MIST
White ‘Ruby’

25gr

11.00 EUR

Milky Oolong

25gr

7.50 EUR

Roasted Dong Ding Oolong

25gr

13.50 EUR

Honey Black

25gr

13.50 EUR

25gr

5.50 EUR

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

Duizendblad
Amelie
Janne

25gr

5.50 EUR

Elize

25gr

5.50 EUR

Rosie
Juliet

30gr
30gr

5.50 EUR
5.50 EUR

Billie

25gr

5.50 EUR

Kruidenzout

100gr

6.70 EUR

Kruidenazijn

15 cl

5.10 EUR

200 ml

14.00 EUR

500 ml

22.00 EUR

700 ml

25.00 EUR

UITVERKOCHT
Infusie met citroenmelisse, munt, marjolein,
bijvoet, duizendblad, korenbloem,
goudsbloem en citroenverbena
Roos en kaasjeskruid geven zachtheid aan
deze rustgevende mix op basis van linde en
citroenmelisse.
UITVERKOCHT
UITVERKOCHT
Deze mix heeft alles om je helemaal wakker
te maken zoals citroenverbena, zwarte
munt en Mexicaanse hyssop
Kruidenzout op basis van ecologisch zeezout
met biologische zaden, kruiden en bloemen.
Verschillende smaken
Op basis van biologische witte wijnazijn.
Door de planten koud te macereren geven
de bloemen hun smaak, geur en kleur aan
de azijn. Verschillende smaken

GIMBER
Gimber is een biologisch alternatief voor
elke alcoholische drank. Het concentraat zit
boordevol kwalitatieve biologische gember,
citroen, kruiden en specerijen om je
smaakpapillen uit te nodigen voor een
tango.

Curiosithee
White Peony

30gr

29.00 EUR

Heaven Scent

50gr

15.00 EUR

Monkey Chief

30gr

19.00 EUR

Gift of the Tortoise

45gr

19.00 EUR

Coeur de Lion

50gr

39.00 EUR

Sister Lin

50gr

29.00 EUR

Encre de Chine

50gr

29.00 EUR

White Lavender
White Roses
Green Jasmine
Mojito

30gr
30gr
50gr
60gr

25.00 EUR
25.00 EUR
17.00 EUR
10.00 EUR

Maghrebijnse Muntthee

80gr

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

Groene Rooibos
Rode Rooibos
Honeybush

100gr
100gr
100gr

12.00 EUR
12.00 EUR
12.00 EUR

Pu Erh Empire of the Sun

50gr

35.00 EUR

Pu Erh The Last Emperor

50gr

39.00 EUR

Witte thee, je erkent groene en minerale
toetsen geaccentueerd met een vleugje
honing, vers hooi en pompelmoes
Geurt naar fris groen zoals jonge erwtjes.
De smaak is grassig met toetsen van
gestoofde bladgroenten
Het aroma verwijst naar frisse jonge
lentebladgroenten, algen en oesters.
Voorlopig uitverkocht, kan besteld worden.
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.
Zwarte thee met subtiele toetsen van zoete
aardappel, perzik, compote van rode
vruchten en botercaramel.
Zwarte thee met een rijk aroma van rode
vruchtencompote met een vleugje zoete
aardappel.
Witte thee met lavendelbloemen
Witte thee met rozenblaadjes
Een excellente groene thee met Jasmijn
Voorlopig uitverkocht, kan besteld worden
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 de Bergamot.
Typisch gerookte zwarte thee uit Wuji Shan,
China
Een perfecte melange van zwarte thee met
cacaodoppen.
Deze rooibos is niet geoxideerd. Qua
smaak veel zachter dan de gewone rooibos
100% rode geoxideerde rooibos
Naar honing smakend kruideninfuus van de
Zuid-Afrikaanse honingplant.
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.

Infuus

BLEND 20

50gr

6.50 EUR

Onze eerste eigen creatie, in
samenwerking met Ortiga.
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.

Accessoires
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

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. Het is uitgevonden
tijdens de Ming-dynastie.
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 theekruiden in
de filter, plaats deze in de mok, giet
hierover heet water en laat de thee
trekken.
Eco-vriendelijke rietjes, gemaakt van 100%
stro.

