VERSE LOSSE THEE €2,60
Al onze theeën zijn ook te koop voor thuisgebruik in een leuke
cadeauverpakking. Neem eens een kijkje in de kast

Kruiden theeën
Heel veel maar o.a. kaneel, zoethout, steranijs,
sinaasappelschil, kardemom & Pea Blossoms
Fris en verwarmend tegelijk, in een geweldige combi
van vanille met citroengras
Fris & zoet met munt, lavendel en zoethout

Butterfly Chai
Vanille Lemongrass
Starry Starry Night
Sweet Unicorn

O.a. Stukjes appel, gekonfijte ananas, hibicusbloesem,
suiker Unicorns, bietstukjes
Koffiethee op basis van PuhErh, cacao en koffie. Een
echte verrassing
Citroengras, munt, verveine, appel en rozenbottel

'Troost & Leut 2.0'
Happy Birthday
Delicious Detox

o.b.v. Sencha met o.a. citroenmelisse, moringablad,
frambozenblad, salie, brandnetel, kardemom, acerola
Citroengras, komkommer, appel, verveine, mint,
citroenschillen, goudsbloesem

Lemon Cucumber Garden

Groene theeën
Classic Bancha
Silky Mint
White Pearl

Krachtig, licht zoete Japanse groene thee

Matcha Japanese Rose
Troost en Leut
Boswandeling
Jasmijn

Japanse groene thee met rozen en matcha

Munt met perzik, rozen en witte hibicus
Witte en Groene thee met jasmijn, kers & sinaasappel

Sencha met citroen en gember
Ananas, kokos, walnoot en amandel

Rooibos theeën
Tropical Sunrise
Toffe Peer
Caramel Delight
Hartendiefje
Chai Spicy Island
Herfstgloed
Kaboutertjesthee

Appel, Sinaasappel, kokos, kardemom en rode bes
Peer en gember
Groene rooibos met appel, sinaasappel, kaneel,
caramel, koriander, amandel en vanille
Mix van rood fruit
Rode peper, kardemom, vanille, kaneel & gember
Kokos, amandel en rozen
Kinderthee met aardbei, kiwi en rozen

Zwarte theeën
Pina Colada
Wild Cherry
Toffe ( e ) thee
A cup of Embraces
Chocolate Cookie Almond
Rozengeur en Marsepein
Sherlock's White Christmas

Cocktail van kokos en ananas
Ceyloon met wilde kersen
stukjes caramel
tropische mis met mango en passievrucht
Assam met chocola, sinaasappel, kokos, amandel en
rozen
Assam met lychee, geroosterde amandelen,
rozenblaadjes, kardemom, rozenknoppen en vanille
Ceylon met sinaasappel, kokos, amandel en rozen

Witte Thee
Best Friends Forever

Ananas, Papaya, mango, bessen, aardbei, rozen en
jasmijn

Zomerse theeën
Melon Mint, Pretty Flamingo - Turkse Appel thee - Summer Punch

Verse theeën
Munt - €3,00 Gember €3,00 Munt/Gember €3,15

