ovocnými tóny v nálevu nalézáme i lehounký podtón medu, vanilky a koření.

PROSÍME, OTOČTE.

