ČAJOVÝ LÍSTEK
facebook.com/Darumacaj/
instagram.com/daruma.coffee.tea/
www.daruma-tea.cz

BESTSELLERY
YOGI DHÁTÁ MASALA (Indie) 0,35 l

85,-

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

LE TOUAREG (Maroko) 0,35 l

79,-

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

HORKÝ ZÁZVOR 0,35 l

69,-

Zázvor, karamelizovaný cukr, citrón.

HORKÁ MEDOVINA 0,15l

65,-

DOMÁCÍ NEALKO STUDENÉ ČAJOVÉ KOKTEJLY 0,4 l
ČERNÝ čaj, ibišek, třtinový cukr

63,63,-

DOMÁCÍ STUDENÁ ZÁZVOROVÁ LIMONÁDA 0,35 l

52,-

JASMÍNOVÝ zelený čaj, limetová štáva, třtinový cukr

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

MATCHA AMAI COLD 0,3 l

Koktejl z japonského čaje Matcha, fruktózy a pomerančové šťávy.

59,-

NĚCO DOBRÉHO K JÍDLU
SÝROVÝ SENDVIČ (sýr, salát, koření, toastový chléb)

63,-

TUŇÁKOVÝ SENDVIČ (tuňák, rajčata, salát, koření, toastový chléb)

69,-

LIBANONSKÝ CHLÉB zapečený s rajčaty, olivami a sýrem

85,-

POMAZÁNKA Z KOZÍHO SÝRU S OPEČENÝM CHLEBEM

89,-

(kozí sýr, mrkev, chléb, listy salátu, koření)

CIZRNOVÝ HOMMOUS s libanonským chlebem a zeleninou

93,-

ZELENINOVÝ KUSKUS s kořením, rajčaty, olivami, salátem a sýrem

95,-

Vyzkoušejte také naše vynikající, poctivé, domácí dezerty.

VÍCENÁLEVOVÉ ČAJE
Vícenálevové značí, že čajové lístky je možné opakovaně přelít vodou příslušné
teploty a připravit si tak několik nálevů až 600ml. Takto servírovaný čaj si od
prvního nálevu připravuje host sám.

JAPONSKÉ ČAJE
SENCHA

98,-

TAMARYÓKUCHA

99,-

Zelený čaj sladce vanilkové a trávovitě květové chuti a vůně.
Zelený čaj výtečné, květově nasládlé, mírně svíravé, svěží chuti.

GYÓKURÓ

137,-

GENMAICHA zelený čaj s praženou rýží

93,-

Jedinečný zelený čaj svěží květinové chui s dlouhým hráškově sladkým
dozníváním.

ČAJE Z INDIE A NEPÁLU

DARJEELING První sběr

113,-

Černý čaj výrazně sladce medově květinové chuti a bylinně ořechové vůně.

DARJEELING Druhý sběr

109,-

HIMALAYAN DREAM

99,-

Černý čaj tmavších tónů kakaa a růžového dřeva doplněných citrusy.
Směs čajů lahodné, ovocně kořeněné, čokoládově medové chuti.

NEPAL ARYA TARA WONDER

106,-

Černý čaj kaštanové, lehce bylinné vůně a ořechové chuti s ovocnými podtóny.

ČÍNSKÉ ČAJE I.
Černé čaje
(oblast: Wu-Ji) ZHENG SHAN XIAO ZHONG (Labsang)
Tradiční čínský černý čaj, který je dosušován nad borovým dřevem.
(oblast: Fu-Ding) HUA XIANG QI ZHONG (Vůně květů)
Výrazný nálev plné sladší chuti s jemnými tóny medu a kakaa.
Wulong - Oolong
(oblast: Wu Dong) MI LAN DAN CONG (Medová orchidej)
Tmavý čaj velmi příjemné, charakteristicky květově ovocné chuti.

93,99,-

97,-

ČÍNSKÉ ČAJE II.
Zelené čaje
(oblast: Zhejiang) LONG JING (Dračí studna)
92,Čaj charakteristicky nasládlé lehce pečené svěží chuti.
(oblast: Sechuan) MENG DING (Úder hromu)
98,Harmonický čaj sytých zelených chutí s ovocnými a bylinnými dozvuky.
Bílé čaje

SILVER NEEDLE (Stříbrné jehličky)

112,-

Chuťově sladce jemný, avšak účinky velmi silný čaj ovocné vůně.
BAI MU DAN (Bílá pivoňka)
Čaj květově sladké chuti s tóny bylin a nezaměnitelným charakterem.

103,-

PUER
(tmavý typ) PUER „FÉNIX nebo SUPERIOR“ 2009
99,Jemný velmi tmavý čaj, chutí a vůní do starobylé tibetské knihovny zavádějící.
(tmavý typ) PUER „TYGR A DRAK“ 2006
112,Čaj silné, vyzrálé, bohaté chuti s květovými tóny a dlouze doznívající dochutí.
(světlý typ) PUER „DRAČÍ SÍLA“ 2008
112,Nálev plné, těžší, harmonické chuti s ovocnými tóny a dlouhou bohatou dochutí.
Jasmínové zelené čaje
JASMINE JIN HAO (Jasmínový zelený čaj)
Výrazný zelený čaj tradičně ochucený jasmínem.
JASMINE TAI MU LONG ZHU (Jasmínové Dračí oči)
Vysoce kvalitní jemný zelený čaj tradičně ochucený jasmínem.

TCHAIWANSKÉ WULONGY (oolongy)

GABA OOLONG

99,117,-

119,-

Zlatavý nálev velmi výrazné ovocné chuti a vůně připomínající kvašené
peckoviny. Velmi lahodný!

DONG DING (Vonná broskvoň)

118,-

Vysokohorský čaj, který je prosycený chutí sušených meruněk a vůní květů
ovocných stromů.

NAI XIAN (Smetanový oolong)
Zelenější tradičně ochucený oolong s jemnou smetnovou chutí.

97,-

JEDNONÁLEVOVÉ ČAJE
Jednonálevové značí, že nápoj Vám bude přinesen již pěčlivě připravený v
objemné konvičce zvící 350ml.

DARJEELING První sběr

ČERNÉ ČAJE

73,-

Černý čaj výrazně sladce medově květinové chuti a bylinně ořechové vůně.

DARJEELING Druhý sběr

79,-

ASSAM

59,-

Černý čaj tmavších tónů kakaa a růžového dřeva doplněných citrusy.

Výrazný silný černý čaj plné chuti po medu a švestkách, doporučujeme s mlékem.

CEYLON NEW FALCON LANCA

59,-

GRUSIA SUPERIOR

73,-

Výrazný svěží čaj s harmonickou sladce kakaově jahodovou dochutí.
Výraznější, chuťově vyvážený, medově lahodný tmavý čaj.

EARL GREY

59,-

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

ZELENÉ ČAJE
TAMARYÓKUCHA

79,-

MENG DING (Úder hromu)

78,-

Japonský zelený čaj výtečné, květově nasládlé, mírně svíravé, svěží chuti.
Čínský zelený čaj sytých chutí s ovocnými a bylinnými dozvuky.

Jasmínový JIN HAO (Jasmínový zelený čaj)

69,-

SENCHA HAVAJSKÉ KVĚTY

63,-

Výrazný zelený čaj tradičně ochucený jasmínem.
Ochucený zelený čaj s lístky růže, chrpy a měsíčku.

BÍLÝ ČAJ
BAI MU DAN (Bílá pivoňka)

Čaj květově sladké chuti s tóny bylin a nezaměnitelným charakterem.

83,-

OVOCNÉ ČAJE
PÁN SLUNCE (bez ibišku)

69,-

BABIČČINA ZAHRÁDKA

69,-

Směs jablka, kiwi, ananasu, višně, citronu, myrhovníku citronového, citronové
trávy, šípku a kokosu.
Směs květů ibišku, černého a červeného rybízu, jablek, jahod, ostružin, malin,
bezinek a listů černého rybízu.

BYLINNÉ ČAJE

MATE SALIDA DEL SOL (Východ slunce)

96,-

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

KARKADE (ibišek)

63,-

BYLINNÉ OSVĚŽENÍ

63,-

Tradiční severoafrický nápoj svěží kyselé chuti, obsahující mnoho vitamínu C.
Speciálně proti vyčerpání vaší mysli i těla míšená směs lahodných bylin.

MEDUŇKA S MÁTOU

63,-

ROOIBOS Super Grade

63,-

Meduňka je výrazně protistresově působící bylina, která je vřele doporučována
pro zklidnění nervového napětí a povzbuzení činnosti zdravé mysli.
Tradiční jihoafrický nápoj výrazně stromové chuti a vůně, přírodně nasládlý,
velmi uklidňující.

STUDENÉ NÁPOJE

MATCHA AMAI COLD 0,3 l

59,-

DOMÁCÍ ZÁZVOROVÁ LIMONÁDA 0,3 l

52,-

Koktejl připravený z japonského čaje Matcha, fruktózy a pomerančové šťávy.
Limonáda podle tajného receptu z čerstvého zázvoru, cukru a citronu připravená.

COLA S TAMARINDEM (275ml)
MINERÁLNÍ VODA (rozlévaná) 0,3 l
MANGO NEKTAR (rozlévaný) 0,3 l
POMERANČOVÝ DŽUS (rozlévaný) 0,3 l

52,39,49,49,-

MLÉČNÉ SPECIALITY
MATCHA LATTÉ 0,3 l

73,-

SAH SAHLAP se skořicí 0,25 l

69,-

Horký nápoj připravený z japonského čaje Matcha a mléka.
Horký a hustý nápoj šejkům sílu k potěše harému skýtající.

OSTATNÍ POCHOUTKY
Poctivé domácí sladké dorty a koláče pečeme sami.
KOLÁČE A DORTY - aktuální nabídka - u pultu - nebo se nás zeptejte:)
sladké ostatní
MEDOVNÍK
BAKHLAWA
SMĚS PLODŮ A OŘECHŮ DARUMA 50 g
HALVA 50 g podle nabídky
PEKANOVÉ OŘECHY V HOŘKÉ ČOKOLÁDĚ 50g
slané
SLANÝ MIX ORIENT 50 g Novinka!
(mandle, wasabi arašídy, kešu, arašídy v koření)
PISTÁCIE PRAŽENÉ SOLENÉ 50 g

62,49,39,35,63,47,57,-

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

19,k čaji/kávě zdarma
k čaji/kávě zdarma
k čaji zdarma

Buďtež všichni ve spolek vítáni v Darumě!

DĚKUJEME A PROSÍME, ČTĚTE:
Jelikož naše nejvřelejší přání je, abyste hosté naši spokojeni byli, neváhejte a
s přáními svými bez prodlení nás oslovujte.
Také prosíme veškeré návštěvnictvo, nechť užívá přístrojů svých co
nejohleduplněji nejtišeji.
Neustále na laskavé Vaší paměti mějte, že propadli jste vrátky do prostor krčmám
nepodobných, a tudíž prosíme Vás i Vaše nitro co nejuctivěji o zachovávání
ovzduší zde poklidného.

Trocha historie:
Daruma Coffee & Tea byla založena v roce 2001 jako orthodoxní Čajovna
Daruma. Svou první provozovnu jsme otevřeli v ulici Na Moráni v Praze. Po
krásných začátcích, několika stěhováních a dlouhých osmnácti letech jsme
zakotvili zde. Toto krásné místo v nás probudilo myšlenku skloubit naše
mnohaleté zkušennosti s čaji a naši vášeň pro dobrou kávu. Rádi pátráme po
nových chutích, zážitcích a zkušenostech. Bude nám ctí, když si výsledky našeho
bádání užijete spolu s námi.

Vysvětlení jak čaje připravujeme:
Jednonálevově značí, že nápoj Vám bude přinesen již pěčlivě připravený v
objemné konvičce zvící 350ml.
Vícenálevově značí, že čajové lístky je možné opakovaně přelít vodou příslušné
teploty a připraviti si tak několik nálevů do celkového objemu 600ml. Takto
servírovaný čaj si od prvního nálevu připravuje host sám.
Velmi rádi vám s přípravou Vašeho čaje poradíme.
Další termoska 0,5l horké vody k čaji není doporučena, ale stojí 30,-.
České názvy čajů jsou pouze obchodní názvy. Nejde o doslovný překlad.
Ceník vydán dne 10.9.2019 je veden v platidle Koruna česká (CZK) včetně DPH.
VELEDŮLEŽITÉ EVROPSKO KOLONIELNÍ UPOZORNĚNÍ:
Seznam Alergenů je k dispozici u obsluhy.
Budu Vám vděčná za jakékoli Vaše hodnocení na Googlu, Facebooku,
nebo i jinde, Vaše Daruma:)

