Black

Yellow

ITALLAP belső oldal

Magenta

EGY KANNA TEÁT EGY SZEMÉLY RÉSZÉRE SZOLGÁLUNK FEL.
TEÁINKBÓL JEGES TEÁT IS KÉSZÍTÜNK, 1 ADAG 0,5 l.

Fehér tea „PAI MU TAN” BIO

850 Ft

ÜZLETÜNKBEN CSAK AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TERMÉKEK FOGYASZTHATÓK

750 Ft

Chaicha, vagy Narcissus teanövény levele, melyet szedés után kizárólag
napon szárítanak. Lágy fűszeres íz, sok fehér-ezüst levélcsúcs jellemzi.

Fehér tea „CUI MIN QUINGSHAN” BIO

Assam FTGFOP

TEAKEVERÉKEK
750 Ft

Szépen kidolgozott tea sok arany csúccsal, mely kerek fűszeres ízt ad.
Az Assam szortiment kiemelkedő típusa.

Assam Orangajuli TGFOP

730 Ft

A kedvelt ültetvény teája az első áprilisi szedési ciklusból. A nagy,
húsos Assam levelek fűszeres ízt adnak erőteljes virágillattal. Az erős
teák kedvel őinek!

Darjeeeling First Flush House Blend FTGFOP1

English Breakfast BIO

750 Ft
730 Ft

Első és második szüretbõl származó levelek ízes keveréke, telt aromával.

KÍNA
Keemun Congou BIO

720 Ft

Kína egyik legjelent ő sebb teafajtája. A lágyabb teák kedvel ő inek.
Kellemesen élénkít ő hatású.

Lapsang Souchong

720 Ft

Extravagáns kínai teakompozíció. Gyantás fenyő égetésével szárítják,
így nyeri el jellegzetes füstös ízét.

Rózsatea

720 Ft

A Congou tartomány rózsaszirmokkal édesített teája, különleges
aromával.

Yunnan Pu-Erh

750 Ft

A már fermentált leveleket ismét benedvesítve kapjuk az ún. posztfermentált teát, melyet ezután még pár évig hűvös pincékban, vagy földbe
ásva tárolnak, így nyerve az oly jellegzetes ízt. Erős fekete tea, földes-fás ízzel.

China Yunnan Imperial

720 Ft

730 Ft

Orosz szamovár tea

Keletfríz-válogatás

730 Ft

850 Ft

Gunpowder Temple of Heaven”
”
China Sencha OP BIO

680 Ft

680 Ft

680 Ft

A kelet-friziai teák nagy népszerűségre tettek szert a német határon túl is. A
hagyománynak megfelelően csak a szezon legfinomabb teáit használjuk fel
receptjeinkhez. Ez a keverék aranybarna csúcsokkal és a klasszikus,
erősen fűszeres ízzel rendelkezik.

680 Ft
980 Ft/db

850 Ft

A Nuwara tartomány lágy teája, erős, teljes aromával.

720 Ft

Gruziya Op
Egy lágy, jóleső” teakeverék a Kaukázus déli lejtőiről.
”

730 Ft

720 Ft

680 Ft

Japan Tamaryokucha BIO

Ruanda Rukeri BIO
50 éve, európai telepesek által alapított ültetvény különlegessége ez a sötétbarna levelű, ezüst csúcsú tea, főzete könnyen fűszeres-friss citrusos.

Vietnam Golden Tippy BIO
Észak-vietnami családi ültetvény teája, hagyományos műveléssel, BIO
minősítéssel. Világosbarna, egységes levelek, arany csúcsokkal. Felöntése
könnyű és lágy, de telt aromájú, rézszínű főzettel, virágos-karamelles illattal.

720 Ft

680 Ft
720 Ft

850 Ft

750 Ft

Igazi különlegesség a klasszikus teák rajongóinak: az első szüretből származó,
finoman világoszöld levélerek keverednek a mélyzöld senchával. Kiváló
minőségű, BIO tea. Citromsárga felöntése telt, fűszeres aromájú.

680 Ft

680 Ft

Gránátalma-gojiberry

680 Ft

Gránátalmamagok keverednek az egészségbomba gojiberryvel a zöld
teában, melyet csepp citromfű savanyít.

680 Ft

Fekete és zöld tea keveredik papayával, napraforgó-virágga, csipkebogyóhéjjal.

Pink Guava

Trüffel

680 Ft

A zöld teában az ínyencek által már felfedezett trópusi guava jellegzetes
ízét a mangó édességével kombináltuk, a színes dekorációról cékla és
almadarabok gondoskodnak.

680 Ft

Ananász-mangó

A frissen sült, meleg vajas sütemény ízét a mandula, koriander, pisztácia, édesbors adja. Legfinomabb ízesített teáink egyike.

680 Ft

A citrusgyümölcsök ízével, joghurt és maracujadarabokkal gazdagítva,
napraforgó virágszirommal díszítve.

680 Ft

A fekete teát ánizs, fahéj, gyömbér, fekete bors, szegfűszeg, cikória
ízesíti, India hangulatát idézve. Tejjel, tejszínnel ajánljuk.

680 Ft

Hófehér homok, kristálytiszta tenger, suhogó pálmalevelek… Az ehhez
kapcsolódó klasszikus ízt adják a fekete teában lévő csoki és kókuszdarabok. Igazi lágy, krémes keverék!

Dark chocolate

Flamango

680 Ft
680 Ft

A fekete és oolong tea keverékében diódarabok, mandula, krokant és
juharszirup csábít Kanada behavazott tájaira. Tejszínnel ajánljuk!

680 Ft
680 Ft

680 Ft

Nyár, napsütés, strand, pálmafák-ananász, mangó! Csészénkben a
trópusok édes-friss gyümölcsös íze, a mangó és ananászdarabokat
napraforgóvirágszirom díszíti a zöld teában.

Kókuszos mandula

680 Ft

A cukorba forgatott mandulaszemeket a kókusz finom íze kíséri, melyet
kis fahéj és csillagánizs bolondít a zöld teában.

Cukorflamingók

680 Ft

Rebarbarás vattacukor

680 Ft

Narancs-maracuja

680 Ft

A lágy zöld tea tökéletes alapot nyújt az érett déligyümölcsöknek, melyet
csepp citromfű bolondít.

Mangobelle

680 Ft

A mangó és a sárgabarack finom összhangja a zöld teában.

680 Ft

680 Ft

Színes és édes, mandulás és illatos, tejszínnel felöntve szánkban elomló
krémes ital.

Juharszirup-dió

680 Ft

Édes málna és savanykás rebarbara íze a vattacukorban, melyet színes
cukor egyszarvúak adnak a zöld teának.

Napérlelte édes mangó és friss gránátalma ízében-illatában fürdőznek a
pink és fehér cukorflamingók.

Ibolyás macaron

680 Ft

Sárkánygyümölcs és pomeló, fehér és pink cukorflamingók tánca az
édes nyári dinnyével.

A legfinomabb ceyloni és kínai fekete teát ízesíti a kesernyésen édes fekete
csokoládé, egy csepp korianderrel. Tejjel, tejszínnel ellenállhatatlan csábítás!

750 Ft

Sakura japán cseresznye
A japán sakura-csersznye nemes édessége és a könnyű krémes íz kombinációja. Minden általános zöld tea szortiment kötelező darabja.

Ezt a teát kóstolva ananászkrémmel töltött praliné omlik szét nyelvünkön.

750 Ft

680 Ft

Egyedi ízt ad a savanykás áfonya, kevés málnával bolondítva, rózsabimbóval díszítve.

Magic Moon

Ananász-csoki-álom

750 Ft

Áfonyás rózsa

Gyümölcsös gránátalmamagok, édes gránátalmavirágok ízesítik a zöld teát.

Bounty

Tavaszi szedésű, magas minőségű tea, enyhén gőzölt levelekkel. Finom
levélszerkezete világoszöld felöntést ad, íze lágyabb a többi japán senchánál,
enyhe édessége igazi csemegévé teszi a zöldtea-kedvelők számára.

Japan Kukicha BIO

680 Ft
680 Ft

Gránátalmavirág

Spicy chai

Ez a Kyushu szigetén termesztett zöld tea a klasszikus gyümölcsös-füves
illatával, lágy limettes felütésével a kezdő zöld teaivók kedvence. Középzöld,
kissé nagyobb, sodrott levele magas minőséget biztosít italunknak.

Japan Sencha Fuji

680 Ft

A régi kedvenc: fekete tea csokidarabokkal, mandulával, piros édes
borssal dekorálva.

Nagylevelű zöld tea 30% hántolt rizstartalommal. Populáris, könynyű, egzotikus ital.

Gondosan kidolgozott tea, melyet pödrés és szárítás előtt kissé felgőzölnek. Levele finom, törékeny struktúrájú, főzete világos olívazöld.
Az erős zöld teák kedvelőinek.

720 Ft

Tejbubi
Ezt a mandulatejet még Kleopátra is megirigyelné! Zöld tea tejszínes
karamellel, kókusszal, mandulával, gyömbér, és joghurt-darabokkal.

Karamelldarabok, csokidarabok és vanília ízesíti a ceyloni teát.

Sweety Lemon

Japan Sencha Fukujyu

720 Ft

Irish cream

JAPÁN

680 Ft

Rendkívül aromás tea, a legfinomabb Darjeeling karakterrel. A különlegességek kedvelőinek.

Irish Morning

Édes marcipán

A legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő keverék. Csodálatos, enyhén édes ízű ital, igazi ritkaság a zöld tea-kedvelők számára!

Afrikában, Kenya területén vannak a legkiválóbb teatermő vidékek, ahol
ritkaságszámba menő ortodox teát termelnek. Szép levéltea, arany csúcsokkal, friss aromával.

Bitter Lemon

A világ leghíresebb ízesített teája, mely a bergamott olajnak köszönheti aromáját. Illatos, vörös színű. A Darjeeling, Assam és Ceylon tea
csodálatos összhangja.

Kína délkeleti részén, a Yangtze közelében terem ez a klasszikus kínai zöld
tea. Enyhén fűszeres íze, könnyed édesége hordozza a zöld teák ősi jellegét.

Japan Matcha Genmaicha

680 Ft

Szépen dekorált sencha tea a jól ismert bergamott ízzel, citromdarabokkal. Koffeinmentes.

ÍZESÍTETT FEKETE TEÁK

Karamellino

A „császárok teája” a keleti Zheijang tartományból. Fonnyasztása
után kézzel szárítják, serpenyőkben, így kapva a csúcsminőséget.

Genmaicha

720 Ft

Earl Green

Whisky és kakaóízesítésű, a teák Bailey's-e.

Csúcsminőségű kínai zöld tea. Eredetileg csak olyan magasságban termett,
ahol csak az erre betanított majmok tudták szüretelni, innen kapta nevét is.
Ma már kizárólag kézzel szedett levelét csak az év egy nagyon rövid szakában szüretelik. Könnyű, világos zöld tea, enyhén mézes jelleggel.

Chun Me BIO

Kínai karamell
Igazi karamelldarabok keverednek a zöld teával.

Erős rum íz, körítve a tört karamellel, kókusszal, sáfránnyal adja az ír
temperamentumot.

TEÁK MÁS ORSZÁGOKBÓL

Ceylon Nuwara Eliya FOP

720 Ft

Ritkaságaink egyike az Észak-Vietnam hegyein, 1500 méter magasan élő,
10 méter magasra növő „Tuyet San” teacserje levele. A hegycsúcsokat
egész évben vastag felhők borítják, biztosítva ezzel a tökéletes növekedési körülményeket. Dohányzöld, enyhén sodrott levél, kímélő feldolgozással, friss, füves ízzel, telt aromával.

Earl Grey Special

A frissen szedett levélcsúcsokat kézzel kötik csokorba, préselik és szárítják.
Többször felönthető, lágy ízű tea. Kínában a gazdagság és a siker jelképe.

Lung Ching BIO

680 Ft

Zsenge jázminszirmok és a könny ű zöld tea tökéletes harmóniája.

A zöld teát friss citromíz bolondítja, citromfű, citromhéj finomítja.

A puskapor” nevet a mind a mai napig kézzel golyócskákká pödört
”
leveleiről kapta. Száraz, enyhén kesernyés ízű.

White Monkey

Az ősrégi orosz recept alapján készült keverék határozott aromás, mégis
lágy ízt ad. Szamovárban elkészítve felejthetetlen élmény!

Nepál FTGFOP1 MALOOM

Az oolongok klasszikusa a fujiani termelésben. Az ősszel szedett, érett
levelek testes ízű, magas aromájú itala.
Ez a tea csak 1000 méteres magasságban terem. A tradícionálisan kézzel
szedett leveleket nagyon rövid ideig fermentálják, így megmarad a tea
„zöld lelke”, lágy könnyen gyümölcsös ízt adva.

680 Ft

Jázmin

KÍNA

Virágzó Tearózsa (zöld/fehér, többféle virággal)

Sötét színű, erős, teljes aromájú tea. A legfinomabb Assam, Sumatra,
CTC (crushing, tearing, curling = zúzott, tépett, pödört levelek, csak
afrikai ültetvényekről) teák keveréke.

Kenya GFOP Kaproret

730 Ft

A keleti Shalimar név a mérhetetlen gazdagság és határtalan hatalom
jelképe. A hosszú, enyhén sodrott félfermentált levelek mangódarabokkal, rózsaszirommal és konytvirággal keveredve csábítanak e
birodalomba.

Fehér tea „SNOW BUDS”

Irish Breakfast

730 Ft

ÍZESÍTETT ZÖLD TEÁK
720 Ft

Nuwara tartományban termő, matt olivaszínű, pödrött levelek, melyek
felöntése frissen-gyümölcsösen és cseppet fűszeresen illatozik.

Vietnam FOP

Világos főzete enyhén fanyar ízű.

A szépen kidolgozott lágy levél adja a közepesen erős, kitűnő fűszerezésű és illatú, aranyszínű italt, mely tejjel is kiváló.

Enyhén fermentált oolong tea, amelynek eleinte kesernyés zamata van,
majd később kibontakozik jellegzetesen édes dióíze.

China Oolong "TI KUAN YIN"

680 Ft

Erősen aromás tea sok hajtáscsúccsal. A legkiválóbb ültetvényekről gondosan válogatott broken teák keveréke adja ezt a csodálatos zamatú reggeli
teát. Barna, vagy kandis cukorral, tejjel ajánljuk.

Ceylon Orange Pekoe

OOLONGOK, FEHÉR TEÁK

Oolong Shalimar

680 Ft

CEYLON

Csúcsminőségű tea 1200-2000 méter magasságú, 12-23 C°-os átlaghőmérsékletű termőterületről, hosszú, sötét mattzöld levelekkel, sok bronz csúccsal.

Oolong Formosa

730 Ft

A 2000 méter felett termesztett teák egyik legkiválóbb keveréke. A második szedési periódusból származó hibátlan tealevelekből áll.

Five o'clock

730 Ft

Lágy levelei, egyedülálló zöld-tea karaktere teszi a tea-világ” figyelemre”
méltó tagjává. Nem csak az Assam és a zöld tea kedvelőknek!

A legfinomabb ötórai tea. Testes és zamatos, tejjel és cukorral is kiváló.

Első szüret késői időszakából, édes-diós aromával. Tea, a legjobb minőségből.

Darjeeling Singbulli FTGFOP BIO

Darjeeling Himalaya

Darjeeling Makaibari FTGFOP1 BIO
A finoman kidolgozott levelek sok ezüst hajtással adják a tea hárs-zöld
színét, nemesen fanyar ízét.

INDIA
Assam Mangalam FTGFOP1

Ceylon Melfort

INDIA

750 Ft

Hunan tartományban, 750 m magasságban termesztett tea, melynek csak rügyeit szüretelik március végétől május elejéig, lágy-aromás, enyhén szénaillatú.

FEKETE TEÁK

EGYÉB ORSZÁGOK

ZÖLD TEÁK

Angyali csók

Orchideavirágok

720 Ft

Az orchideamagvakkal illatosított kínai zöld teát eper, málna, meggy és
rebarbaradarabok teszik illatossá.

Gésák virága

720 Ft

720 Ft

Angyaloknak készült zöld és fehér tea keverék, papayával, maracujával
és eperrel.

Nemcsak a szemet ejti rabul a zöld és fehér teában levő narancsvirág és
jázmin keveréke. A dekorációt parasztrózsabimbók teszik tökéletessé,
az ízt cseppnyi menta fűszerezi.

720 Ft

