VÝBĚR Z

ČERSTVÝCH JARNÍCH ČAJŮ
ZELENÉ ČÍNSKÉ exkluzivní ČAJE r.2016
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: Zhejiang) AN JI BAI CHA (Bělostný čaj z mlžných hor)
149,-/199,Jeden z nejceněnějších, nejlahodnějších a nejsladších zelených čajů. Jeho vůně
připomínající čerstvé medové koláčky omámí vaše vytříbené smysly, jeho chuť
procházející ovocným sadem okouzlí vaše pohárky a jeho síla osvěží vaši mysl.
(oblast: Sechuan) ZHU YE CHING (Smaragdový bambus)
129,-/179,Chuťově velice čistý, čerstvý list salátu připomínající, po kvetoucích stromech
kaštanu a lípě vonící.

Novinka! JAPONSKO jaro r.2016

Pro jednoho / Pro dva

JAPAN SCHINCHA YAMABUKI

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.

DARJEELING První sběr r.2016

Jednonálevově / vícenálevově

GOOMTEE clonal exclusive

99,-/
129,Jemný čaj, v jehož chuti mužeme poznat ořechy, květy kaštanu, bezu a lípy a ve vůni
se snoubí mírná sladovost s praženými ořechy a bylinami.

GIDDAPAHAR hand roled

89,-/
119,Svěží jarní čaj ve kterém se snoubí chutě bezu, meruňky a čerstvých ořechů s vůní
lučních květů a pečeného chleba.

THURBO china exclusive

89,-/
119,Orthodoxní první sběr ve kterém se snoubící vůně květů kaštanu, bezu a lučních
květů s chutěmi medu a čerstvých ořechů.
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