Black

Yellow

ITALLAP külső oldal

Magenta

GYÜMÖLCSTEÁK
Gond ű z ő Málna

680 Ft

Az európai kertek piros gyümölcseit koronázza a málna, melynek
édes-savanykás íze dominál a teában.

Almásrétes

Pirított mandula

680 Ft
680 Ft

Barbados

680 Ft

Dinnye

680 Ft

Kir Royal

680 Ft

Pina Colada

680 Ft

Ananász, kókuszdarabok, csipkehéj, hibiszkusz és alma együttese .

Négy Piros Gyümölcs

680 Ft

A málna, ribizli, az eper, és a szeder íze egy csészében.

Vadcseresznye

680 Ft

680 Ft
680 Ft

680 Ft

Irány a trópusok! Az érett mangó, papaya, hibiszkusz, kókuszchips,
bodza, feketeribizli, ribizli és eperlevél, mazsola, napraforgóvirágszirom
és joghurtgranulátum keveréke kísér minket a világ legszebb strandjaira!

720 Ft

A fodormenta észak-afrikai változata forrón és jegesen is frissítő.

Mate Green

Mate Sweet Orange

680 Ft

650 Ft
650 Ft
650 Ft
650 Ft

Egyiptomi nyaralás hűs, savanykás ízét érezhetjük újra.

680 Ft
680 Ft

680 Ft

Az ázsiai konyha jellegzetes fűszernövényéből készül a friss, szomjoltó tea.

Honeybush
Akár a redbusht, a honeybusht is Dél-Afrikában fedezték fel a XVIII.
században. A honeybush cserje karakteres megjelenésének köszönheti a
nevét. A virágok ragyogó sárgák, és mézillatuk van, míg a levelek kissé
durvábbak, a redbush leveleinél. 35 különböző helyen termesztik. Főzete kellemesen édes és aromás. Natúr és „csokitorta” ízben.

Kávéinkat, kávékülönlegességeinket Espresso Don Vito saját pörkölésű,
100% arabika kávéból készítjük. A jeges italokat koffeinmentes
kávéból is elkészítjük.
Szójatejjel, rizstejjel, mandulatejjel készítve
Eszpresszó
(eszpresszókávé)
Eszpresszó extra
(erős eszpresszókávé)

Boszorkányfüvek

720 Ft

650 Ft

Macchiato
(eszpresszókávé kevés tejhabbal)
Hosszúkávé
(hosszan lefőzött eszpresszókávé)

720 Ft

Cappuccino
(eszpresszókávé gőzölt tejjel és kevés tejhabbal,
kakaó, vagy fahéjszórással)

Almadarabok, szederlevél, mazsola, narancshéj, menta, citrommirtusz,
citromhéj, eperdarabok, napraforgóvirágszirom, gyűrűvirág, rózsavirág
és csalánlevél bűvöl el.
Arany ősz
Igazi különlegesség, melynek alapja füge-sütőtök-meggy. Citromfűvel,
szederlevéllel, rózsával, szegfűszeggel, almával és hibiszkusszal melegít
át a hűvös őszi napokon.

720 Ft

Bécsi kávé
(cappuccino tejhab helyett tejszínhabbal)
Tejeskávé
(hosszú kávé meleg tejjel, jegesen is kérhető))

720 Ft

Caffé Latte
(erős eszpresszókávé, forró, habosított tejjel)

A gyömbér friss, fűszeres, csípős ízét édesítik a mangódarabok.

Mate Mexicano
Az egészségbomba mate tea bázisán édes déli gyümölcsök: banán,
kókusz, mandarin, mangó, gyűrűvirággal díszítve.

Ananász „PURE&FRESH”!

720 Ft

Jeges kávé
(eszpresszókávé, vaníliafagylalt és tejszínhab, díszítéssel)
Melange
(eszpresszókávé tejjel, tejhabbal és mézzel)

720 Ft

Vaníliás frappé
(eszpresszókávé habosított tejjel, vaníliával és jéggel)

720 Ft

Meleg fénysugár az égbolton: pillangóborsó virág és cukorflamingók, eper,
csipkehéj, ananász, citromfű, mályva, eukaliptusz, édeskömény, cékla, bazslikom.

AYURVÉDA TEÁK
680 Ft

A frissesség és az aroma teája, igazi felüdülés, hűtve szervírozza is!
Összetétel: citromfű, édesgyökér, gyömbér, menta, bors, citromhéj. Magas vérnyomás
esetén nem ajánljuk!

Serkentő tea

680 Ft

680 Ft

A „Pitta Dosha”-t támogatja az Ayurvéda tanítás szerint

Nyugtató és egyensúlyt teremtő tea. Összetétel: fahéjdarabok, kardamon,
édesgyökér, koriander, édes-kömény, gyömbérgyökér, rózsalevelek.

Fáradtság ellen
A „Vata”-t támogatja az Ayurvéda tanítás szerint

A keverék frissítő és vitalizáló egyben. Összetétel: fahéjdarabok, édesgyökér,
gyömbérdarabok, édeskömény, narancshéj, kardamon.

450 Ft
480 Ft
450 Ft
480 Ft
540 Ft
580 Ft
590 Ft
650 Ft
850 Ft
780 Ft
650 Ft

Kopi Luwak eszpresszó

1800 Ft

Kopi Luwak cappuccino

1900 Ft

SÜTEMÉNYEK,
SZENDVICSEK

Szendvicsek
Pogácsa

A kurkumagyökér, és a curry az indiai konyha meghatározó részei, határozott
ízt biztosítanak. Erősen fűszeres és élénkítő hatású. Összetétel: gyömbérdarabok, koriander, kardamon, kurkumagyökér, szegfűszeg, szerecsendió.

Kiegyensúlyozó tea

+200 Ft

1053 Budapest, Veres Pálné u. 10.

(Az aktuális kínálatról munkatársunk ad felvilágosítást.)

A „Kapha Dosha”-t támogatja az Ayurvéda tanítás szerint

A Mate Green mézesen selymes változata.

Indiai citromfű

Almadarabok, citrommirtusz, csipkebogyó, erdei szamócalevél, fodormenta, rózsaszirom, mályvaszirom, körömvirág és eperszeletek adják a
frissítő tavaszi ízt.

Gyömbér-friss tea

Az édes narancs íze öleli az erősen fűszeres, enyhén füstölt Mate-t.

Caracadi (hibiszkuszvirág)

„Varázskert”

Flamingóparadicsom

680 Ft

KÁVÉK

WELLNESS TEÁK

Ananász pure and fresh-az abszolút csábítás! Egy teljesen szokatlan kombó,
az ananász, menta és uborka keveréke adja ezt a feltűnő megjelenésű,
mágikus ízű teát. Ananászkockák, uborkaszeletek, ananászpehely, menta
és citromhéj.

NEM-TEÁK”

Mate Honey

Egy igazi „must have”: édes ananász, illatos bodza, érett málna, hibiszkusszal, almával, szederrel....és vidám cukorflamingókkal :-)

Mangolassi

720 Ft

680 Ft

Dél-Afrikában vadon élő fűféle, melynek főzete a könnyű fekete teához
hasonló. Ültevényei nem vegyszerezettek, ásványi anyagokban, nyomelemekben gazdag. Antiallergén, az immunrendszert erősíti, megköti a szabad
gyököket. Koffeinmentes, így gyermekeknek is kifejezetten ajánlott.
Az alábbi változatokban: natúr, csokis-narancsos, spicy, áfonya-joghurt, citromfű,
narancs-eukalyptusz, ananász-citrom szorbet, édes meggy, gránátalma-szőlő,
tejkaramella, grapefruit-menta, ginger lemon, vaníliás mandulashake, málnás
vattacukor, bodzás eper, citrom-vanília (zöld)

Mangó-gyömbér

A Brazíliában honos Ilex bokrot az indiánok kezdték kultiválni.
Levelei leforrázásával nyerjük a száraz ízű , erősen élénkítő teát.

Francia és ellenállhatatlan? A híres desszert, a macaron íze, a párizsi szellő
illata most csészénkben:alma, mandula, levendula, eper, hibiszkusz,
csipkehéj, eper-crounchy

Funny Flamingo

”

Marokkói Nana menta

A keleti piacok kincsei a csészénkben: gránátalma, mandula, hibiszkusz,
kardamom, rózsavirág, cékla és meggy idézi nyaralásunk ízeit.

Bienvenue á Paris!

Pink Candy

Kizárólag egzotikus gyümölcsök keverednek ebben a csúcsminőségű
gyümölcsteában: Az ananász, mangó, narancs, mandarin és eper adta
édességet gyűrűvirág díszíti.

Az idei év slágere, a guava, keverékünkben szeletekben és crounchyban,
ananászkockákkal, eperszeletekkel, hibiszkusszal, almával és csipkehéjjal
adja az illatos-édes gyömölcsteát.

Kincses bazár

720 Ft

Az egzotikus kókusz édes mandulával, almával, ananásszal, marcipángolyócskákkal – ellenállhatatlan csemege!

680 Ft

Az erdő összes édes kincsét gyűjtöttük kosárba: bodza, málna,
szamóca, eper, csipkehéj, alma és hibiszkusz illatozik teánkban.

Guava és eper

Kókuszos macaron

Mango n' Friends

Damaszkuszi mazsola, bodza, fahéj, kardamon, rózsavirág, feketeribizli, áfonya vörösbor-ízzel.

Medve reggelije

720 Ft

A színes cukor-unikornisok sárkánygyümölcs, eper, ananász, joghurtgranulátum keverékébe olvadnak, frissítő itallá változva.

680 Ft

Szeder, áfonya, feketeribizli, eper és málna rummal-vaníliával átitatva.

Vörösborkrém

680 Ft

Csodálatos rózsaszín ital, a vattacukor édes illatával, és az érett málna
gyümölcsösségével, kimondottan édes ízzel.

Aszalt meggy, sz ő l ő , citromhéj, csipkehéj, hibiszkusz és alma teszi
emlékezetessé fogyasztását.

Jamaica-rum

720 Ft

Édes-fűszeres tea, a kandírozott gyömbér keveredik édes almaszeletekkel és friss citrommal.

Trópusi egyszavúak

Papayadarabok, feketeribizli, áfonya, ribizli, bodzabogyó, málna,
eper, csipkehéj, hibiszkusz, és alma keveréke.

720 Ft

A kandírozott ananászdarabokat savanykás-lédús citrom kíséri, a
dekorációról piros ribizliszemek gondoskodnak.

Kandírozott gyömbér

Sárgadinnyekockák, görögdinnyedarabok, damaszkuszi mazsola,
csipkehéj, hibiszkusz, alma.

680 Ft

Ki tudna ellenállni a krémes-édes kókusztej és az érett mangó trópusi
keverékének, melyet mangószeletek bolondítanak?

Bitterlimonádé

Papaya, mangó, ribizli, napraforgóvirág, feketeribizli, eper, málnadarabok, búzavirág, hibiszkusz, almadarabok.

680 Ft

Édes alma, és ananászdarabok keverednek friss joghurttal és a különleges citrus-ízzel.

Kókusztejes mangó

Csipkehéj, hibiszkusz, alma, citrushéj, sáfrányvirág, narancsdarabok adják a tea egyedi ízét.

Rooibos / Rotbusch / Redbush

Ízét a csábító, édes, pörkölt és karamellizált mandula adja, nagy adag
édes almával díszítve.

Török almatea joghurt-lime ízzel

A bécsi almásrétes gyümölcsös-f ű szeres íz é t alma, mandula, bodza,
mazsola, feketeribizli, vanília, fahéj varázsol ja el ő .

Vérnarancs

HIBISZKUSZT NEM TARTALMAZÓ,
SAVCSÖKKENTETT GYÜMÖLCSTEÁK

Torták
(répás, csokis, citromos, túrós, szilvás, maracuja-mousse, paleo brownie)
Cookie
(csokis, mandulás, almás-fahéjas, zabpelyhes)
Marlenka (csokis, diós)

680 Ft

Dán vajas keksz
Tej
Tejszín, méz
Forró csoki (több ízben)

720 Ft
480 Ft
490-580 Ft
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340 Ft
500 Ft
350 Ft
50 Ft
100 Ft
680 Ft

Üzletvezetõ: Dobozy Zsófia
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