Pomarańczowo - Cynamonowa Rozkosz

Korzenna kompozycja czerwonokrzewu afrykańskiego
z owocami i cynamonem. Rooibos pochodzi z Afryki,
gdzie był serwowany jako napój zdrowotny dla królów
plemiennych. Składniki: suszone jabłka, Rooibos,
rodzynki, pieczony korzeń cykorii, laski cynamonu, suszone gruszki, pąki róży/ Miód, świeży imbir, syrop pomarańczowy, plastry cytryny i pomarańczy, goździki
400 ml 14,90 zł

Malinowy kwartet - Aromatyczna kompozycja

owocowa na bazie malin, dzikiej róży, jabłka, hibiskusa.
Mieszanki owocowe były cenione na dworze brytyjskim
na długo przed odkryciem herbaty, a malina stanowiła
ich główny składnik. Daje napar o głębokiej czerwonej
barwie i intensywnym, malinowym aromacie.
Składniki: hibiskus, dzika róża, głóg, jabłko, skórka pomarańczy, malina maliny w całości, mus malinowy,
syrop malinowy 400 ml 15,90 zł

Zielone Ukojenie – Gunpowder jest najszlachetniejszą odmianą wśród chińskich herbat zielonych.
Charakterystyczny kształt srebrzysto-zielonych kulek
uzyskuje się poddając świeże listki działaniu gorącego
powietrza lub pary. Tak przygotowana herbata rozwija
się w trakcie zaparzania. Składniki: chińska herbata
zielona Gunpowder 100 %, syrop pomarańczowy, syrop
miętowy, listki mięty, plastry pomarańczy
400 ml 14,90 zł

Herbaty z alkoholem

Herbata Szarlotka - Czarna herbata cejlońska

o aromacie dzikiej orchidei jest uznawana za najlepszą
na świecie. Plantacje założone na Sri Lance przez
Brytyjczyków dostarczały elitom na angielskim dworze
herbatę o wybitnej jakości. Składniki: czarna herbata
liściasta z rejonu Kandy na Sri Lance (100 %) 40 ml
żubrówki, miód, imbir, cynamon, plastry jabłka
400 ml 18,90 zł

Mrs Cherry - Tradycyjne połączenie herbat zielonych

Sencha i Mao Feng z aromatyczną wiśnią pochodzi
z Japonii. Cesarze tego kraju delektowali się tym rarytasem podziwiając piękno kwiatów kwitnącej wiśni w trakcie święta Hanami. Składniki: chińska zielona herbata
Sencha, chińska biała herbata Mao Feng, zielona
herbata Gunpowder, suszone wiśnie, kawałki pomarańczy konfitura wiśniowa, wiśniówka 40 ml
400 ml 18,90 zł

Miód na ciepło

Miodowy Chillout - Miód pitny wysokiej jakości,
goździki, anyż, plastry pomarańczy 250 ml 17,90 zł

Wino na ciepło

Pomarańczowy Chillout - Grzaniec korzenno-

pomarańczowy, goździki, anyż, plastry pomarańczy
250 ml 15,90 zł

Piwa lane na ciepło

Piwo grzane - z syropem malinowym lub syropem
imbirowym z goździkami
300 ml 14,00 zł / 500 ml 15,00 zł

Kubek gorącego czekoladowego
nieba czyli czekolady na gorąco:

Czekolada Marshmallow - czekolada z mini
piankami 350 ml 17,90 zł
Czekolada piernikowa - kruszone pierniczki

w czekoladzie o smaku piernikowym z bitą śmietaną
350 ml 17,90 zł

Czekolada pomarańczowa - czekolada o smaku

pomarańczy z dodatkiem świeżo startej skórki z pomarańczy z bitą śmietaną 350 ml 17,90 zł

Czekolada z bitą śmietaną - czekolada,
bita śmietana 350 ml 15,90 zł
Czekolada z migdałami - czekolada migdałowa
z wiśniami, płatkami migdałów i bitą śmietaną
350 ml 17,90 zł

Kawałek gorącego
kawowo-piernikowego nieba

Aromatyczna latte z dodatkiem syropu piernikowego z kruszonymi pierniczkami i bitą śmietaną
350 ml 17,90 zł

Bądź na bieżąco z naszym facebookiem.

