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CEAIURI PENTRU DEGUSTĂTORI (stoc limitat)
125
LTD.

ASSAM MOKALBARI SUPERIOR SFTGFOP

45.50 Lei

130

CEYLON GOLDEN VITHANAKANDE FBOPFEXSP

181
BIO

BIO JAPAN KABUSE-CHA 50G

300

JAPAN GYOKURO ASAHI 50G

215

278

Bestseller

Ceai negru delicat din renumita grădină de ceai, Mokalbari, din regiunea
Assam. Este un ceai impresionant prin frunzele netede, procentul mare
de vârfuri de frunze aurii, aroma fantastică și picantă și o infuzie robustă,
de culoare roșie.
Un ceai negru elegant, din regiunea Ratnapura, din Ceylon. Frunzele fin
prelucrate au vârfuri aurii. Un gust picant, infuzie de culoare galben-roșiatică, cu o atingere de lămâie.
Cel mai bun Kabuse-cha, cultivat în semiumbră, din sudul Japoniei. Frunzele sunt de un verde strălucitor, provenite de pe culturi strict controlate
biologic, cu o textură fină. Infuzia este uşoară, de culoare verde-deschis, cu
un caracter proaspăt şi aromat.
Ceai japonez de calitate superioară, cultivat în semiumbră. Frunzele verzi,
lucioase sunt în formă de ace fine şi au o textură mătăsoasă, netedă. Rezultă o infuzie cu caracter fructat, de un verde pal, cu o minunată aromă
umami.

CHINA JASMIN DRAGON PHOENIX PEARL 50G

Ceai verde din China, mătăsos şi catifelat. Frunzele de ceai de înaltă calitate
sunt rulate manual în formă de perlă, dupa ce au stat de pe o zi pe alta
acoperite de flori de iasomie. Infuzia este delicată, cu carater fructat, care
se armonizează cu aroma tandră a florilor de iasomie.

MILKY OOLONG

Formosa Nai Xiang Oolong, este un ceai rafinat, parţial fermentat. Infuzia
este de culoare deschisă, cu o aromă dulce, subtilă de lapte. Aceasta aromă de lapte se obţine prin expunerea frunzelor de ceai în timpul fermentării la vapori de lapte. Sunt posibile mai multe infuzii.

97844
BIO

BIO JAPAN MATCHA YUME 30 G
159.00 Lei
Pudră extrem de fină de ceai verde, din regiunea Aichi, Japonia. Ceaiul
matcha provenit de pe o plantație strict controlată biologic are o aromă
dulce naturală și o culoare verde de jad.

36.90 Lei

97747
BIO

BIO JAPAN MATCHA CEREMONY 30 G

42.50 Lei

MATCHA PENTRU GĂTIT, PRĂJITURI ȘI BĂUTURI

49.90 Lei

43.50 Lei

49.90 Lei

374
BIO

BIO JAPAN HOJICHA

37.90 Lei

370
BIO

BIO SUDKOREA JEJU SEOGWANG SENCHA

35.90 Lei

Ceai verde din Japonia. După rulare frunzele de ceai se prăjesc, astfel capătă o culoare închisă cu gust ușor afumat. Infuzia devine de o culoare brună
medie, cu gust extrem de nuanțat. Din agricultură ecologică.
Un ceai verde minunat și revigorant, care provine din agricultură ecologică, de pe Insulele Jeju din Coreea de Sud. Frunzele au o culoare verde închis și forma este de ace fine. Rezultă o infuzie verde-luminos, cu nuanțe
dulci și fructate, asemănătoare ceaiului japonez.

CEAI MATCHA
Un impuls de energie! Sortimentele de înaltă calitate de pulbere de ceai verde provenit din Japonia,
de pe plantații controlate biologic, posedă un nivel ridicat de teină si antioxidanți. Bucurați-vă de
efectul stimulator al ceaiului matcha, disponibil in cinci sortimente de calitate diferită, indicate prin
numărul frunzelor de ceai de pe ambalaj.

MATCHA PENTRU PLĂCEREA PURĂ
Soiurile de înaltă calitate sunt ideale pentru consumul zilnic de Matcha. În mod ideal se prepară cu
apă pură adusa la temperatura de 80 de grade celsius, se dozează cu ajutorul unei linguri speciale
și se amestecă cu pamătuful pentru Matcha, până când se formează o spumă verde mai deschis
la suprafaţa băuturii. Pentru accesorii de calitate vă invităm să ne contactaţi, respectiv să ne vizitaţi
magazinul on-line. Produsul vine ambalat în cutii. A se păstra la frigider.

2779
BIO

BIO JAPAN MATCHA ENERGY 30 G

96749
BIO

BIO JAPAN MATCHA TENNO 30 G

Ceai verde pudră, de înaltă calitate, provenit de pe o plantație strict controlată biologic, din regiunea Aichi, Japonia. Este ideal pentru consumul zilnic.
Are o aromă blândă, proaspătă, cu o ușoară notă amară.
Acest matcha premium provine de pe o plantație strict controlată biologic, din regiunea Kagoshima, Japonia. Pulberea fină de ceai are o culoare
verde profundă de jad, un gust dulceag proaspăt, cu o notă ușor amară.

2

99.00 Lei

Pudră excelentă de ceai verde, din regiunea Kagoshima, Japonia. Acest
matcha premium este obținut din frunzele tinere ale plantelor de ceai,
de pe o plantație strict controlată biologic. Are un gust floral, cu note deosebit de fine.

219.00 Lei

Pulberea fină de Matcha este, de asemenea, potrivită și pentru prepararea felurilor principale, a
deserturilor și piureurilor, deorece își păstrează culoarea intensă, verde-jad. Această variantă de
Matcha, având un gust mai puternic, este ideală în amestec cu alte alimente. Acest produs este
ambalat în pungi cu sigiliu, în care se păstrează aroma. A se păstra la frigider.

97321
BIO

BIO JAPAN MATCHA DAILY 100G

139.00 Lei

96751
BIO

BIO JAPAN MATCHA READY MIX 200G

136.00 Lei

97841
BIO

BIO JAPAN MATCHA ZEN 100G

139.00 Lei

Ceai verde sub formă de pudră, din agricultură ecologică, care provine
din regiunea Aichi, Japonia. Doar frunzele tinere sunt culese, care ajung
să fie măcinate încet în mori de piatră. Perfect pentru băuturi pe bază de
matcha, precum pentru gătit și copt.
Ceai verde pudră, de înaltă calitate, din Japonia de Sud. Este un produs
din agricultură ecologică și este rafinat cu zahăr organic din flori de nucă
de cocos. Perfect pentru prepararea băuturilor pe bază de matcha dar și
pentru gătit sau copt.
Matcha Zen este un amestec special pentru a fi utilizat în bucătărie. Cu
aroma sa bogată de ceai verde și gustul proaspăt, este un ingredient
perfect pentru gătit, copt, shake-uri și piureuri. Matcha Zen provine din
regiunea Aichi din Japonia, din agricultura ecologica.

PU-ERH
275
BIO

BIO CHINA YUNNAN PU-ERH UNCOOKED

53.90 Lei

155
BIO

BIO CHINA MANNONG PU-ERH

44.90 Lei

333

CHINA FANCY PU-ERH

22.90 Lei

Acest ceai Pu-Erh a fost produs prin metoda tradițională “uncooked”, care
înseamnă că procesul natural de maturare a durat cel puțin cinci ani. Infuzia are un gust elegant, cu note picante, ce amintește de gustul tradiţional,
uşor pământiu. Provine din agricultură ecologică.
Un ceai Pu-Erh din provincia chineză Mannong. Frunzele se culeg din arbuşti bătrâni. Infuzia are culoarea maro întunecată, cu note picante. Provine din agricultură ecologică.
Un ceai Pu-Erh clasic din China, produs printr-o procedură lungă, complexă, cu gust uşor şi fin. Infuzia este de o culoare maro închis, cu nuanţe de
roşu. Sunt posibile mai multe infuzii.

CEAIURI NEGRE
INDIA
156

ASSAM CTC TYP TYPHOO

19.90 Lei

152

ASSAM EXQUISITE TGFOP

25.90 Lei

157

ASSAM GOLDTIPS TGFOP

24.90 Lei

Bestseller

139.00 Lei

Ceai negru din Assam, deosebit de robust şi cu gust fructat. Un CTC tipic,
cu frunzele bine mărunţite, un soi nobil de ceai. Este bogat în taninuri,
astfel dă o infuzie proaspătă, închisă la culoare. Ideal a se servi cu lapte.
Este un amestec excelent de ceaiuri negre din Assam, din care rezulta o
infuzie de culoare închisă, cu gust de malț, de o tărie moderată. Preparăm acest amestec pentru dumneavoastră de mulţi ani şi este unul dintre
amestecurile de ceai Assam cu cea mai mare popularitate.
Un amestec deosebit de ceaiuri negre din Assam, cu frunze frumoase şi
netede, cu vârfuri aurii. Infuzie relativ uşoară, fără a pierde caracteristicile
unui Assam bun.

3

158

Bestseller

153
BIO

ASSAM GENTLEMEN’S TEA FTGFOP

Ceai negru tare, foarte picant, ce convinge prin gustul său clasic. Infuzia
este de culoare roşie, de cupru. Această varietate populară face parte din
gama noastră de produse de referinţă de mulţi ani.

BIO ASSAM TGFOP

Acest ceai negru din Assam, cu un procent ridicat de vârfuri aurii, provine
dintr-o agricultură ecologică. Rezultă o infuzie roșu-aurie cu un gust extrem de fin și picant.

35.90 Lei

211
BIO

BIO NILGIRI OOTHU FOP FAIRTRADE

25.50 Lei

101
LTD.

DARJEELING FIRST FLUSH FTGFOP1

57.90 Lei

108

DARJEELING GOLD GFOP

32.90 Lei

Fair Trade

121

Un amestec armonios de ceaiuri negre din Darjeeling, alese din recolta de
primăvară, de cea mai bună calitate. Caracterul plin, de First Flush, conferă
infuziei un gust sec, floral, care se resimte până la ultima picătură de ceai
savurat.
Unul dintre cele mai intense amestecuri Darjeeling, a devenit şi unul dintre cele mai populare varietăţi pe care le oferim de mulţi ani. Infuzia are
note uşoare, fructate. Este minunat cu un strop de lapte şi poate fi servit
fie dimineaţa, fie după-masă.

DARJEELING HIMALAYA SECOND FLUSH

Un ceai uşor şi delicios, din regiunea montană Darjeeling, din cea mai
bună recoltă Second Flush a verii. Aromat, cu o notă de nucşoară în infuzie, prezintă totuşi o uşoară astringenţă.

38.90 Lei

DARJEELING ROYAL BLEND FTGFOP1

57.90 Lei

104

DARJEELING SECOND FLUSH TGFOP

33.90 Lei

Amestec tradiţional de ceaiuri negre Darjeeling, selectate din a doua recoltă, de calitate substanţială. Prezintă un gust plin şi caracter tipic Second
Flush, aromat cu note distinctive de nucşoară.

SRI LANKA
281

Bestseller

CEYLON NUWARA ELIYA FOP

Ceai negru „High Grown” cu frunze mari, din regiunea Nuwara Eliya, zonă
centrală de producţie Sri Lanka. Infuzia este de culoare portocalie, cu un
gust plăcut, catifelat și condimentat, cu note uşoare și fructate.

CEYLON ORANGE PEKOE

21.90 Lei

276

CEYLON UVA BOMBAGALLA PEKOE

24.50 Lei

Ceai fin, marca Pekoe, din grădina de ceai Bombagalla, din zona producătoare din Uva, situată în Sri Lanka. Acest „High Grown” se recoltează la
sfârșitul verii, oferind un gust deosebit, floral, extrem de aromat, de culoare roșu deschis.

220
BIO

BIO LAPSANG SOUCHONG

29.90 Lei

268

CHINA KEEMUN FINEST

25.90 Lei

BIO VIETNAM OP

Un ceai negru special, cules în sălbăticia Vietnamului de Nord. Acest ceai
este cultivat în mediu controlat biologic, în micile grădini ale fermierilor
din acea zonă. Această raritate dă naștere la o infuzie intensă şi picantă, de
culoare castaniu roşcat.

4

23.90 Lei

Pentru acest ceai afumat din China, frunzele sunt recoltate din culturi strict
controlate biologic și delicat afumate, conform tradiţiei, pe foc făcut cu
lemn bogat în rășini. Infuzia are un gust intens, picant şi afumat, de culoare
portocaliu-brun. În baza experienţei noastre, vă recomandăm acest ceai
și pentru gătit.
Ceai negru clasic din provincia Anhui din China, cu un caracter moderat,
cu note discrete de fum şi un gust dulce, a cărui compoziţie fructată aduce aminte de parfumul prunelor.

202
BIO

BIO INDIAN CHAI

23.90 Lei

329

BASTEI BLEND

28.90 Lei

313

ENGLISH BREAKFAST

20.90 Lei

331

IRISH BREAKFAST

21.90 Lei

412
LTD.

LOVELY LYCHEE

25.90 Lei

332

EAST-FRISIAN SUNDAY TEA

28.90 Lei

320

RUSSIAN BLEND

20.90 Lei

VIETNAM
169
BIO

Ceai negru clasic din Yunnan, regiune numită și ”leagănul ceaiului”. Aceşti muguri aurii, procesaţi blând, din culturi strict controlate biologic, dau
naştere unei infuzii echilibrate, cu note uşoare şi dulci, lipsită de post gustul afumat.

AMESTECURI SELECTATE DE CEAIURI NEGRE

22.90 Lei

285

Ceylon din grădina de ceai din zona muntoasă a Sri Lankăi, cu unul dintre
cele mai cunoscute gradaţii „Orange Pekoe”. Se obţine o infuzie completă
şi fină, cu caracterul tipic al unui „High Grown”.

24.90 Lei

Bestseller

102

Amestec de ceaiuri negre clasice tip Second Flush, din Darjeeling. Rezultă
o infuzie de o culoare închisă, dominat de note catifelate de nucă. Probabil unul dintre ceaiurile noastre cele mai uşoare din gama Second Flush.

BIO CHINA GOLDEN YUNNAN

31.90 Lei

185
BIO

Ceai negru proaspăt şi armonios din regiunea Nilgiri, din sudul Indiei,
dintr-o cultură organică. Acest ceai este certificat FAIRTRADE, dovadă a
comerţului echitabil. Infuzia este completă, matură, cu o aromă plăcută.

CHINA-TAIWAN

Reţetă autentică de Masala Chai cu ingrediente de prima clasă. La baza
acestui amestec stă un CTC negru din India, condimentat cu scorţişoară,
cardamom, ghimbir, cuişoare şi piper. Conform tradiţiei, în India se prepară
cu lapte şi zahăr.
Bastei Blend este un amestec realizat după o rețetă veche, dezvoltată de
echipa primului magazin specializat în vânzarea ceaiului Demmers, situat
pe Mölker Bastei, Viena. În acest amestec o sa regăsiți ceaiuri negre de înaltă calitate, atent selecționate, din regiunile Assam si Darjeeling. Domnul
Andrew Demmer se bucură de compania acestui ceai robust și aromat,
de zeci de ani la micul dejun.
Un amestec bogat de ceai negru din Ceylon şi Assam, conceput după
reţeta englezească tradiţională. Face parte dintre amestecurile noastre de
succes. Serviți la micul dejun cu un strop de lapte rece.
Amestec intens de Ceylon Pekoe şi Assam Broken, cum este servit de către campionii în băutul ceaiului, irlandezii. Rezultă o infuzie condimentată,
care se armonizează perfect cu un strop de lapte. Ideal lângă micul dejun.
Amestec de ceai negru dulce-fructat din China. În timpul uscării frunzelor
de ceai, acestea sunt aromatizate într-un mod tradiţional şi natural cu flori
şi coajă de lychee. La sfârșitul procesului de producție, frunzele sunt sortate din nou. Rezultă o ceaşcă aromată.
Este un ceai negru robust și cu note picante, ce provine din regiunea Assam. Este amestecat cu bucăți de vanilie, și deseori este servit duminică,
cu puțin lapte sau frișcă. Prietenii noștri din Frisia de Est îl preferă și ni l-au
făcut cunoscut și nouă.
Amestec aromat de ceaiuri din China, Ceylon şi Java. Infuzia este de culoare
închisă, cu gust discret afumat, care devine amar numai după un timp îndelungat. Se prepară minunat prin metoda cu samovarul.

CEAIURI NEGRE AROMATIZATE
406
LTD.

AMARETTINI

Amestec echilibrat de ceaiuri negre din India, Ceylon şi China, rafinat cu
migdale amare şi arome puternice. Condimentarea acestui ceai este inspirată de prăjiturile faimoase italiene, numite macaroon, astfel veţi savura
un ceai cu gust dulce-amărui de migdale. Conține potențiali alergeni:
migdale.

5

21.90 Lei

315

AMBASSADOR’S BLEND

23.90 Lei

426

407

AN IRISH DRAM

22.90 Lei

413

BERGAMINO

23.90 Lei

347
BIO

424
BIO

472

414

O compoziţie delicioasă de ceaiuri negre selectate din Ceylon, îmbogăţite
cu cel mai bun ulei de bergamotă şi arome naturale de portocale din Italia.
O indulgenţă ”diplomatică” şi excelentă pentru toţi iubitorii de Earl Grey!
Amestec intens de ceaiuri negre din Ceylon, îmbogăţite cu aroma specifică a unui whiskey irlandez. Ideal pentru o întâlnire a iubitorilor de ceai, servit cu lapte si zahăr, acest ceai este o plăcere completă, clasică, fără alcool.
Un amestec revigorant de ceaiuri negre blânde din Ceylon, rafinat cu
coajă de lămâie savuroasă și aromă de bergamotă premium. O alternativă
delicioasă pentru toți iubitorii ceaiurilor picante Earl Grey!

BIO EARL GREY

Acest ceai este un clasic printre ceaiurile negre aromate. Amestecul fin de
ceaiuri negre din India provine din culturi strict controlate biologic şi este
aromatizat cu ulei natural de bergamotă din Italia.

BIO SWEET ORANGE

Ceai negru din India de Sud, rafinat cu coajă de portocale parfumate, ulei
de portocale şi flori de gălbenele din agricultură ecologică. Rezultă o infuzie completă cu gust proaspăt şi dulce de portocale. Ideal pentru ceai
cu gheaţă sau punch!

BITTER ORANGE

Amestec armonios de ceaiuri provenite din Ceylon, China şi India, rafinat
cu coajă de portocale şi arome naturale de portocale. Infuzie plăcută, cu
note proaspete de portocale uşor amare.

CARAMELLO

Amestec fin de ceaiuri negre, cu bucăți de caramel, completat cu aromă
de caramel. Rezultă o infuzie naturală şi dulce, pentru toţi iubitorii indulgenţelor cremoase! Conține potențiali alergeni: lactoză.

CINNAMON MAN

21.90 Lei

431

COCO CHOCOLAT

21.90 Lei

420

EARL GREY

22.90 Lei

416

Bestseller

421

Bestseller

401

EARL GREY LADY BLUE

Varianta feminină a ceaiului Earl Grey. Acest ceai minunat se obtine prin
amestecul fin al unui Darjeeling First Flush, rafinat cu o aluzie de aromă
de bergamotă, rotunjit cu flori de albăstriță, rezultă o infuzie proaspătă,
cu gust de citrice.

EARL GREY ROYAL

Primul din seria lui de mai multe decenii! Cel mai bun Earl Grey al nostru
este nu numai un amestec de ceaiuri negre de cea mai bună calitate din
Ceylon, dar este de asemenea rafinat cu aromă de bergamotă italiană și
flori de portocal parfumate.

ENGLISH ROSE

Un amestec de ceaiuri negre din Darjeeling şi Ceylon cu flori de trandafir
şi bucăţi de vanilie, rafinat cu aromele diferitelor fructe. Rezultă o infuzie
cu un buchet subtil de note adorabile.

6

23.90 Lei

314

TANGERINE GRAPEFRUIT

22.90 Lei

461

MONK’S TEA

22.90 Lei

463
LTD.

NARANQUILLA

21.90 Lei

476

PEPPERMINT LIME

24.90 Lei

467

STRAWBERRY CREAM

22.90 Lei

474

ORANGE SEVILLA

23.90 Lei

330

SACHER BLEND

24.90 Lei

136

CHOCOLATE TRUFFELS

22.90 Lei

259

BLACK WALNUT

24.90 Lei

484

SUNNY ISLAND

23.90 Lei

23.90 Lei

498

Legendarul clasic printre ceaiurile aromatice negre. Amestec parfumat de
ceaiuri fine negre din Ceylon şi China, este rafinat cu ulei de bergamotă
premium şi prezintă un gust plin de Earl Grey.

HIGHLAND TOFFEE

21.90 Lei

20.90 Lei

Amestec de ceai negru și verde, cu fulgi de cocos, boabe de cacao și aromă. Gustul este completat cu o notă intensă de ciocolată. Infuzia este de
o culoare brună. Gust bogat – fără calorii.

439

21.90 Lei

CHINA ROSE TEA

Un amestec popular de frunze de ceai din Ceylon şi bucăţi de scorţişoară
de calitate superioară, completat cu aromă de scorțisoară. Infuzia este dominată de un gust uşor dulce şi picant de scorţişoară.

22.90 Lei

25.90 Lei

231

Ceai negru tradițional, provenit din China și Ceylon. „Congou” reprezintă
un stil de producție clasic şi rezultă o infuzie roșie închisă, având un nivel
ridicat de oxidare, desăvârșit, cu petale de trandafir și arome.

EXOTIC MANGO

24.90 Lei

25.90 Lei

23.90 Lei

Probabil nimic nu este mai delicios decât un mango proaspăt din Sri Lanka!
Acest amestec exotic de ceaiuri negre din Ceylon, cu bucățele de mango, petale de floarea soarelui și arome fine de fructe din India, oferă un gust senzațional!
Amestec delicat de ceaiuri negre din Ceylon, condimentat cu bucăți de
alune de pădure şi cele mai bune arome ale bomboanelor de praline.
Infuzie intensă cu un gust cremos și dulce. Conține potențiali alergeni:
alune de pădure.
Amestec fructat şi proaspăt de ceaiuri negre, cu flori de lumânărică, coajă
de citrice şi flori de hibiscus, rafinat cu arome delicioase de mandarină,
grapefruit şi petale de flori de portocal. Infuzia de culoare brună medie are
un gust complet de citrice.
Un amestec uşor de ceaiuri negre din Ceylon, rafinat cu flori de portocal
şi arome delicate. Este inspirat de parfumul unei grădini de vară a unei
mănăstiri, ne aminteşte de vanilie şi condimente exotice.
Ceai negru fructat, din Ceylon, rafinat cu petale de floarea-soarelui şi arome superbe de naranquilla proaspătă, un fruct de portocale din America
de Sud. Infuzia este de culoare închisă, cu un gust dulce acrişor de naranquilla.
Ceai negru plăcut, ce contine ingrediente răcoritoare: frunze de mure,
mentă, bucăți de pomelo, bucăți de lime, iarbă de lămâie și altele. Se recomandă si pentru prepararea cu gheață, este delicat.
Amestec de ceaiuri negre din India, Ceylon şi China, cu gust blând și echilibrat, rafinat cu frunze de căpşuni, bucăţi de căpşuni şi arome de frişcă şi
de căpşuni. Rezultă o infuzie de culoare brun închis, cu aromă rotundă,
cremoasă și delicată de căpșuni.
Inspirat de oraşul spaniol, al cărui nume se regăseşte şi în denumirea ceaiului, am realizat acest amestec de ceaiuri negre din Ceylon, cu flori de
şofran şi portocal, care au trecut printr-un proces de absorbţie a aromelor
naturale de portocale. Amestecul dă naștere unei infuzii suculente şi fructate, cu un gust complet de portocale.
Amestec vienez rafinat, creat secolul trecut de către Mizzi Thum, pentru
faimosul Hotel Sacher. Preparăm de mai multe decenii acest amestec, exclusiv din Darjeeling Second Flush, după reţeta originală, cu un strop de
ulei de bergamotă și flori de albăstrea.
Toţi cei care iubesc ciocolata şi vor să o găsească şi în combinaţie cu ceai,
se vor îndrăgosti de acest amestec de ceaiuri negre din Ceylon şi China,
rafinat cu arome de trufe de ciocolată de înaltă calitate. Un desert fabulos,
complet lipsit de remuşcări!
Ceai negru delicios, un amestec cu honeybush, frunze de nuc, aromă, fulgi
de sirop de arțar, petale de șofrănel și bucăți de vanilie. Rezultă o infuzie
cu gust superb de nucă care ne duce cu gândul la vacanță și la o toamnă
lungă și călduroasă.
Amestec exotic de ceaiuri negre din Ceylon, cu coajă de portocale picantă
şi petale frumoase de floarea-soarelui, rafinat cu arome superbe de fructe
delicate. O indulgenţă care vă face să visaţi la insule îndepărtate.

7

415
LTD.

417

489

SWEET MOMENTS

Compoziţie selecționată de ceai negru din India, cu iarbă de lămâie, aromă și cardamom. Dă naștere unei infuzii dulci și delicate, cu nuanţe de
miere, o atingere subtilă de anason şi iarbă de lămâie, răcoritoare.

TEA & SPICE

Amestec fructat de ”Masala Chai”, din ceaiuri negre din India de Sud şi
Ceylon, rotunjit cu cuișoare, coajă de citrice, bucăţele de vanilie adevărate,
alături de arome delicate pentru un gust intens cu note picante şi dulci.

VANILLA BOURBON

Un amestec delicat de ceaiuri negre din China, India și Ceylon, condimentat cu bucăţi naturale de vanilie bourbon, petale de albăstrea şi cu o
uşoară aromă de vanilie. Infuzia are o culoare brună, cu un gust complet
de vanilie.

23.90 Lei

379
BIO

20.90 Lei

491

WILD CHERRY

21.90 Lei

496
LTD.

MAGIC FLUTE

19.90 Lei

Amestec fructat, de ceaiuri negre din Ceylon şi China, cu bucăţi de cireşe
acre, şi arome supreme de cireşe dulci. Infuzia are gustul dulce-acrişor al
cireșelor sălbatice.
Un ceai inspirat de faimoasa operă al compozitorului Wolfgang Amadeus
Mozart. Un amestec delicat de ceaiuri negre din Ceylon si China, cu bucăți
gustoase de ananas, petale gingașe de floarea-soarelui și arome delicioase.

CEAIURI NEGRE DECAFEINIZATE
363

EARL GREY SPECIAL SOFT

33.90 Lei

362

ENGLISH BREAKFAST SOFT

33.90 Lei

Cel mai bun ceai negru decafeinizat. Un amestec aromatic, rafinat cu aromă de bergamotă şi flori de albăstrea. Cafeina este extrasă prin metoda
“extracție cu CO2 lichid” pentru a-i menţine aroma.
Amestec robust de ceaiuri negre din India fără cafeină. Cafeina este extrasă prin metoda “extracție cu CO2 lichid”, pentru a-i menţine aroma. Potrivit
clienţilor noştri, este primul ceai fără cafeină care îşi păstrează gustul autentic de ceai negru.

CEAIURI VERZI
JAPAN
299
BIO

BIO JAPAN BANCHA

317
BIO

BIO JAPAN KUKICHA

54.50 Lei

375
BIO

BIO JAPAN SENCHA

44.90 Lei

Bestseller

Bestseller

335

Ceaiul verde, cel de toate zilele! Provenit de pe o plantaţie strict controlată biologic din sudul Japoniei, se recoltează doar frunzele mature, de un
verde închis. Ca urmare, se obţine o infuzie galben-verzui, cu un conţinut
relativ scăzut de cafeină.
Ceai verde delicios, obținut din pețioli și tulpini de ceai verde cultivat organic, din Japonia de Sud. O infuzie ușoară și fructată, de culoare galbenă-verzuie, cu un conţinut semnificativ scăzut de cafeină.
Ceai verde echilibrat, provenit de pe plantaţii din sudul Japoniei, strict
controlate biologic. Calitatea acestui Sencha este dată de faptul că frunzele sunt culese la sfârşitul sezonului de recoltă. Aduce o prospeţime blândă,
cu un caracter delicat şi uşor picant. Infuzia este de culoare verde-închis.

JAPAN GENMAICHA

Un alt fel de ceai japonez, obţinut din Sencha şi boabe de orez. În timpul
uscării frunzelor de ceai, boabe de orez sunt adăugate şi prăjite împreună
până când orezul devine crocant. Gust unic, prăjit, dulce şi uşor astringent.

43.90 Lei

199
BIO

BIO CHINA SPRINGTIME

28.90 Lei

177
BIO

BIO CHINA WUYUAN JASMIN

41.90 Lei

213
BIO

BIO GUNPOWDER

22.90 Lei

212
BIO

BIO GUNPOWDER TEMPLE OF HEAVEN

25.90 Lei

240
BIO

BIO YUNNAN GREEN

25.90 Lei

224

CHINA CHUN MEE

20.90 Lei

264
BIO

BIO CHINA LUNG CHING

48.90 Lei

248

FORMOSA DONG DING GREEN OOLONG

40.90 Lei

297

FORMOSA SENCHA STANDARD

22.90 Lei

24.90 Lei

VERY BLUEBERRY

Bestseller

BIO CHINA MAO FENG

22.90 Lei

492

O compoziţie unică şi proaspătă de ceaiuri negre din Ceylon, cu flori de
afine şi de albăstrea, îmbogăţit cu arome suculente. Infuzie cu un gust
fructat de afine, cu note dulci.

CHINA-TAIWAN

29.50 Lei

Bestseller

Bestseller

Ceai verde provenit din recolta de primăvară a provinciei Yunnan din China. Este o specialitate delicată şi uşoară, din agricultură strict controlată
biologic, caracterizată printr-o infuzie foarte plăcută, proaspătă, de culoare
galbenă.
Ceai verde cu iz de iasomie, de cea mai bună calitate, care provine de pe
plantaţii strict controlate biologic, din regiunea Jiangxi, China. După ce
frunzele de ceai absorb parfumul şi aroma bobocilor de iasomie, aceștia
sunt îndepărtaţi manual. Infuzia are culoare deschisă, un gust fructat şi fin.
Unul dintre cele mai cunoscute ceaiuri din lume. Britanicii i-au dat numele
de “praf de puşcă”, datorită aspectului său. Frunzele rulate sub forma de
biluţe produc o infuzie puternică, bogată și revigorantă, cu un gust puţin
afumat.
Ceai verde de cea mai bună calitate rulat manual sub formă de biluţe.
Britanicii i-au dat numele de “praf de puşcă”, datorită aspectului său. Infuzia
are o culoare galben pal şi un gust uşor, plăcut și revigorant. Plantaţie strict
controlată biologic.
Ceai verde robust, din provincia Yunnan , sud-vestul Chinei, regiune numită de asemenea şi “leagănul ceaiului”. Fineţea frunzelor produc o infuzie
delicată, de un verde luminos, o atingere catifelată pentru bolta palatină.
Plantaţie strict controlată biologic.
Ceai verde clasic din China. Forma frunzelor, după rulare, amintește de forma sprâncenelor (chun mee înseamnă sprâncene preţioase). Infuzia are o
culoare galben pal, este proaspătă şi cu un gust uşor astringent. Un ceai
verde pentru toate gusturile!
Ceaiul Dragon Well este o specialitate de ceai verde din provincia Zhejang,
China. Frunzele proaspete sunt culese cu grijă şi prăjite blând în tigăi. Se
obţine o infuzie picantă şi parfumată, de culoare galben-verzui.
Un oolong verde, fermentat parţial, originar din Taiwan cu un gust plin și
foarte fin în același timp. Este sărac în taninuri, rezultând astfel o infuzie
uşor dulce. Sunt recomandate mai multe infuzii.
Ceai verde clasic din Taiwan, insulă numită “Formosa” (Insulă frumoasă)
de către coloniştii portughezi. Sencha este unul dintre cele mai populare
sortimente de ceai verde din lume. Infuzia are un gust proaspăt şi fin cu
o uşoară aromă de fân.

INDONESIA
172
BIO

30.50 Lei

BIO SUMATRA GREEN OOLONG BARISAN

65.90 Lei

BIO GREEN MANJOLAI FAIRTRADE

25.50 Lei

Oolong verde delicat, cultivat la altitudine ridicată, în insula indoneziană
Sumatra, de către unii dintre cei mai buni producători de ceai. Infuzia are
o culoare verde ca de jad şi o aromă fină, uşor florală. Sunt posibile mai
multe infuzii.

INDIA
294
BIO

Fair Trade

8

Ceai verde din munții înalți ai Chinei. Din frunzele largi, lucrate manual,
uşor răsucite, de o culoare de argint şi verde rezultă o infuzie de o culoare
galbenă-verzuie. Ceaiul are un caracter răcoritor cu note fine, ușoare.

Acest ceai verde aromat şi proaspăt, din sudul Indiei a fost premiat cu certificatul Fairtrade ca dovadă a comerţului echitabil. Infuzia este galbenă şi
completă. Strict controlat biologic.

9

119
LTD.

DARJEELING GREEN RISHEEHAT

Ceaiul verde din India de Nord este o adevărată raritate. Această specialitate vine din Risheehat, una dintre cele mai renumite plantaţii în Darjeeling.
Infuzia obţinută este proaspătă, și este un adevărat răsfăţ. Vine de la poalele munţilor Himalaya.

33.90 Lei

NEPAL
175

NEPAL HIMALAYA VIEW

Acest ceai verde extraordinar din Nepal creşte la o altitudine mare, de
unde se poate admira masivul Himalaya. Are frunzele de un verde închis
cu vârfurile mai deschise la culoare. Infuzia are culoare galben auriu şi un
gust sofisticat.

321

HAPPY HOUR

Un amestec de ceaiuri verzi din China și India de Sud, cu aromă şi bucăţi
de căpşuni şi vanilie. Rezultă o infuzie deliciosă, fructată şi puternică. Este
un ceai puternic, datorită conţinutului ridicat de cafeină.

23.90 Lei

Bestseller

182

GINGER GREEN

O selecţie încântătoare de ceaiuri verzi din India, cu bucăţi de ghimbir
şi arome picante. Rezultă o infuzie proaspătă din care se distinge aroma
ghimbirului, fără a pierde din caracterul ceaiului verde.

24.90 Lei

Bestseller

440

32.90 Lei

JAPAN CHERRY

Acest amestec este o companie minunată nu numai în timpul festivalului
florilor de cireş din Japonia. Se prepară din ceai verde din China şi Japonia,
cu frunze de mure şi arome delicioase de cireşe. Rezultă o infuzie de culoare deschisa, cu aromă intensă de cireșe.

24.90 Lei

Bestseller

387

KASHMIR CHAI WALLA

22.90 Lei

452

MANGO GREEN

20.90 Lei

468

ORANGE GREEN

20.90 Lei

475

PEACH GREEN

19.50 Lei

395

PINK SUMMER

25.90 Lei

VIETNAM
171

Bestseller

GREEN JASMIN

Un ceai verde robust şi astringent, produs prin metodele tradiţionale, în
combinaţie cu flori de iasomie proaspete. Obținem o infuzie de culoare
deschisă, ce poatră parfumul florilor de iasomie.

25.90 Lei

CEAIURI VERZI AROMATIZATE
436
BIO

BIO SUNNY GREEN

Amestec proaspăt de ceaiuri verzi din India, cu bucati de ghimbir, coajă de
portocale și grapefruit, arome exotice naturale şi petale de gălbenele, toate
din culturi strict controlate biologic. Rezultă o infuzie de culoare deschisă, cu
un gust extraordinar de citrice, ușor picant.

24.90 Lei

214
BIO

BIO THE A LA MENTHE

22.90 Lei

418

EARL GREEN

23.90 Lei

434

445

Amestec robust de Gunpowder şi mentă de Maroc, îmbogățit cu arome naturale. Rezultă o infuzie plăcută și proaspătă, care potoleşte setea. Este un ceai
popular din Sudul Franţei până în Africa de Nord. Cultură controlată biologic.
Amestec de ceaiuri verzi din India, Japonia şi China. Aroma fină de bergamotă, gustul clasic de Earl Grey, este completat cu baza proaspătă, verde,
uşoară. O alternativă delicioasă a ceaiului negru Earl Grey!

COCONUT GREEN

Ceai Sencha plăcut şi revigorant, cu fulgi de nucă de cocos şi aromă de cocos. O infuzie verde-gălbui care aduce nuanţe de nucă de cocos, o plăcere
extraordinară pentru simţurile tale!

FRESH GREEN

Un amestec revigorant de ceai verde cu struguri, merișoare, coacăze roșii,
bucăți de zmeură si căpșuni, petale de floarea-soarelui si arome fructate.
Rezultă o infuzie dulce și revigorantă cu gust de fructe, de culoare galben-verzui.

21.90 Lei

22.90 Lei

242

GREEN DIAMOND

22.90 Lei

393
LTD.

BAMBOO GREEN

22.90 Lei

438

GREEN BELLINI

24.90 Lei

Bestseller

141
Bestseller

Amestec fructat de ceai verde cu bucăţi glazurate de ananas și mango,
arome delicioase, petale de floare de portocal şi de trandafir.
Amestec de ceai verde şi frunze tinere de bambus, cu bucăţi de căpşuni,
mentă, petale de floarea soarelui, coajă de citrice şi arome delicioase. Gustul special, plin şi puţin amărui al frunzelor de bambus, se completează
perfect cu aroma proaspătă a fructelor.
Amestec rotund de ceaiuri verzi din India şi China cu bucăţi de piersici
(piersici, făină de orez), îmbogăţit cu petale de floarea-soarelui şi aromă
de piersici și vanilie. O infuzie fructată, creamoasă, o alternativă fără alcool
pentru faimosul cocktail italian. (Băutura este denumită după Giovanni
Bellini și se prepară din şampanie şi nectar de piersici, iar culoarea acestuia
aminteste de culorile luminoase ale pictorului veneţian).

GREEN KIMONO

Sencha fin din China, cu bucăţi de ananas, completat cu arome de ghimbir și de ananas de cea mai bună calitate. Rezultă o infuzie revigorantă,
care păstrează caracterul ceaiului verde.

10

21.90 Lei

Pentru a onora numeroşii vânzători de ceai din Kashmir, India, am preparat acest amestec de ceaiuri verzi şi negre cu scorţişoară, cuişoare şi cardamom, precum şi coajă de portocale şi arome picante. Rezultă un gust
subtil de Masala Chai cu note citrice.
Amestec gustos şi fructat de ceai verde Chun Mee din China, cu bucăţi
de ananas şi petale de floarea-soarelui, rafinat cu aromă de mango, ce se
armonizează excelent cu caracterul ceaiului verde.
Amestec fructat de ceai verde Chun Mee din China, cu flori mici de portocal şi arome naturale de portocale. Rezultă o infuzie bine echilibrată între
gustul de portocale şi prospeţimea astringentă a ceaiului verde.
Sencha uşor și proaspăt, din China, cu bucăţi de piersici de cea mai bună
calitate, petale de floarea-soarelui, îmbogăţit cu arome de piersică pentru
un gust superb, proaspăt şi dulce, fără a suprima caracterul ceaiului verde.

Bestseller

Amestec de ceaiuri verzi fine din India, revigorant şi picant, creat pentru
a fi savurat vara, cu bucăţi de guava (guava, zahăr), coajă de grapefruit,
piper roz, petale de floarea-soarelui şi aromă de grapefruit roz. Excelent
sub formă de ice tea!

458

SUN OF THE EAST

23.90 Lei

Bestseller

Unul dintre cele mai populare ceaiuri verzi aromate! Reţeta conţine ceaiuri verzi din China, selectate cu grijă, decorate cu flori frumoase, coajă de
portocale şi arome exotice.

219

DEW DROPS

430

TROPIC GREEN

25.90 Lei

479

YAMAMOTO

22.90 Lei

267

SWEET PEAR

20.90 Lei

237

PUMPKIN & SEABUCKTHORN

23.90 Lei

24.90 Lei

Indulgenţă delicată, cu diverse amestecuri de Sencha cu frunze mari din
China, cu floarea-soarelui, trandafir şi flori de albăstriţă. Infuzie cu aromă
fructată, gust proaspăt, care poartă parfumul florilor de vară.
Amestec de ceai Sencha bine echilibrat, din China, cu bucăți de mango,
bucăți de mere, măceșe, aromă de zmeură și de rodie, care împrumută
infuziei o culoare verde – gălbui. Este o băutură delicioasă.
Sencha proaspăt din China, amestecat cu iarbă de lămâie şi coajă de citrice, împreună cu flori de nalbă şi aromă picantă de lămâie. Rezultă o infuzie
în special fructată, cu gust revigorant de citrice.
Amestec de ceai verde si fructe, in care găsiţi bucăți de mere, pere, arome,
petale de floarea soarelui și bucăți de piersici (piersici, zahăr). In cană obţinem o infuzie cu un buchet fructat și cu o notă elegantă şi dulce la final.
Pentru plăcerea ceaiului de fiecare zi.
Amestec extraordinar de ceaiuri verzi, bucăți de ananas (ananas, zahăr),
cătină, semințe de dovleac, bucăți de morcov și altele. Rezultă o aromă
senzațională, cu note fructate și citrice.

11

MIXTURI DE SEZON
CEAIURI NEGRE SI VERZI
400

302

428

427

139

442
Bestseller

194
BIO

ADVENT TEA (OCTOMBRIE-DECEMBRIE)

Amestec de ceaiuri negre din Ceylon și China. Creat pentru a fi savurat
iarna, este rafinat cu coajă de portocale, flori de trandafiri, scorțișoară și
arome de înaltă calitate. Un ceai aromat și delicios pentru după-amiezile
liniștite de Crăciun.

SPRING DREAM (MARTIE-MAI)

Amestec bine echilibrat de ceaiuri negre, cu petale rafinate de trandafir,
aromă de vanilie și violet, petale de albăstrea. Infuzie brună cu aromă florală și gust proaspăt.

SPRING MAGIC (FEBRUARIE-MAI)

Amestec proaspăt de primăvară cu ceaiuri negre din Ceylon şi China, îmbogăţit cu bănuței, bucăţi de căpşuni, aromă de frăguțe de pădure şi mandarine.
Infuzie plină, revigorantă, cu arome de primăvară şi de culoare mai deschisă.

SUMMER DREAM PINEAPPLE-MANGO (IUNIE-SEPTEMBRIE)

Amestec exotic de ceaiuri negre din India cu bucăți de ananas (ananas,
zahăr) și mango (mango, zahăr), rafinat cu floarea-soarelui, trandafir, flori
de nalbă, precum și arome de ananas și mango de cea mai bună calitate.
Rezultă o infuzie cu gust dulce, de fructe de mango coapte, delicios și sub
formă de ceai cu gheață.

MERRY CHRISTMAS (OCTOMBRIE-DECEMBRIE)

Amestec festiv de ceai negru din Ceylon şi China, cu flori de albăstriță şi
arome de Crăciun. Infuzie plină, dulce şi picantă, pentru toate gusturile!

WINTERY GREEN TEA (OCTOMBRIE-FEBRUARIE)

Amestec de ceaiuri verzi pentru a fi savurat iarna, conține bucăţi de migdale prăjite, bucăți de scorţişoară, petale de portocal, toate aromele pe
care le preferăm iarna. Rezultă o infuzie deschisă la culoare şi ușor picantă.
Conține potențiali alergeni: migdale.

19.90 Lei

Bestseller

189
BIO

190
BIO

Bestseller

O introducere excelentă a ceaiului alb spre lume. În această specialitate
din China veţi găsi frunze mari, alb-argintii şi verzi, din plantaţii strict controlate biologic. Infuzia este de culoare deschisă, cu o aromă proaspătă.

BIO WHITE OOTHU

Ceai alb din grădina de ceai Oothu din Sudul Indiei, de pe o plantaţie strict
controlată biologic. Comparat cu echivalentul lui chinezesc, Pai Mu Tan,
acesta este minunat parfumat, cu o infuzie galben pal şi o aromă fructată.

BIO WHITE SATIN

Frunze preţioase, argintii de ceai alb din China, recoltate manual de pe
plantaţii strict controlate biologic. Această specialitate delicată dă naștere
la o infuzie cu un gust uşor și neted, deschisă la culoare.

12

38.90 Lei

257

WHITE BLUEBERRY

38.90 Lei

Ceai alb fin din China, cu frunze mari, mătăsoase și argintii, cu aroma
naturală a cactusului nopal. Rezultă o infuzie extraordinar de fină, cu un
caracter fructat şi exotic.
Ceai alb cu un caracter puternic, rafinat cu petale de nalbă albastră, afine
si arome. Rezultă o infuzie ușoară, cu note dulci de fructe de pădure. O
adevărată si intensă plăcere de fructe.

501

APPLE AMARETTO

19.90 Lei

546

APPLE ROSEMARY

22.90 Lei

578

BIO RED ORANGE DELUXE

21.90 Lei

BIO

Bestseller

Această infuzie evidenţiază aroma portocalelor din amestecul de bucăţi
de mere, bucăți de sfeclă roşie, coajă de portocale, măceşe, bucăţi uscate
de portocale, flori de hibiscus, flori de șofrănel, aromă de portocale, muguri de portocale şi gălbenele.

587

BIO CHILL OUT

20.50 Lei

BIO

Amestec revigorant, cu bucăţi de mere, flori de hibiscus, coajă de portocale, mentă, măceșe, frunze de căpşuni, îmbogăţit cu arome naturale de
fructe, flori de gălbenele şi flori de albăstrea. Plante recoltate din culturi
ecologice.

518

BIO POMEGRANATE PARADISE

24.90 Lei

BIO

Amestec de fructe cu bucăţi de mere, stafide suculente, măceşe, flori de
hibiscus, mentă marocană, coajă de portocale, arome naturale de rodie,
rădăcină de lemn dulce, sâmburi de rodie şi petale de albăstrea. Rezultă
un ceai ușor și luminos. Din cultură ecologică.

521

BERRY COCKTAIL

19.90 Lei

522
LTD.

BIEDERMEIER

19.90 Lei

503

CRANBERRY

19.50 Lei

536

STRAWBERRY PUNCH

19.90 Lei

22.90 lei

20.90 Lei

CEAIURI ALBE

BIO PAI MU TAN WHITE

SILVER CLOUD

Bestseller

23.90 Lei

178
BIO

274

Ceai alb din India de Sud, cu flori de soc şi arome naturale de soc și rodie,
dintr-o plantaţie strict controlată biologic. Rezultă o infuzie uşoară cu gust
delicat, floral.

INFUZII DE FRUCTE

WINTER DREAM (OCTOMBRIE-FEBRUARIE)

Muguraşi frumoşi şi lăstari tineri ai ceaiului alb „Peony” din Fujian, China,
proveniti din cultură organică. Infuzia este delicată, deschisă la culoare, cu
un gust fin şi neted, cu nuanţe dulci şi florale.

32.90 Lei

22.90 Lei

493

BIO FANCY WHITE PEONY

BIO WHITE ELDERFLOWER

Bestseller

20.90 Lei

193
BIO

205
BIO

Bestseller

20.90 Lei

WINTER BLEND (OCTOMBRIE-FEBRUARIE)

Amestec de ceaiuri negre din Ceylon şi China pentru a fi savurat iarna,
conține bucăţi de migdale, petale de floarea-soarelui, albăstriță, şofrănel,
desăvârșit cu arome naturale de migdale, lămâie şi cireşe sălbatice. Conține potențiali alergeni: migdale.

40.90 Lei

22.90 Lei

422

Un amestec de ceaiuri verzi şi negre din India, China şi Ceylon special pentru iarnă, conține bucăţi de mere, bucăți de scorţişoară şi arome picante. O
infuzie de culoare inchisă, cu arome pe care le preferăm iarna.

BIO VANILLA LEMON WHITE

Ceai alb de înaltă calitate din India, cu iarbă de lămâie, mirt lămâios şi
bucăţele de vanilie, provenite de pe plantaţii strict controlate biologic,
completate cu arome naturale. O infuzie minunat parfumată şi perfect
echilibrată.

Bestseller

67.90 Lei

51.90 Lei

35.90 Lei

34.90 Lei

Amestec proaspăt și interesant cu măceșe, hibiscus, coajă de lămâie, bucăți de mere, îmbogăţit cu aromă de migdale. O infuzie de fructe bogată
în vitamina C, cu note de marțipan.
Un amestec deosebit de blând și revigorant, cu bucăți de mere, coajă de
portocale, bucăți de mango (mango, zahăr), coajă de măceșe, hibiscus,
aromă, rozmarin, petale de floarea-soarelui și șofrănel.

Amestec delicios, cu flori de hibiscus, coacăze, boabe de soc şi stafide, flori
mici de trandafir şi cu arome de fructe de pădure. Infuzia are un gust plin
de tartă cu fructe de pădure coapte.
Un amestec seducător, cu fructe de măceşe, flori de hibiscus, bucăţi de
mere şi coajă de lămâie, completat cu aromă naturală de caise, flori de
floarea-soarelui și de nalbă. Un ceai apreciat și foarte bine vândut.
Amestec dulce şi fructat, cu bucăţi de măr, flori de hibiscus şi merișoare
(merișor, zahăr, ulei de floarea soarelui), completat cu arome delicioase de
fructe de vară coapte la soare. O infuzie luminoasă, roşie, cu aroma intensă
a merișoarelor, uşor acrişoară.
Amestec fructat de măceşe, flori de hibiscus, bucăţi de mere, coajă de citrice proaspete şi picante, cu arome intense de căpşuni coapte. Un ceai
delicios servit cu gheaţă sau punch în zilele fierbinţi de vară!
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535

FIG & BASIL

22.90 Lei

526

515

GARDEN EDEN

20.90 Lei

517

ROASTED ALMONDS

562

554

Bestseller

RED ORANGE

19.50 Lei

516
LTD.

CURRANTS & CO

18.90 Lei

20.50 Lei

523
LTD.

SOLEO - THE SUMMER FRUIT DREAM

18.90 Lei

HAPPY DAY

18.90 Lei

623

THOUSAND AND ONE NIGHT

20.50 Lei

HAWAII COCKTAIL

20.90 Lei

549

TURKISH APPLE TEA

18.90 Lei

Amestec de bucăți de ananas (ananas, zahăr), smochine (anticoagulant,
făină de orez), flori de hibiscus albe și frunze de ceai alb, pitahaya (fructul
dragonului), rafinat cu busuioc și măceșe. O explozie interesantă de arome. Este un ceai ușor picant și dulce.
Amestec plăcut, cu bucăţi de mere, măceşe, flori de hibiscus, boabe de
soc şi coajă de portocale, îmbogăţit cu bucăţi de căpşuni, frișcă şi arome
de căpşuni. O infuzie roşie, cu aromă cremoasă de căpşuni și de frișcă.
Amestec potrivit pentru toate anotimpurile, cu mere, migdale şi bucăţi
de sfeclă roşie, completat cu flori frumoase de hibiscus şi arome naturale.
Rezultă o infuzie slab colorată, uşoară, cu un gust dulce şi fructat de mere
şi migdale. Conține potentiali alergeni: migdale.
O infuzie uşoară de fructe pentru întreaga familie! Amestec cu bucăţi de
mere, măceșe, coajă de lămâie, coajă de citrice si flori de ceai, completat
cu aromă de lămâie şi arome de miere. Infuzia are un gust plin şi dulce.
Amestec exotic, cu flori de hibiscus, măceşe, coacăze, ananas confiat (ananas, zahăr), papaya (papaya, zahăr) şi bucăţi de mango (mango, zahăr),
îmbogăţit cu coajă de lămâie şi arome de piersică și mango. Rezultă o
infuzie aromată, de un roşu intens, ideală şi pentru ceai cu gheață!

Un amestec extraordinar şi popular, cu măceşe, flori de hibiscus şi bucăţi
de mere, asezonat cu coajă de portocale şi arome naturale de portocale,
pentru un gust complet de fructe. Ne duce cu gândul la portocalele roşii.
Amestec delicios, cu bucăţi suculente de mere, flori de hibiscus, măceşe
şi mure, îmbunătăţit cu coacăze roşii şi negre, cu arome delicate de iaurt
de fructe de pădure. O infuzie savuroasă, roşie, cu un gust de fructe de
pădure.
Amestec de ceai de fructe numai potrivit pentru sezonul de vară, cu bucăți de mere, coacăze, hibiscus, bucăți de ananas (ananas, zahăr, acidifiant:
acid citric), boabe de soc, mușețel roman, arome, flori de floarea-soarelui și
trandafir roșu. Rezultă o infuzie fructată, ușoară, de culori vii.
O infuzie de fructe, fină şi picantă, din ingrediente orientale: măceşe, flori
de hibiscus, bucăţi de mere, coajă de lămâie, bucăți de scorţişoară şi vanilie, cu gust delicios și rafinat datorită aromelor de mirodenii din Orientul
Îndepărtat.
Acest amestec a fost inspirat de ceaiul praf turcesc de mere. Bucăţi uscate
din diferite tipuri de mere, îmbogăţit cu vitamina C (1%), cu arome naturale de mere. Rezultă o infuzie fructată, dulce şi uşoară.

560

RASPERRY DREAM

18.50 Lei

636

WILD BERRY

18.50 Lei

568

KIWI-STRAWBERRY

18.90 Lei

580

FORESTBERRY COCKTAIL

19.50 Lei

581

MANGO COCKTAIL

19.90 Lei

583

WIENER APFELSTRUDEL

19.90 Lei

579
BIO

BIO MILD BERRY

639

WILD CHERRY

19.90 Lei

586

FRUIT GARDEN

508

PLUM CRUMBLE

19.90 Lei

601

596

Un amestec special de fructe pentru toate vârstele! Acest amestec fin de
măceşe, bucăţi de mere, flori de hibiscus şi coajă de lămâie este completat
cu bucăţi şi arome naturale de zmeură. Pur şi simplu ceresc!
Un amestec popular, cu măceşe de cea mai bună calitate, flori de hibiscus, bucăţi de mere şi coajă de lămâie, completat cu arome şi bucăţi de
căpşuni şi kiwi gustoase. O indulgenţă de fructe!
Amestec exotic de flori de hibiscus, măceşe, bucăți de mango (mano, zahăr), bucăți de ananas (ananas, zahăr, acidifiant: acid citric), bucăţi de mere
şi coajă de citrice, rotunjit cu aroma superbă de mango copt.

Amestec blând de mere, coacăze negre, boabe de soc și arome. Rezultă o 21.90 Lei
infuzie de culoare roșie. Provine de pe o plantație strict controlată biologic.
Prima infuzie de fructe a Austriei! Un amestec creat de Andrew Demmer, 21.90 Lei
din măceşe, flori de hibiscus, bucăţi de mere şi coajă de lămâie, îmbogăţit
cu arome de căpşuni coapte. Un ceai bogat aromat, proaspăt şi gustos.

ORANGE GINGER

Amestec revigorant de măceşe, bucăţi de mere, flori de hibiscus, coajă de
portocale, bucăţi de portocale şi de ghimbir, cu arome delicate de portocale. Infuzia are o culoare roşie, proaspătă, uşor picantă.

PEACH MELBA

Acest amestec este alcătuit din măceşe, flori de hibiscus, bucăţi de mere,
piersici şi bucăţi de coajă de portocale, rafinat cu arome de piersici fine,
proaspete şi fructate. Infuzia este parfumată, cu un gust plin de piersici.

18.50 Lei

PEACH-APRICOT

18.90 Lei

595

PINA COLADA

21.90 Lei

Bestseller

Un cocktail originar din Insulele Caraibe, cu flori delicate de hibiscus, măceşe, bucăţi confiate de ananas (ananas, zahăr, acidifiant: acid citric), coajă
de portocale și nucă de cocos tocată, precum și aromă de nucă de cocos.
Infuzia are o aromă cremoasă şi dulce, un ceai delicios care poate fi băut
fie rece sau cald. Nu conține alcool.
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Amestec revigorant de măceşe, flori de hibiscus, bucăţi de mere, boabe
de soc şi frunze de mure, îmbogăţit cu arome delicioase de zmeură şi coacăze negre. O infuzie foarte fructată, intensă, de culoare roşie.
O variaţie populară de ceai, inspirat de celebrul ştrudel cu mere vienez.
Conține măceşe, flori de hibiscus, bucăţi de mere şi coajă de lămâie, îmbogăţit cu arome delicate de mere şi scorţişoară.
Amestec dulce de fructe cu măceşe, flori de hibiscus, bucăţi de mere, coajă de lămâie şi flori de albăstrea, rafinat cu arome delicioase de cireşe. O
infuzie intensă, roşie, cu gust complet de fructe şi o notă intensă de cireşe.
Un amestec de fructe, cu bucăți suculente de mere, scorțișoară, bucăți
de prune (anticoagulant: făină de orez), flori de hibiscus, bucăţi de sfeclă
roşie şi arome.

INFUZII DE FRUCTE NEAROMATIZATE
513

APPLE DREAM

18.90 Lei

520

BERRY GARDEN

19.50 Lei

594

FRESH & FRUITY

18.50 Lei

18.50 Lei

593

Aroma clasică a unei băuturi de vară, din Austria. Un amestec din măceşe,
flori de hibiscus, bucăţi de mere şi piersici, coajă de lămâie, cu aromă de
piersici şi caise pentru o băutură suculentă.

Bestseller

Amestec bogat de măceşe, porumbar, boabe de soc, afine şi flori de hibiscus, completat cu arome de fructe de pădure. O infuzie puternică, cu
fructe roşii de pădure.

O infuzie de fructe, cu bucăți de mere, coajă de citrice și flori de hibiscus,
rafinat cu bucăți delicioase de scorțișoară cassia. Fără arome suplimentare.
Din această infuzie de fructe rezultă un ceai echilibrat, ușor.
Amestec bogat, cu aromă de fructe de pădure. O infuzie de culoarea roşie intensă, care se datorează florilor de hibiscus. Conține coacăze, boabe de soc,
coacăze negre şi căpşuni. Gust de fructe complet, fără arome suplimentare!
Un amestec proaspăt şi fructat de culoare roşiatică, cu gust proaspăt de
lămâie. O infuzie naturală de fructe de măceşe, flori de hibiscus, bucăţi de
mere, coajă de lămâie, iarbă de lămâie, fără arome suplimentare! Înainte
de infuzare amestecul are un parfum discret, însă infuzia rezultată are o
aromă bogată de fructe, este proaspătă și ușor lămâioasă.
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545

FRUIT GARDEN

Infuzie clasică, naturală de fructe de cea mai bună calitate, cu măceşe, flori
de hibiscus, bucăţi de mere şi coajă de lămâie. Completă și rotundă, fără
arome suplimentare! Înainte de infuzare amestecul are un parfum discret,
însă infuzia rezultă o aromă completă și bogată de fructe.

18.90 Lei

MIXTURI DE SEZON – INFUZII DE FRUCTE
543

FRUIT PUNCH (OCTOMBRIE-FEBRUARIE)

18.90 Lei

502

BAKED APPLE (OCTOMBRIE-FEBRUARIE)

18.50 Lei

566

ORIGINAL CHIMNEY FIRE (OCTOMBRIE-FEBRUARIE)

19.90 Lei

567

638

627

Amestec bogat de fructe, cu măceşe, flori de hibiscus, coajă de mere şi
citrice, arome delicate de mirodenii cu rom, bineînțeles, fără alcool. Baza
noastră timp de mulţi ani pentru faimoasa băutură tradiţională numită
“Punch de portocale”.
Amestec reconfortant şi relaxant, cu bucăţi suculente de mere, bucăţi
de scorţişoară, flori de hibiscus, coajă de portocale şi măceşe, rotunjit cu
arome delicioase de mere coapte. O infuzie de fructe delicată, pentru întreaga familie!
Amestec original, unul dintre cele mai populare ceaiuri de fructe, pentru
sezonul rece. Cu bucăţi de mere, măceşe, flori de hibiscus, rooibos, scorţişoară și arome picante, care adaugă infuziei un gust unic, cald, cu aroma
proeminentă a scorţişoarei.

VIENNESE COOKIES (OCTOMBRIE-FEBRUARIE)

Infuzie fructată care ne aminteşte de biscuiţii celebrii de Crăciun, din
Austria, „Vanillekipferl”. Un amestec de măceşe, flori de hibiscus, coajă de
lămâie, asezonat cu arome de vanilie, care armonizează perfect cu aroma
biscuiţilor dulci de vanilie.

WINTER FAIRY TALE (OCTOMBRIE-FEBRUARIE)

Unul dintre cele mai populare infuzii de fructe pentru iarnă timp de mulţi
ani. Un amestec cu bucăţi de mere, măceşe, flori de hibiscus, scorţişoară
şi cuişoare, rafinat cu aromă de vanilie şi scorţişoară. Un ceai pentru zilele
magice de iarnă.

MAGIC WINTER (OCTOMBRIE-FEBRUARIE)

Amestec încântător de măceşe, flori de hibiscus, bucăţi de mere, coajă de
lămâie, stafide suculente şi flori de albăstrea, cremă dulce de zmeură şi
aromă de scorţişoară pentru un ceai cu gust fructat, specific iernii.

19.50 Lei

19.90 Lei

687
BIO

BIO ROOIBOS CLASSIC

21.90 Lei

635
BIO

BIO ROOIBOS ORANGE-PEPPERMINT

614
BIO

ROOIBOS AFRICAN CHAI

Bestseller

Bestseller

691

Bestseller

O specialitate de rooibos, fără cafeină, gen „Masala”, din Africa de Sud, cu
scorţişoară, nucşoară, coajă de citrice, bucăţi de ghimbir, anason, piper şi
cuişoare. Fără arome suplimentare. O infuzie cu gust bogat, plăcut şi dulce
picant, ideal consumat ca un chai latte!

ROOIBOS BUSHRANGER

Ceai uşor de rooibos verde, fără cafeină, din Africa de Sud, cu flori decorative şi arome de piersici şi de portocale. Acest rooibos verde este tratat
termic, în scopul de a preveni fermentarea.
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605

ROOIBOS EARL GREY

19.90 Lei

634

ROOIBOS GREEN CRANBERRY ACEROLA

21.90 Lei

621

ROOIBOS CHERRY

19.90 Lei

689

ROOIBOS STRAWBERRY CREAM

19.90 Lei

670

ROOIBOS ORANGE

21.90 Lei

681

ROOIBOS ECHINACEA AND ALOE VERA

22.90 Lei

688

ROOIBOS VANILLA

20.90 Lei

625

ROOIBOS NORTHERN LIGHT

21.90 Lei

Bestseller

Bestseller

BIO ROOIBOS CAPETOWN

Amestec proaspăt și fructat de ceai rooibos cu frunze de mentă, coajă
de portocale, bucăţi de mere, flori de hibiscus, măceşe şi petale de floarea-soarelui, toate dintr-o recoltă ecologică, cu arome fine, naturale.

21.90 Lei

19.50 Lei

676
BIO

O specialitate uşoară şi naturală fără cafeină, dintr-o plantaţie ecologică
din Africa de Sud. O infuzie cu gust bogat de fructe şi note dulci. Este ideal
cu lapte, ca o alternativă la ceaiul negru.

ROOIBOS CUP CARAMEL

18.90 Lei

ROOIBOS
Ceai rooibos din Africa de Sud, cu bucăţi de mere, coajă de lămâie, iarbă de
lămâie şi arome fructate. Infuzie fără cafeină, luminoasă și bogată, cu gust
plin, dulce de fructe, care amintește de mere și citrice.

672

24.90 Lei

Ceai rooibos special şi uşor, fără cafeină, din Africa de Sud, cu gustul dulce
specific acestui sortiment, care se armonizează perfect cu bucăţile cremoase de caramel şi aroma de caramel. Fără îndoială, cel mai popular
dintre ceaiurile rooibos!Conține potențiali alergeni: lactoză.
Ceai rooibos din Africa de Sud, cu ulei de bergamotă. Acest amestec
natural reprezintă o alternativă fără cafeină la clasicul Earl Grey. O infuzie
parfumată, cu gust plin, cu note proaspete şi dulci, de asemenea, minunat
cu lapte!
Rooibos verde din Africa de Sud, cu bucăţi de mere, iarbă de lămâie, merișoare şi cireşe tropicale (acerola). Potoleşte setea fără aport de cafeină și
poartă note dulci, uşoare, care se armonizează cu aroma uşor acrişoară a
fructelor Acerola.
Ceai rooibos răcoritor, uşor şi natural, fără cafeină, din Africa de Sud, cu
bucăţi de merișoare, aromă de Créme Brulée și de cireșe, petale de trandafiri roșii și bucăţi de cireşe. Produce o infuzie cu gust plin și plăcut, de
fructe cu note dulci.
Rooibos natural, fără cafeină, din Africa de Sud, cu arome delicate de frișcă
și de căpşuni, frunze şi bucăţi de căpşuni, flori de gălbenele. Are un gust
plin, dulce-cremos de căpşuni.
Un rooibos fructat și dulce, fără cafeină, din Africa de Sud, amestecat cu
coajă de portocale şi aromă de portocale. Are un gust plin și uşor amărui
de portocale.
Amestec de rooibos verde, roiniță, mere, ananas, măceşe, arome, rădăcină
de lemn dulce, mentă, echinacea și aloe vera. Rezultă o infuzie proaspată
și sănătoasă, iar datorită lemnului dulce, are o aromă delicată și dulce.
Acest ceai rooibos, fără cafeină, din Africa de Sud, se distinge prin arome
şi bucăţi parfumate de vanilie, are un gust intens de vanilie. Un ceai foarte
uşor și fin!
Ceai rooibos, din Africa de Sud, îmbogățit cu boabe de ienupăr, mure,
frunze de mure și coacăz negru, merișoare, zmeură, afine și arome. Rezultă
o infuzie dulce cu aromă de fructe de pădure .

MIXTURI DE SEZON – ROOIBOS
679

ROOIBOS ADVOCAAT (FEBRUARIE-APRILIE)

21.90 Lei

626

ROOIBOS GINGERBREAD (OCTOMBRIE-DECEMBRIE)

20.90 Lei

20.90 Lei

Ceai uşor de rooibos din Africa de Sud, cu floarea-soarelui, nalbă şi flori de
violete, cu arome cremoase şi dulci de lichior de ouă. Un ceai natural, cu
gust dulce, fără zahăr, alcool sau cafeină.
Ceai rooibos uşor şi natural, fără cafeină, din Africa de Sud, condimentat cu
scorţişoară, bucăţi de migdale şi coajă de cardamom, lemn de santal roşu,
seminţe de cardamom şi arome picante. Rezultă o infuzie plină, ideal a fi
consumată ca un chai latte. Conține potențiali alergeni: migdale.

SELECȚIE DE PLANTE MEDICINALE NEAROMATIZATE
20.90 Lei

606
BIO

BIO APPLE BALM 50G

Un hibrid de mentă (Mentha suaveolens), care nu conține nici mentol, nici
mentonă, recoltată de pe o plantaţie organică. Infuzie luminoasă cu gust
fructat, mentolat, care ne aminteşte de merele verzi.
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20.90 Lei

684

654

NETTLE LEAVES 50G

Ceai de urzică, proaspăt uscată, cu gust plăcut şi delicios. Infuzie deschisă
la culoare şi cu efect înviorător. Infuzie plăcut picantă şi luminoasă, se consideră că are o multitudine de proprietăți pozitive asupra organismului.

GREEK MOUNTAIN TEA 50G

Specialitate de ceai din planta sălbatică “Tsai tou Vounou” din munţii Taygetos de pe peninsula Peloponeză, din Grecia. Planta creşte la altitudini de
peste 1000m, pe soluri pietroase, în pante abrupte şi cu puţine precipitații.
Dă o culoare deschisă în ceaşcă, cu o aromă proaspătă, picantă, cu gust
de lămâie.

19.90 Lei

669
BIO
22.90 Lei

656

ROSEHIP PEELS

16.50 Lei

657

HIBISCUS FLOWERS SUDAN

16.50 Lei

637
BIO

BIO CAMOMILE 50G

18.50 Lei

661

LAVENDER

613

663

685

665

658

697

649

Coji de măceşe de cea mai bună calitate, culese “din sălbăticie” la sfârşitul
toamnei, în Chile sau China. Rezultă o infuzie fructată, roşie şi relativ uşoară, cu un gust acrişor plăcut. Conține aproximativ de zece ori mai mult
vitamina C, decât o lămâie.
Sepale de flori de Hibiscus din Sudan. Se consumă foarte îndulcit sub numele de “Karkadé” în zona Egiptului. Infuzia are un caracter ușor astringent
şi acrişor, fiind o băutură răcoritoare ideală. Se poate bea rece sau fierbinte.
Flori de mușețel de înaltă calitate, din Ungaria, din agricultură ecologică.
Conţinutul ridicat de uleiuri volatile dau infuziei o aromă extrem de parfumată, cu un caracter uşor şi relaxant.
Flori de levănţică fine, de un albastru-violet, din Franţa. Având în vedere
procentul ridicat de uleiuri volatile conținute de lavandă, rezultă o infuzie
minunat parfumată, uşor amară, cu un caracter unic. Excelent și pentru a
fi amestecat cu alte ceaiuri.

GINGER SPICE 200G

Rădăcină mărunţită de ghimbir, din China. Un ingredient minunat pentru
gătit sau pentru amestecarea cu alte ceaiuri. Se obține o băutură picantă,
ideală atât pentru temperaturile estivale, cât şi pentru anotimpul rece.

NANA MINT 50G

Ceai de mentă creață de calitate, soi cunoscut şi sub numele de “mentă
marocană”. Menta mărunţită dă naștere unei infuzii cu o aromă proaspătă,
cu un efect răcoritor, luminoasă şi dulce. Este consumat în întreaga lume
ca o băutură ce potoleşte setea, atât sub formă caldă cât şi rece.

PEPPERMINT 50G

Mentă de cea mai bună calitate. Este cel mai popular şi cel mai cunoscut
soi de mentă în Europa Centrală. După ce se răceşte, are un gust plăcut,
benefic și înviorător cu arome ascuţite şi picante, datorită conţinutului ridicat de mentol și mentonă.

ROSE BUDS

Boboci frumoşi şi delicaţi de trandafiri din Persia (Iran). Se obţine o infuzie
plăcută, dulce și parfumată, de culoare roz pal. Se infuzează aproximativ
şase boboci pentru o cană.

SAGE

Frunze de salvie de cea mai bună calitate, din recolta de vară. Se spune că
această plantă este un panaceu, dar este ideală şi pentru a potoli setea.
Infuzia are în ceaşcă o culoare palidă şi o aromă răcoritoare, cu nuanţe de
lămâie, uşor amară.

LEMON BALM 20G

Frunze mărunţite de roiniţă, din Austria sau sudul Mediteranei. Rezultă o
infuzie galbenă, plăcută, proaspătă, cu un parfum intens de lămâie, şi o
aromă fină şi uşor dulce.

VERBENA 20G

Frunze frumoase, naturale şi întregi de verbină. Face parte din infuziile de
plante cele mai populare în Franţa şi este adesea băut ca şi digestiv. Prin
infuzare se obține o infuzie uşor colorată, cu o notă proaspătă şi minunată
de citrice.
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AMESTECURI DE PLANTE MEDICINALE NEAROMATIZATE

25.50 Lei

24.90 Lei

BIO RELAX 50G

21.90 Lei

646
BIO

BIO HARMONY 50G

21.90 Lei

615
BIO

BIO VITAL OASIS 50G

18.90 Lei

640
BIO

BIO WINTER HERBS (OCTOMBRIE-MARTIE)

24.90 Lei

643
LTD.

BLOSSOM FINEST 50G

17.90 Lei

667

BODY & SOUL

23.90 Lei

662

THIRST QUENCHER

22.90 Lei

682

FLOWER POWER

27.50 Lei

650

FRESH & FIT

21.90 Lei

645

HERBAL BREAKFAST TEA

21.90 Lei

675

GOOD EVENING TEA

21.90 Lei

612

GOOD MORNING TEA

21.90 Lei

668

MEDITATION TEA

22.90 Lei

Bestseller

18.90 Lei
Bestseller

18.50 Lei

43.90 Lei

21.90 Lei

20.90 Lei

23.90 Lei
Bestseller

Amestec liniştitor de mentă, salvie, frunze de zmeură, petale de nalbă și
de mușețel, din agricultură ecologică. Se obține o infuzie proaspătă, cu un
gust delicat şi robust, de o culoare luminoasă.
Amestec sănătos de frunze de zmeură, fenicul, mentă, roiniță, frunze de
mure, flori de tei, flori de albăstrea şi flori de gălbenele, anason, pătlagină,
cimbru sălbatic și frunze de rozmarin. Din agricultură ecologică.
Amestec relaxant de frunze de roiniță, iarbă de lămâie, ceai rooibos, frunze
de mure, măceşe şi hibiscus, toate dintr-o agricultură ecologică. Rezultă o
infuzie tonică, liniştitoare şi uşoară, o ceaşcă de o culoare luminoasă, roşie.
Amestec de ceai pentru iarnă, cu scorţişoară, roiniță, frunze de zmeură,
coajă de portocală, lemn dulce, bucăţi de mere şi cuişoare. Ingredientele
de calitate, provenite din agricultură ecologică dau naștere la o infuzie de
culoare galbenă, gustoasă şi bine echilibrată, numai bună pentru serile
lungi de iarnă.
Amestec gustos de flori de hibiscus, frunze de verbină, tei, trandafir, nalbă
albastră, portocale, flori de gălbenele, floarea-soarelui și calomfir. Rezultă
o infuzie fină, parfumată, brună.
Amestec înviorător cu bucăţi de mere, iarbă de lămâie, mentă, măceşe,
coji de citrice şi muşeţel. Rezultă o infuzie proaspătă, fructată şi slab colorată, cu un caracter tonifiant. O compoziţie optimă atât pentru trup, cât
şi pentru suflet.
Amestec echilibrat, cu bucăţi de măr dulce-acrișor, cu coajă de portocale,
iarbă de lămâie şi petale de floarea-soarelui. Rezultă o infuzie răcoritoare, de o culoare galbenă, care potolește setea. O băutură ideală pentru
întreaga familie!
Amestec colorat de flori de muşeţel, hibiscus, flori de tei, trandafir, cardamom, bănuți, flori de nalbă și lumânărică. Se obține o infuzie parfumată,
plăcut condimentată, de culoare brună. E ca un câmp în floare!
Un amestec fin și echilibrat cu bucăţi de mere, coajă de citrice, bucăţi de
ghimbir, scorţişoară, piper, cardamom, frunze de mure, busuioc şi rooibos.
Rezultă o infuzie cu gust fin, condimentat, delicios şi înviorător, de culoare
galbenă.
Amestec revigorant de măceşe, flori de hibiscus, frunze de zmeură, frunze
de mure, flori de muşeţel, mentă, flori de gălbenele şi flori de albăstrea. Rezultă o infuzie de culoare roşie, cu un gust uşor acrişor, revigorant, numai
bun pentru a începe ziua.
Amestec calmant de roiniță, bucăţi de mere, măceşe, flori de hibiscus, flori
de tei, iarbă de lămâie şi coajă de portocale. Se obține o infuzie relaxantă,
plăcută şi proaspătă. Băutura ideală pentru o seară relaxantă.
Reţetă optimă din ingrediente de calitate superioară, cu mentă, iarbă de
lămâie, flori de hibiscus, care imprimă acestui amestec un caracter revigorant. Este băutura ideală pentru indulgenţa de dimineață și un bun
început pentru o zi nouă.
Amestec delicios de măceşe, flori de hibiscus, iarbă de lămâie, cardamom,
flori de floarea-soarelui, mentă, flori de nalbă, flori de muşeţel, scorţişoară
şi lavandă. Rezultă o infuzie relaxantă, bogat fructată, de o culoare roşu pal.
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652

SOFT & SWEET

20.90 Lei

9448

680

RAINY DAY TEA

24.50 Lei

BIO BABY TEA

384

683

Amestec calmant de ceai, cu rooibos, fenicul, chimen, anason, frunze de
roiniță şi petale de floarea-soarelui. Rezultă o infuzie placută, fină, cu un
gust dulce natural şi o culoare galben închis. Un ceai ideal pentru delectarea simțurilor şi pentru bunăstare.
Un amestec special de ceai, cu frunze de zmeură, măceşe, fenicul, bucăţi
de mere, anason, frunze de mure, frunze de frăguțe, pătlăgină, mentă, petale de floarea-soarelui, flori de soc, roiniță, bujori şi flori de lumânărică.

SUNNY MEADOW

Amestec estival de iarbă de lămâie, frunze de mure, verbină, roiniță, floare
de nemţişor şi petale de floarea-soarelui. Se obține o infuzie minunată și
echilibrată, cu un gust revitalizant şi o culoare galben deschis.

HERBAL DREAMS

Un amestec intens de iarbă de lămâie şi bucăţi de ghimbir. Datorită reţetei
simple, cu ingrediente de prima clasă, această infuzie are un caracter plăcut revigorant şi o aromă de lămâie, uşor picantă.

17.90 Lei

698

HERBAL LEMON TEA

21.90 lei

592

Un amestec echilibrat de măceşe, ace de molid, bănuți, frunze de căpşuni,
mentă, frunze de mure, vinariţă, frunze de zmeură, salvie, cimbru şi flori de
tei. Rezultă o infuzie delicioasă cu un caracter dulce si revigorant.
Infuzie revigorantă de plante medicinale, cu gust de lămâie. Obținută din
măceşe, hibiscus, iarbă de lămâie, frunze de zmeură, flori de gălbenele şi
de albăstrea și mentă. Delectează simțurile și potolește setea.

BIO BALANCE

BIO

Amestec delicat si ușor dulceag de fenicul, seminte de anason, rooibos,
honeybush, mirt lămâios și chimion, de pe plantații organice. Recomandat mai ales după o masă sățioasă.

653

GINGER LEMON

Amestec îmbogăţit cu bucăți de ghimbir revigorant, iarbă de lămâie, mirt
lămâios, coajă de lămâie, mentă și flori de gălbenele.

354
Bestseller

MATE GREEN

„Aurul verde al indienilor” este obţinut din frunzele plantei veşnic verzi,
numită Ilex paraguarensis, din Brazilia şi este băutura naţională a Americii
de Sud. Prin infuzare rezultă o băutură astringentă şi aromată, cu proprietăţi stimulative.

MATE LIMONE

Acest mate este obținut din frunzele plantei veșnic verzi, numită Ilex
paraguarensis din Brazilia și este rafinat cu iarbă de lămâie si arome de
calitate premium. Rezultă o băutură aromată, cu note de citrice proaspete
și proprietăți stimulative.

9392

DETOX TEA ROOIBOS SPICE

Amestec echilibrat și fin de Rooibos, cu condimente: scorțișoară,
cardamom, ghimbir, piper, anason și coajă de citrice. Datorită efectului puternic de detoxifiere, acest amestec este perfect pentru a fi
utilizat ca adjuvant în dietele echilibrate. Pe lângă efectul benefic
asupra sistemului digestiv, ghimbirul se poate consuma și pentru a
întări sistemul imunitar, acesta conținând pe lângă minerale, multe vitamine și uleiuri esențiale, care au efecte terapeutice cum ar fi:
gingerol si cineol, care acționează ca și tonic general.

DETOX TEA HERBAL RELAX

Infuzie de plante relaxantă, ce conține ingrediente de înaltă calitate, cum
sunt: frunze de zmeură, măceșe, fenicul, bucăți de mere, anason, mentă,
floare de soc, roiniță, muguri de trandafir și din care rezultă un amestec
armonios, cu efect benefic pentru sistemul digestiv. Feniculul și roinița au
efect relaxant și ajută la ameliorarea problemelor legate de stomac. Frunzele de zmeură sunt benefice organismului și datorită faptului ca au efect
anti-inflamator, pot aduce o oarecare ușurare în tulburările renale.
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572
BIO

BIO BABYTEA. BOTTLE

27.50 Lei

591
BIO

BIO BABYTEA. LACTATION

27.50 Lei

Amestec natural şi bine echilibrat de rooibos, honeybush, petale de trandafir şi flori de lavandă, toate din agricultură ecologică. Cuprinde remedii
naturale pentru nevoile speciale ale copiilor şi mamelor.
Amestec natural şi bine echilibrat cu fenicul, rooibos, anason, flori de muşeţel
şi chimion, toate provenite din agricultură ecologică. Cuprinde puterea plantelor pentru nevoile speciale ale copiilor şi mamelor.
Amestec de fenicul, anason, rooibos şi honeybush, mirt lămâios și chimen, provenite din agricultură organică. Alimentaţia mamei este decisivă
pentru buna digestie a copilului, motiv pentru care am realizat această
combinaţie de plante medicinale, ideală pentru perioada în care mama
alăptează.

MIXTURI DE CONDIMENTE
381

SPICES FOR MULLED WINE

18.90 Lei

357

SPICES FOR PUNCH

18.90 Lei

22.90 Lei

Amestec rafinat de condimente pentru vin fiert având coriandru, coji de
portocale dulci, cuişoare, scorţişoară cassia şi alte mirodenii. Pentru a pregăti un vin fiert tipic austriac (“Glühwein”), lăsați pur și simplu condimentele să fiarbă în vin roșu, după care îndulciţi după gust.
Amestec tradiţional de condimente pentru punch, cu coajă de portocală,
scorţişoară, anason stelat, cuişoare, scorțișoară cassia şi alte mirodenii. Se
amestecă cu ceai de fructe sau cu ceai negru în funcție de gust.

CONCENTRATE DE CEAI BIO
15.90 Lei

95481
BIO

BIO ORIENTAL CHAI SYRUP 250ML

35.90 Lei

92989
BIO

BIO ORIENTAL CHAI SYRUP 500ML

69.90 Lei

93761
BIO

BIO ICE TEA SYRUP BLACK TEA LIME 500ML

40.00 Lei

93762
BIO

BIO ICE TEA SYRUP GREEN TEA ELDERFLOWER 500ML

40.00 Lei

93763
BIO

BIO ICE TEA SYRUP ROOIBOS CRANBERRY 500ML

40.00 Lei

17.90 Lei

DETOX TEA
9391

27.50 Lei

23.90 Lei

MATE
353

BIO BABYTEA. 9 MONTHS

19.50 Lei

FOREST HERBS 50G

21.90 Lei

564
BIO
22.90 Lei

696

DETOX TEA MATE BALANCE

Este un amestec revigorant de Mate și ierburi binefăcătoare ca: măceșe,
verbenă, urzică, ghimbir, rădăcină de lemn dulce, boboci de trandafir si
flori de mușetel. Mate Balance este menit sa asigure echilibru și bunăstare.

26.90 Lei

Concentrat natural de ceai negru şi condimente Masala Chai – scorțișoară,
cardamom, bucăți de ghimbir, cuișoare, piper. Se consumă diluat în proporţie de 1:10 cu lapte, rece sau cald.
Concentrat natural de ceai negru şi condimente Masala Chai - scorțișoară,
cardamom, bucăți de ghimbir, cuișoare, piper. Se consumă diluat în proporţie de 1:10 cu lapte rece sau cald.
Concentrat natural de ceai negru, cu aromă de lămâie, din ingrediente
organice, folosit pentru prepararea ceaiului cu gheaţă (Ice Tea). Diluare cu
apă 1:14.
Concentrat natural de ceai verde, cu aromă de soc, din ingrediente organice, folosit pentru prepararea ceaiului cu gheaţă (Ice Tea). Diluare cu
apă 1:14.
Concentrat natural de ceai rooibos, cu aromă de merişoare, din ingrediente organice, folosit pentru prepararea ceaiului cu gheaţă (Ice Tea). Diluare
cu apă 1:14.

21.90 Lei
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CEAI LA PLIC – BIO QUICK-T

METODE DE PREPARARE A CEAIURILOR

25 PLICULEȚE CU CEAI DE CALITATE PENTRU O CANĂ DE 0.2 L
96690

BIO QUICK-T® ASSAM

Ceai negru intens, provenit din Assam. Este una dintre cele mai renumite
plantații de ceai din lume. Gustul este unul intens, cu aromă de malț.

20.00 Lei

Ceaiuri negre şi verzi

96160
BIO

BIO QUICK-T® ENGLISH BREAKFAST

20.00 Lei

Într-un ceainic preîncălzit punem o linguriţă de ceai (aprox. 2 g) turnând
0,2 l apă fierbinte peste. În cazul ceaiurilor verzi apa de 100°C se lasă să
se răcească 3-4 minute înainte de infuzie, ca să ajungă la temperatura
de aprox. 80-90°C. În cazul ceaiurilor negre, apa se lasă să se răcească 2
minute, ca să ajungă la temperatura de aprox. 90-95°C.

96161
BIO

BIO QUICK-T® EARL GREY

20.00 Lei

Infuzii de plante medicinale

96162
BIO

BIO QUICK-T® PURE GREEN

20.00 Lei

96196
BIO

BIO QUICK-T® GREEN JASMIN

20.00 Lei

97853

BIO QUICK-T® EXOTIC GREEN

20.00 Lei

96163
BIO

BIO QUICK-T® APRICOT DREAM

20.00 Lei

96164
BIO

BIO QUICK-T® RED ORANGE

20.00 Lei

96165
BIO

BIO QUICK-T® FORESTBERRY COCTAIL

20.00 Lei

96166
BIO

BIO QUICK-T® ROOIBOS CLASSIC

20.00 Lei

96167
BIO

BIO QUICK-T® ROOIBOS CARAMEL

20.00 Lei

96168
BIO

BIO QUICK-T® CAMOMILE

20.00 Lei

96169
BIO

BIO QUICK-T® HERBAL SECRET

20.00 Lei

96170
BIO

BIO QUICK-T® PEPPERMINT

20.00 Lei

96197
BIO

BIO QUICK-T® LEMON GINGER

20.00 Lei

96228
BIO

BIO QUICK-T® SELECTION

21.00 Lei

BIO

BIO

Ceai negru intens, de obicei, britanic, perfect cu lapte. Numai potrivit pentru micul dejun! Din agricultură ecologică.
Ceai negru aromat delicat cu ulei de bergamotă. Un clasic! Din agricultură
ecologică.
Ceai verde bogat în gust, pentru fiecare și pentru orice zi! Delicat și echilibrat! Din agricultură ecologică.
Ceai verde natural, aromatizat cu flori de iasomie. Un deliciu floral! Din
agricultură ecologică.
Ceai verde fructat, îmbogățit cu aromă delicioasă de ananas. Provine de
pe o plantație strict controlată biologic.
Infuzie suculentă de fructe , cu gust delicios de caise. Pur și simplu de vis !
Din agricultură ecologică.
Infuzie de fructe de vară, cu arome de portocale coapte. O indulgență
suculentă! Din agricultură ecologică.
Infuzie intensă de fructe cu gust delicios de fructe de pădure. O ceașcă
care rupe tăcerea! Din agricultură ecologică.
Rooibos dulce din Africa de Sud, fără cafeină. Încântător cu lapte! Din agricultură ecologică.
Rooibos fără cafeină din Africa de Sud, cu un gust dulce și rafinat, cu arome delicate de caramel. Dulce și cremos! Din agricultură ecologică.
Infuzie de plante din flori de mușețel. Bunăstare într-o ceașcă! Din agricultură ecologică.
Infuzie benefică, din 9 plante aromatice. O ceașcă bogată din plante din
agricultură ecologică, cu mentă, rooibos, fenicul, frunze de mure, verbenă,
iarbă de lămâie, mușețel, flori de roiniță și flori de tei.
Infuzie de mentă. Reîmprospătează atât cald cât și rece! Din agricul
tură ecologică.
Infuzie vibrantă de plante, cu iarbă de lămâie și ghimbir picant și delicios.
O gustare unică! Din agricultură ecologică.
Bun venit în lumea colorată a ceaiului! În această selecție veți găsi 12 tipuri
delicioase de ceai, din fiecare tip, câte două pliculețe!
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Se recomandă folosirea apei la temperatura de 100°C. Pentru un ceainic
de 400ml se folosesc 2 linguri de ceai. Se infuzează 8-9 minute.
Rooibos şi infuzii de fructe
Se recomandă folosirea apei la temperatura de 100°C. Într-un ceainic preîncălzit punem 1 linguriță pentru Rooibos si 2 lingurițe pentru ceaiurile
de fructe, turnând 0,2 l apă fierbinte peste. Ceaiurile de fructe nu conţin
teină sau substanţe amare, deci se pot ţine la infuzat oricât de mult. Noi
vă recomandăm 8-10 minute.
Timp de infuzare
Ceai negru 3 minute, Ceai verde 2-3 minute, Ceai negru chinezesc 4 minute, Ceaiuri aromatizate 3 minute, Oolong 2 minute, Ceai verde chinezesc 2 minute, Ceai verde japonez 2 minute, Ceai alb 2 minute. Ceaiurile
verzi clasice şi oolong se pot infuza de mai multe ori.
Pentru mai multe detalii privind prepararea ceaiurilor consultaţi
specialiştii din magazinele noastre sau vizitaţi blogul Demmers Teehaus
(blog.demmertea.ro).

Legendă:
- Marcă Înregistrată
BIO - recoltă controlată biologic-Austria Bio Garantie, AT-BIO-301
LTD.- Stoc limitat
- Nou
- Recomandat şi pentru Ice Tea
Aciditate scăzută.
Conține potentiali alergeni.
CTC – În urma procesării prin tehnica numită CTC (crush-tear-curl) se
obține un ceai negru mărunțit, care produce o infuzie consistentă
și închisă la culoare.
Proiect Annapurna: Grădină de ceai din Nepal, susținută de compania
Demmers Teehaus.
Ceaiurile Demmers Teehaus nu conțin agenți chimici si nici calorii.
Pentru consultarea listei cu potențiali alergeni din ceaiurile Demmers vă
rugăm să accesați următorul link:
http://www.demmer.ro/wp-content/uploads/2015/10/Allergens.pdf
Preţurile conţin TVA, se referă la pachete de 100g, mai puţin cele la care
este specificat alt gramaj.
Ceaiurile de fructe, rooibos şi mate se comercializează doar în pachete
de 100gr.
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UN MAGA ZIN DEMMERS TEEHAUS
MEREU APROAPE DE TINE!

010012 BUCUREȘTI - Piaţa Universităţii
Str. Academiei, nr. 9, sect. 1
+ 40 21 310 33 96
400015 CLUJ-NAPOCA - Piaţa Unirii
Piaţa Unirii, nr. 9
+ 40 731 307 897
400436 CLUJ-NAPOCA - Iulius Mall
Str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53-55
Magazin 168
+ 40 264 551 212
900498 CONSTANŢA - Maritimo Shopping Center
Str. Aurel Vlaicu, Nr. 220
+ 40 241 838 179
***
Vânzări Horeca
comenzi@demmer.ro

Pentru cumpărături online vizitaţi

www.demmer.ro
www.demmertea.ro
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