It’s
tea-time

Witte thee:

Het geheim van Toetanchamon: Melange van witte thee met een heerlijke
sinaasappel/ amandel smaak. Een lust voor het oog, een prachtige thee
met een licht notige afdronk.
Framboos / physalis: Melange van witte thee en vruchten.
In deze mengeling wordt exclusieve, fijne Mao Feng harmonisch
afgestemd op de smaak van fruitige frambozen en exotische physalis.

Groene thee:

Drie bezanthijnen: Een erg lekkere melange met o.a. drie bijzondere
ingrediënten. Gehakte amandel, pistachenootjes en citrusvrucht.
De trots van Gramsbergen.
Drie koningen: Precies de juiste thee voor de lange winterdagen
en avonden! Een kruidige groene thee met heerlijke walnoten,
sinaasappelbloesem en kardemom.
Dreamdancer: De groene thee lokt, in combinatie met de fijne witte thee
en een fruitige notie van perzik, heerlijke dromen uit.
Green sunshine: Een groene thee met de fijne en zachte smaak,
afgerond met een zoet frisje. Voel het zonnetje schijnen!
Jasmijn thee: Deze thee is al sinds 1000 jaar de nationale drank van China.
Dus drink de thee de hele dag door zoals de echte Chinezen!

Zwarte thee:

Boer- en boerinnenthee: Een lekkere zachte Ceylon thee geplukt in
augustus, het kwaliteitsseizoen!
Ceylon lovers leap: Heel fijne Ceylon thee uit het bekende teeltgebied
“Nuwara Eliya”. De fijne aroma is te danken aan de hoogte van het
teeltgebied, 2000 meter boven de zeespiegel. Met een lichte, scherpe en
frisse smaak die aan Darjeeling doet denken. Land van herkomst: Sri-Lanka.
Earl grey: Earl grey is een benaming voor een melange van zwarte thee,
op smaak gebracht met bergamotolie, gewonnen uit de schil van de
vruchten van de citrusachtige bergamotplant. De thee is genoemd naar
graaf Charles Grey, een Brits staatsman en premier.
Natte neuzen: Een geur- en smaakvolle thee, die gedronken wordt na
een stevige wandeling. Lekker even opwarmen! Een favoriet onder de
theedrinkers.
Windkracht 8: Laat je omver blazen door deze fruitige, kruidige thee!
Een zwarte thee vermengd met citrusschilletjes, stukjes kaneel,
rozenbottel, korenbloemblaadjes, natuurlijk aroma en stukjes appel.

Vruchtenthee:

Apple crumble: Geniet van deze winterthee met appelkruimel
smaak, even terug naar de tijd van…toen! Met appelstukjes,
hibiscusbloem, aalbessen en natuurlijke aroma.

Aqua de Jamaica: Geweldige smaak. Deze thee geeft je het gevoel dat je
in Jamaica op vakantie bent. Een exotische fruit explosie. Met hibiscus,
rozenblaadjes, stukjes mango, ananas, wortel, mandarijn, kokos, appel,
aardbei en bamboeblaadjes.

Rooibos:

Rooibos chai massai: Rooibos thee komt uit Zuid-Afrika. Rooibos is eigenlijk
geen thee maar een kruid omdat het niet van de theeplant afkomstig is.
Veel mensen drinken rooibos omdat het geen cafeïne bevat en zeer rijk is aan
antioxidanten. Deze rooibos vanille is een aangename rooibos variant.
De uitgekiende smaak van sublieme specerijen. Met toevoeging van een
scheutje melk, eventueel gezoet met honing.
Dromenvanger: Deze rooibos samenstelling krijgt zijn fruitige, frisse
smaak door de aangenaam zurige smaak van Nordic duindoornbessen,
harmonieus geperfectioneerd met een zoete oranje noot.
Oma’s appeltaart: Deze combinatie van fijne rooibos verspreidt een
typische appel- en kaneelsmaak, een geur in huis van verse gebakken
appeltaart uit de oven.
Openhaard romance: Deze zachte rooibos met frisse vruchten en pittige
specerijen wakkert een warm vuurtje in je aan.
Een echte rooie, dus genieten maar.

Kruidenthee:

Ochtenddauw: De frisheid van pepermunt, gecombineerd met citroenmirte
en citroengras, zorgt voor een ronde smaakbelevenis.
Internal peace: Deze thee maakt je warm van binnen, een heerlijke
kruidenthee met vele kruiden die elkaar rijkelijk aanvullen, kaneel, venkel,
groene munt, gember, zoethout, hibiscus, sinaasappelschillen, kruidnagel,
rode peper, kamillebloemen en kardemom.
Citroen gember (bio): Citroen en melisse geven deze compositie een
bijzonder frisse notie, een mooie ronde thee met melisse, stukjes appel,
citrusschillen, citroengras, gember, natuurlijk aroma en citroenzuur.
Citroen verbena (bio): Verveine kent verschillende namen, Citroenverbena,
ijzerkruid, verbene. Maar liefst veertien stoffen bepalen de geur- en smaak
van de Verveine. De twee belangrijkste zijn geranial en neral, deze huizen
ook in het aroma van citroen, sinaasappel en citroengras.
Het wordt gedronken om de kalmerende werking en in Frankrijk als
digestivum na de maaltijd.
Kruidenhofje (bio): Zorgvuldig geplukt en samengesteld. U hoeft alleen
maar gekookt water toe te voegen om daarna te kunnen genieten van een
friszachte kruidenthee.
Opa’s kruidentuin: Opa gaat voor puur natuur! In deze mengeling hebben we
de frisse nanamunt speels aangevuld met fruitige, aromatische vlierbessen.
Leun achterover, relax en geniet! Met vlierbessen, citroengras,venkel,
pepermunt, nanamunt, cactusbloesems en wolbloembloesems.
z.o.z.

Welnessthee:

Hammam: Ondersteunt het natuurlijke reinigingsproces met
gemengde kruiden zoals brandnetel, citroengras, rozenbottel,
kruizemunt, sinaasappelschil, paardenbloem, mariadistel, gember,
zwartebessenblaadjes en passievrucht.

Notenthee:

Notendroom: Mmmm… de geur van versgebakken koekjes proef
en ruik je in deze verslavende notenmelange. Een heerlijke
zoete thee met stukjes amandel, kaneel en appel.

themathee:

Hoera: Hoera, Hoera! Het vieren kan beginnen, een heerlijke kop
kruidenthee met een smaak van feestvieren. Geniet ervan en niet te
vergeten: Gefeliciteerd!
Lieve mamma: Deze compositie is een echte uitdaging voor de zintuigen.
De zoetheid van honeybush-thee en appel, kruidig afgestemd met
een vleugje venkel, een fijne kaneelsmaak en de lichte frisheid van
nanamunt, afgerond met het buitengewone karakter van groene maté.
Kortom de thee voor de allerliefste moeder.
Zwanger: Een heerlijke kruidenthee die je aan alle kanten zal
ondersteunen: rustgevende kamille, met gember minder misselijk,
brandnetel om wat vocht af te drijven, verfrissende rozenbottel en
framboosblad om je baarmoederspieren te ondersteunen. Voel je goed!
Vriendinnen: Vier jullie vriendschap! Verras jouw liefste vriendin
en geniet samen van deze heerlijk zachte groene thee met
de fijnste vruchten.
Dank je wel: Dit is de thee om weg te geven aan jezelf of aan een ander.
Een thee waar iedereen blij van wordt. Een elegante mix van aardbeien,
frisse rode bessen en citroenschilletjes.

diverse thee:

Zoethout: Zoethout heeft een pittig zoete smaak. Doordat de schil
verwijderd wordt is deze beter geschikt voor mensen met een neiging
tot een hoge bloeddruk.
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