Prijslijst winkel
Infuus
BLEND 19

50gr

7.50 EUR

50gr

7.50 EUR

BLEND 21

50gr

6.50 EUR

BLEND 22
BLEND 76

50gr
50gr

6.50 EUR
7.50 EUR

BLEND 20

Een bloemige mix met onder andere jasmijn
en kamille
De belangrijkste kruiden zijn rozemarijn,
steranijs en jeneverbes.
Deze infusie kan niet enkel gebruikt worden
om een lekkere ‘thee’ te maken, maar kan
ook als basis dienen voor een zomerse
marinade.
Onze ijsthee-mix. Deze kruidenmengeling
werd samengesteld om er een lekkere
ijsthee van te maken zonder toevoeging van
enige suikers. Kan natuurlijk ook warm
gedronken worden.
Op basis van hibiscus, munt en
vlierbloesem.
Een pittige mix van gember en citrus
Onze eigen kruidenmix om zelf een lekkere
chai latte te maken

MIST
White ‘Ruby’

25gr

12.50 EUR

Milky Oolong

25gr

9.00 EUR

Roasted Dong Ding Oolong

25gr

13.50 EUR

Honey Black

25gr

13.50 EUR

25gr

8.50 EUR
6.50 EUR

Sencha
Genmaicha

Zeldzame Taiwanese witte thee. Een thee
met een delicate florale smaak met op het
einde een vleugje honing
Een romige Oolong. Je zal genieten van de
boterige smaak van melkchocolade en zoete
koekjes.
Traag geroosterde thee. Je zal een subtiel
geroosterde smaak ervaren samen met
een fruitig pallet.
Deze thee heeft een overweldigend honing
karakter, een diepe ronde smaak met een
plezante toets van perzik
TIJDELIJK UITVERKOCHT
Groene sencha met gepofte rijst. Dit zorgt
voor een typische nootachtige smaak.

Curiosithee
White Peony

30gr

29.00 EUR

Gunpowder

100gr

8.00 EUR

Heaven Scent

50gr

15.00 EUR

Angel Garden

50gr

15.00 EUR

Monkey Chief

30gr

19.00 EUR

Gift of the Tortoise

45gr

21.00 EUR

Coeur de Lion

50gr

39.00 EUR

Assam

100gr

8.00 EUR

Darjeeling

100gr

16.00 EUR

Sister Lin

50gr

29.00 EUR

Encre de Chine
White Lavender
White Roses
Green Jasmine
Mojito
Maghrebijnse Muntthee

50gr
30gr
30gr
50gr
60gr
80gr

29.00 EUR
25.00 EUR
25.00 EUR
17.00 EUR
10.00 EUR
13.00 EUR

Green Earl Grey

50gr

15.00 EUR

Earl Grey

100gr

19.00 EUR

Lapsang Souchon

100gr

15.00 EUR

Chocolaté

100gr

16.00 EUR

100gr

12.00 EUR

100gr
100gr

12.00 EUR
12.00 EUR
9.00 EUR
9.00 EUR

Groene Rooibos
Rode Rooibos
Honeybush
Rozenbottel
Kamillemix

60gr

Je erkent groene en minerale toetsen
geaccentueerd met een vleugje honing
Typische groene thee om zelf een
Marokkaanse muntthee te maken.
. De smaak is grassig met toetsen van
gestoofde bladgroenten
Hij heeft een zilte smaak verrijkt met
toetsen van gesmolten boter en pril witloof.
Het aroma verwijst naar frisse jonge
lentebladgroenten, algen en oesters.
Deze Oolong heeft een warm boeket van
vijgen, geroosterd brood, noten en sesam.
Deze Oolong heeft een rijk boeket van wite
bloemen, mineralen en jonge bladgroentjes.
Krachtige organische thee met sterk
moutachtig karakter.
Zachte organische thee, mooi in balans met
licht houtachtige smaak.
Zwarte thee met subtiele toetsen van zoete
aardappel, perzik en botercaramel.
Zwarte thee met een rijk aroma van rode
vruchten met een vleugje zoete aardappel.
Witte thee met lavendelbloemen
TIJDELIJK UITVERKOCHT
Witte thee met rozenblaadjes
Een excellente groene thee met Jasmijn
Heaven Scent met citroenschillen en munt.
Typische groene Chinese Gunpowder met
gedroogde munt en oranjebloesems.
Een frisse groene variant van de
traditionele Earl Grey.
Zwarte thee besprenkeld met biologische
etherische olie uit de schil van Bergamot.
Typisch gerookte zwarte thee uit Wuji Shan,
China
Een perfecte melange van zwarte thee met
cacaodoppen.
TIJDELIJK UITVERKOCHT
Niet geoxideerd. Qua smaak veel zachter
dan de gewone rooibos
100% rode geoxideerde rooibos
Naar honing smakend kruideninfuus van de
Zuid-Afrikaanse honingplant.
TIJDELIJK UITVERKOCHT
Rustgevende mengeling met kamille, munt
en anijs

Pu Erh Empire of the Sun

50gr

35.00 EUR

Pu Erh The Last Emperor

50gr

39.00 EUR

Vintage Pu Erh van het jaar 2009, laat je
verrassen door het palet van aardse
smaken zoals aardappelen, paddenstoelen
en vochtig hooi.
De Last Emperor werd geplukt in 2006 op
de velden in Yunnan. De smaak is totaal af,
volledig rond.

Accessoires & Varia
Theeset

55.00 EUR

Theetafel

30.00 EUR

Gaiwan

15.00 EUR

Tasting Cups

5.00 EUR

Pitcher (kannetje)

8.00 EUR

Kinto theepot

460ml
720 ml

30.00 EUR
35.00 EUR

350ml

18.00 EUR

450ml

20.00 EUR

Kinto theetas
Rietjes Straw by Straw

7.00 EUR

Chukwa

200gr

8.50 UR

Siropen

250ml

6.8 EUR

Een complete theeset bestaande uit:
- Theetafel
- Gaiwan
- 2 Tasting cups
- Pitcher
Een theetafel is een soort van dienblad,
oorspronkelijk gebruikt voor traditionele
theeceremonies. Gemaakt uit bamboe
Een gaiwan is een Chinees kommetje met
deksel zonder handvat die wordt gebruikt
voor de infusie van theebladeren en de
consumptie van thee.
Per 2 stuks. Deze kleine koppetjes zijn
ideaal om thee te proeven die werd
klaargemaakt in een gaiwan.
Ideaal om de thee, gebrouwen in de Gaiwan,
te verdelen.
Japanse glazen theepot met geïntegreerde
filter in het deksel. Bij het schenken blijven
de theeblaadjes mooi in de pot.
Thee zetten was nog nooit zo eenvoudig.
Het principe is simpel: plaats thee in de
filter, plaats deze in de mok, giet hierover
heet water en laat de thee trekken.
Eco-vriendelijke rietjes, gemaakt van 100%
stro.
Gezond alternatief voor chocolademelk. Een
infusie van pure cacaoschillen en kruiden,
dus cafeinevrij, zonder suikers of andere
extra’s . Beschikbaar in volgende smaken:
Natuur, Kokos, Chili en Chai
Artisanale siropen om thuis limonade te
maken. De siroop mengen met plat of
bruisend water in een verhouding van 1/6.

