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KRUIDENINFUSIES
KRUIDENINFUSIES
brandnetelblad

smaken van groene vegetatie, afkomstig
uit Hongarije

citroenmelisse

zacht citrusachtig

citroenverbena

zacht citrusachtig uit Paraguay

gemberstukjes

geschaafde gemberwortel, pittig,
verwarmend, afkomstig van China

goudsbloem

zachte infusie, afkomstig uit Egypte

hyssop

frisse, kruidige, muntachtige
smaak, lichtzoete geur, afkomstig uit Polen

kamille

zachte echte kamille uit Kroatië

kaneelstokjes Ceylon

Kaneel komt van de binnenbast van de
scheut van een kaneelboom. Deze échte
kaneel is afkomstig uit Sri Lanka.

kurkuma

Stukjes kurkumawortel
afkomstig uit Madagaskar

lindebloesem

versneden lindeblaadjes,
afkomstig uit Bosnië, Herzegovina

mate geroosterd

Yerba mate is een van oorsprong ZuidAmerikaanse plant. Bevat veel cafeïne.

moringa

Indiase wonderboomblaadjes,
ondersteunend voor de algehele
gezondheid. Ook voor in smoothies.
heerlijk verfrissend,
afkomstig uit Duitsland

pepermunt

rozenbottel

Lekker volle smaak,
zachtbruine infusie afkomstig uit Chili.

salie

Grijsgroene gesneden blaadjes, erg
aromatisch en lichtbitter van smaak,
afkomstig uit Albanië.

steranijs

lekker frisse anijs, zoetige sterretjes

venkel

venkelzaadjes hebben een anijsachtige
smaak

vlierbloesem

bloesem van de vlier afkomstig uit Bulgarije

zoethout

gesneden wortelstok geeft een zalig zoete
smaak
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ochtend

een vrolijk bloemenboeketje voor een energieke, frisse start
Bevat: drakenkop, appelmunt, frambozenblaadjes,
weidekoningin, rozenblaadjes, rozemarijn, sleutelbloem en
korenbloem

fijne avond

zachtgele, milde kruidenthee met een weldadig
ontspannen effect voor een harmonische afsluiting van de
dag. Bevat: kamille, linde, melisse & lavendel

ginger love

Zachte mengeling van gember, citroengras &
rozenblaadjes. Hoe langer je deze infusie laat trekken,
hoe pittiger ze wordt.

sterrenmix

Heerlijk frisse, anijsachtige samenstelling
van het huis.Bevat: pepermunt, venkelzaad,
steranijs en zoethout.

FRUITINFUSIES
UITINFUSIES
agrum

Mooie zachtroze zoetige fruitinfusie met typische
agrumtoetsen. Bevat: appelstukjes, vijgen (vijgen, rijstmeel)
physalis, citroengras, natuurlijk aroma, hibiscus,
citrusschilletjes, goudsbloembloesem, rozenbottel
Géén toegevoegde suikers.

bosvruchten

Verrassende mooie rode infusie Bevat: stukjes appel,
rozenbottelschilletjes, hibiscusbloesems, sinaasappelschil en
natuurlijk bosvruchtenaroma Géén toegevoegde suikers.

fruitmandje

Lekkere zoete rode infusie, een explosie van fruit.
Bevat: appel, hibiscus, sinaasappelschil, gojibessen,
aroniabessen, bramenblad, frambozen, aardbeien,
natuurlijk aroma.Géén toegevoegde suikers.

noorderlicht

tropisch fruit
wilde kers & amandel

Heerlijke volle rode kriekachtige fruitmelange, lekker warm
in de winter of verfrissend als icetea in de zomer.
Bevat: stukjes appel, hibiscus, druiven (druiven,
zonnebloemolie), rozenbottelschilletjes, natuurlijk aroma.
Géén toegevoegde suikers.
Volle en pure bronskleurige fruitinfusie,
zónder toegevoegde natuurlijke aroma’s
Bevat: pure ananasstukjes en appelstukjes
Géén toegevoegde suikers.
Bevat: stukjes appel, hibiscusbloemen,
rozenbottelschilletjes, sinaasappelschilletjes,
wilde kersen- en amandelaroma.

ROOIBOS
rooibos naturel

groene rooibos naturel
rooibos African masala
rooibos sinaas-kaneel

geoxideerde rooibos, mild en zacht, bevat geen cafeïne,
weinig looizuur, maar wel antioxidanten, calcium, ijzer en
vitamine C. Ontspannende werking, uitstekend geschikt
voor 's avonds
milde en zachte niet-geoxideerde rooibos
afkomstig uit Zuid-Afrika, bevat geen cafeïne, weinig
looizuur maar wel antioxidanten,calcium, ijzer en vitamine
C. Ontspannende werking, uitstekend geschikt voor 's
avonds.
zoete geoxideerde rooibos met Oosterse specerijen, warm
en vriendelijk karakter Bevat: rooibos, kaneelstukjes,
kardemom, peper, kruidnagel en gember.
geoxideerde rooibos met de zoete smaak van kaneel,
maar toch frisfruitig door de sinaasappel.
Bevat: rooibos, kaneel, sinaasappelschil,
sinaasappel(schil)olie, kaneelolie

rooibos munt &
cacaodopjes

zoete geoxideerde rooibos met lekkere munt- en
chocoladesmaak, fris en zacht, rijk aan vitamine C,
tanninearm en cafeïnevrij. Bevat: rooibos, cacaodoppen
en pepermunt

rooibos kokos-karamel

Zachte groene rooibos (ongeoxideerd)
met het zoete van kokos, kweepeer en karamel. Heerlijk
voor de zoetebek! Bevat: groene rooibos, kokosrasp,
kweepeer en natuurlijk kokos- en karamelaroma
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WIT
China Jasmin Phoenix
Dragon Pearls

zuivere parels witte thee belegd met jasmijnbloesem voor
een buitengewone smaaksensatie, kijk hoe deze parels
zich mooi ontvouwen in uw tas of theepot!

China Moonlight
1st grade

zeer goede kwaliteit pure witte thee,
aromatisch boeket van vanille en weidebloemen

China Bai Mu Dan
met rozenblaadjes

typische witte bai mu dan (pai mu tan) of white peony met
rozenblaadjes gemengd voor een zacht zoete en volle
smaakervaring. Pluk: donzige topjes en eerste blaadjes

China Tian Mu Superior

toegankelijke witte thee met een prettige smaak en geur.
Het samenspel van lichtzoet en kruidig geeft deze thee
een bijzonder vriendelijke noot.

Blue flower by Tea Tub

mooie blauwe theeinfusie met zachte toetsen lavendel.
Heel leuke drank om cocktails mee te maken. Toverthee!
Bevat: Tian Mu superior witte thee, lavendel,
vlindererwtbloesem, citroengras

GEEL
China Golden Dragon
1st grade

zeer goede kwaliteit gele thee
de blaadjes worden in vochtige doeken gewikkeld,
daarna wordt de thee geroosterd
lichte maïssmaak, zacht palet, subtiel zout met o.a. vleugje
honing, doet wat aan oolong denken

GROEN
China Chun Mee
Best Choice

zeer goede kwaliteit groene thee - mooie milde thee,
warmer, lichtbloemig aroma

Japan Sencha

uitzonderlijk goede kwaliteit groene thee - meest
gedronken thee in Japan, bijzondere smaak van groene
vegetatie, vol kruidig aroma, fris

Japan groene Earl Grey

zeer mooie brede zachte sencha besprenkeld met
biologische bergamotolie: heerlijk verfrissende citrussmaak

China Gunpowder

milde groene thee met een fijn geroosterde afdronk,
gebruik niet te veel voor een zachte smaak, ideaal voor
Marokkaanse muntthee met verse munt en rietsuiker

Japan Genmaicha

groene J apanse bancha met ongepolijste geroosterde en
gepofte rijst. Vandaar ook bekend onder de naam
'popcornthee'. Lekkere rijstgeur, mild van karakter.

Matcha Izumi 30g
Grade 1a Nishio organic
ceremonieel
Matcha Gyokujou 20g
Myazaki organic
ceremonieel
triple treasure
theebloem
groen, wit, rood, geel

Deze super topkwaliteit bio matcha klasse 1A uit Aichi,
Nishio is gemaakt van de mooiste, met de hand geplukte
theebladeren. Nishio heeft het meest ideale klimaat voor
matcha-theeplantages.
Deze matcha heeft een uitzonderlijk goede umami.
Deze mooie kwaliteit bio matcha van de
Oku Midoristruik (sencha) is gemaakt van de fijnste, met de hand
geplukte theebladeren bij de familie Marimoto uit Kyushu, Myazaki.
Deze matcha heeft een licht zoete smaak, crèmige textuur en een
zacht tanninegehalte. Toetsen van spinazie en groene vegetatie.

Chinese theebloem die mooi openkomt nadat u er heet
water opgiet. Met de hand gedraaid, dus smaken kunnen
variëren: groene thee, kamille, amarant, jasmijn

ZWART
Assam tippy STGFOP
Best Quality

klassieke zeer goede kwaliteit zwarte thee uit Assam, India,
met heerlijk zoete geur, subtiel rond van smaak,
ontpoppende lente

Lapsang Souchong

heerlijke zwarte thee - boven dennennaalden gerookte
thee met een krachtige, volle rooksmaak voor de échte
theeliefhebber

Oostfriese Bladthee

zwarte thee - hoogwaardig bladmengsel van thee uit
verschillende regio’s met kruidig en krachtig aroma,
donkere, volmondige thee. Te drinken zoals in Duits OostFriesland: met een wit kandijklontje en een scheutje room
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China Pu-Ehr

gefermenteerde thee van oude theebomen o.a.
ondersteunend voor uw cholesterol en om af te vallen.
Afkomstig uit de provincie Yunnan, mild gerookte en
aardachtige smaak.

Black chai

traditionele Indiase zwarte thee met kruidige specerijen
zoals gember, kardemom, kaneel, kruidnagel; erg lekker
met melk en honing (chai latte)

OOLONG
China Puchong Wanjia
Oolong

oolongthee van diepgroene bladeren met een zuiver
karakter en bloemige, toch typische oolongsmaak
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Nantou Green oolong

Gaba oolong

BY ANN VANSTEENKISTE
5% geoxideerd (oolong) - niet geroosterd
Lichte en frisgroene thee met toetsen van vanille.
Organic topkwaliteit
70% geoxideerd - rode oolong
Rijk aan gamma-aminoboterzuur, dit is een
neurotransmitter. Organic topkwaliteit
Toetsen van jasmijn/ pruimen, naargelang de
hoeveelheid die je gebruikt.
(Gaba= Ɣ-aminoboterzuur)

after dinner

spijsvertering - lekker na een copieuze maaltijd
Bevat: melisse, kamille, gember, kalmoes,
gentiaan, anijs, engelwortel, goudsbloem en
pepermunt

anti-stress

kalmerend voor overdag
Bevat: melisse, jasmijn, kamille, oranjebloesem,
lavendel, munt en kaneel.

avondgenoegen

rustgevend voor ’s avonds
Bevat: valeriaan, kamille, passiebloem, linde,
oranjebloesem, hopbellen, lavendel en jasmijn.

coup de fleurs

evergreen

sweet ginger

zonnegloed

borstbloempjes (seizoen)
mojito (seizoen)
christmas carol (seizoen)

(Bloemenfontein) fleurige drank, enkel bloemetjes,
smaakt zoet door de nectar
Bevat: vlier, jasmijn, oranjebloesem, kamille, rozen,
goudsbloem, lavendel en korenbloemen.
friszure melange, kan ook als icetea
Bevat: citroengras, citroenschil, kardemom,
melisse, kaffirblad, munt en korenbloemen.
een opwarmende mix...
Bevat: gember, eucalyptusbladeren en
vlierbloemen, soms vlierbesjes
Ideaal in de winter bij verkoudheid en griep.
Rode infusie, ook goed voor winterkwaaltjes.
Evenzeer lekker als coldbrew icetea
Bevat: hibiscus, vlier, rozenbottel en zwarte
besblad.
voor de luchtwegen
Bevat: tijm, sleutelbloem, eucalyptus, echinacea,
toorts, dennenknoppen, klaproos, pepermunt,
heemst en kaasjesbloemen
Cubaanse limoenthee: eigen interpretatie voor
een alcoholvrije mojito op basis van groene thee
Angel Garden, limoenschil en munt.
Verwarmende glühthee
Bevat: rozenbottel, hibiscus, sinaas, gember,
kaneel, zoethout, foelie, steranijs, kruidnagel

Seizoenstheetjes vindt u eveneens in onze webshop en variëren. (lentekriebel,
zomerdroom, zomerbriesje, herfstkuipje, glühthee, christmas is coming, …)
Meerdelige melanges kunnen voor u samengesteld worden aan een meerwaarde
van €1,50.
Check regelmatig onze sociale media voor nieuwigheden.

সহ

Zoekt u iets wat er niet tussen staat? Vraag het ons! (vrouwenmantel, hibiscus, …)

