
THEEKAART

Lady Grey Deluxe € 3,10

Zwarte Assam thee uit Zuid-India,
bestaande uit zwarte thee, OP,
citroengras, zwarte thee Pi Lo Chun
Longkou, bergamot natuurlijk
aroma, sinaasappelschilletjes,
citroenschilletjes, blauwe
korenbloem en rozenblaadjes.

Smiling Buddha € 3,10

Groene thee uit China, bestaande uit
Sencha, citroengras, gember,
natuurlijke aroma en
citroenschilletjes.

Chai € 3,10

Zwarte Assam uit Zuid-India,
bestaande uit kaneelstokje, venkel,
gember, anijs, roze grasanjer en
gemalen kardemom.

Kalahari € 3,10

Rooibosthee uit Zuid-Afrika
bestaande uit rooibos,
sinaasappelschilletjes, citroengras,
natuurlijke aroma en blauwe
korenbloem.

China Jasmin Imperial € 3,10

Groene thee uit China, bestaande uit
Groene Jasmijn silverneedle, China
Jasmijn Dragon Pearls en Witte thee
Pai Mu Tan.

China Bai Mu Dan € 3,10

Witte thee uit China met een groen-
zacht bruin blad en veel topjes.
Bloemig en mild, met een
aromatische smaak.

Sinds april 2021 werken wij samen
met Fredt Moers van ‘Moers, Thee
& Meer’ uit Leiden. Fredt verkoopt
biologische thee in zijn mooie winkel
vlakbij de Pieterskerk.

Samen met Fredt hebben wij 10
soorten thee speciaal voor het
Theehuis uitgekozen: ‘Thee van
Tante Jans’.

De theesoorten op de kaart zijn
tevens bij ons verkrijgbaar in kleine
verpakkingen.

Per tafel afrekenen.



THEEKAART

Sencha Fukuoka € 3,10

Zeer aromatische, heerlijk smakende
Sencha uit Japan, goudgeel in de kop.
Een verrassend uitgesproken thee.

Let’s dance € 3,10

Een bijzonder swingende
vruchtencombinatie van appel,
banaan (met kokosolie, rietsuiker,
honing), natuurlijke aroma,
cacaoschaal, aarbei, popcorn,
braam, Bourbon vanille met rooibos
uit Zuid-Afrika.

Sunny Kiss € 3,10

Een zonnige vruchtencombinatie van
druif (druivenpitolie), dadel, vijg,
natuurlijke aroma, goudbes,
sinaasappelschilletjes, mango en
goudsbloem.

Earl grey € 2,50
English breakfast € 2,50
Rooibos € 2,50
Groene thee citroen € 2,50
Ceylon € 2,50

Verse gemberthee € 3,15
Verse muntthee € 3,15

Verse thee

Pickwick thee

Per tafel afrekenen.

Nepal Oolong € 3,10

Een perfect bewerkte Oolong thee
uit de hooglanden van de Himalaya.
Met zijn complexe palet aan aroma’s
is dit een prachtige thee voor
liefhebbers en kenners.


