Black

Yellow

Magenta

Prospektus külső oldal

50 g 100 g

200 g

Kókusztejes mangó

GYÜMÖLCSTEÁK
Gondűző Málna

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

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

Almásrétes
Vérnarancs

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

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

Dinnye

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

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

Kir Royal

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

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

Pina Colada

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

Négy Piros Gyümölcs

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

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

Vadcseresznye

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft
890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

Mate Honey

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

Mangó-gyömbér

Honeybush BIO
890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

750 Ft 1460 Ft 2880 Ft

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

Dél-Afrikában vadon élő fűféle, melynek főzete a könnyű fekete
teához hasonló. Ültevényei nem vegyszerezettek, ásványi anyagokban, nyomelemekben gazdag. Antiallergén, erősíti az immunrendszert, 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, bodzaeper, citrom-vanília (zöld rooibos)

ESPRESSO „DON VITO” 100% ARABIKA KÁVÉ
Keverékünk brazil kávékból, az afrikai hegyvidékről és dél-Ázsiából származó finom,
nyerskávékból készült. Garantáltan 100%-os arabica kávé. Az eszpresszó „Don Vito”
erős, az édesség és a fűszer összehasonlíthatatlan kombinációja. Élénk, tökéletesen
megkomponált kávé, amely ideális alapja lehet a cappuccinonak, vagy a tejes kávénak.

1080 Ft 2120 Ft 4200 Ft

Telt, dél-amerikai kávé illatos ázsiaival keveredve, jellegzetes illattal, sötét pörkölésű
szemekkel. Intenzív, erős, fűszeres íz, mely kiváló alap cappuccinohoz, vagy latte
macchiatohoz.

„ESPRESSO SICILIANO” 30% robusta, 70% arabica

ETIOPIA SIDAMO „DREAM OF AFRICA”
890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

Az Etióp Felföld déli részéről, Sidamoból származó kávébab íze az etióp kávék összetettségét hordozza. Tartalmas test, könnyű, gyümölcsös felütéssel, fűszeres-erős aromával,
csokoládés töltettel.

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

India déli csücskében, Malabar régióból származó kávét, a speciális „monsooned” technológiával dolgozzák fel. A kávészemeket jutazsákban 6-8 napig monszunesőben áztatják,
majd 8-10 hétig érlelik. Telt ízű, alacsony savtartalmú, könnyű gyümölcsös aromájú.

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

750 Ft 1460 Ft 2880 Ft

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.

750 Ft 1460 Ft 2880 Ft

Kiegyensúlyozó tea

INDIA MONSOONED „MALABAR”

„TANZANIA KILIMANJARO”

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

A

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

840 Ft 1640 Ft 3240 Ft

940 Ft 1840 Ft 3640 Ft

100 GR 14 000 Ft

A világ legdrágább kávéját Jáva szigetén gyűjtik. A még gyümölcshúsos szemeket
cibetmacska fogyasztja el, emésztőrendszerén végighaladva a kávé elveszti savasságát,
különleges aromát kap. Életre szóló élmény és szenvedély az ínyenceknek!

Nyugtató és egyensúlyt teremtő tea. Összetétel: fahéjdarabok,
kardamon, édesgyökér, koriander, édeskömény, gyömbérgyökér, rózsalevelek.

Fáradtság elleni

Külön öröm számunkra, hogy ezen a nyáron prezentálhatjuk Önöknek ezt az ínyencséget Tanzánia északi részéről. A Kilimanjaro területén csodálatos telt aromájú
kávébab érik, hiszen a klimatikus viszonyok itt optimálisak. Csészénkben kitűnő
édes-telt ízt érezhetünk egy csepp gyümölcsös savassággal.

KOPI LUWAK PRÉMIUM KÁVÉ

A

840 Ft 1640 Ft 3240 Ft

Ez a kávé a szakértők körében jól ismert „Fazenda Lagoa” farmon terem. Az azonos nevű tó
partján, Brazília délkeleti belső részén, a leghagyományosabb, és legjobban termő ültetvények
közé tartozik, s általában csúcsminősítést ér el a nemzetközi besorolásokkor. Kiegyensúlyozott
csokoládés aromája, édes lágysága, hosszantartó utóíze minden kávékedvelőt elragadtat.

1080 Ft 2120 Ft 4200 Ft

AYURVÉDA TEÁK

A

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

Rooibos / Rotbusch / Redbush

1080 Ft 2120 Ft 4200 Ft

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

Serkentő tea

Kínálatunk Kiundi termőterületéről, a déli hegyvidékről származik. A kenyai kávék
általában 1500 és 2100 méteres magasságok között nőnek. Két termésük van évente. A
kávékedvelők kifejezetten szeretik az aromás csúcsminőségű kenyai kávékat, melyeket
finom savasság és szokatlan bogyós gyümölcs, valamint teltség jellemez. A Kenya
„Kiundi” csúcsminőségű, testes kávé, első osztályú, gyümölcsös, csokoládés aromával.

BEST OF BRAZIL FAZENDA LAGOA 100% arabika kávé
1080 Ft 2120 Ft 4200 Ft

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.

750 Ft 1460 Ft 2880 Ft

Akár a redbusht, a honeybusht is Dél-Afrikában fedezték fel a
XVIII. században. A cserje karakteres megjelenésének köszönheti
a nevét. A virágok ragyogó sárgák és mézillatúak. 35 különböző
helyen termesztik. Natúr és „csokitorta” ízben kapható.

Indiai citromfű

1080 Ft 2120 Ft 4200 Ft

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

Gyömbér-friss tea

Costa Rica volt az első közép-amerikai ország, amely tudományos újításokat és mezőgazdasági technológiákat alkalmazott, amelyek példaértékű színvonalra emelték a
kávétermesztést és feldolgozást. Az ország egyik legnevesebb termőterülete, Tarrazu a
fővárostól, San José-tól délre található. A „Costa Rica Tarrazu” aromás savas ízével nyerte
el nemzetközi hírnevét, amely a kézi pörkölési folyamatnak köszönhetően nagyon lágy, s
harmonikus teltség egé-szít ki. A „Costa Rica Tarrazu” a világ legjobb kávéi közé tartozik.

KENYA KIUNDI 100% arabika kávé

A gyömbér friss, fűszeres, csípős ízét mangódarabok édesítik.

750 Ft 1460 Ft 2880 Ft

A Mate Green mézesen selymes változata.

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

Savmentes alap nagy adag édes almával díszítve. Ízét a csábító,
édes, pörkölt és karamellizált mandula adja.
Édes alma, és ananászdarabok keverednek friss joghurttal és a
különleges citrus-ízzel.

Mate Sweet Orange

Dél-Amerikában élő Lapacho fa hántolt kérge, mely az Andok
tápanyagdús földjének köszönhetően rendkívül gazdag vas, kálium,
kalcium, mangán és magnézium tartalmú. Frissítő, egészséges ital.

HIBISZKUSZT NEM TARTALMAZÓ,
SAVCSÖKKENTETT GYÜMÖLCSTEÁK:

Török almatea joghurt-lime ízzel

Mate Green

Lapacho

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!

Pirított mandula

NEM-TEÁK”

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

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

Mangolassi

1080 Ft 2120 Ft 4200 Ft

Egyiptomi nyaralás hűs, savanykás ízét érezhetjük újra.

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

Funny Flamingo

Arany ősz

Flamingóparadicsom

Marokkói NANA Menta

1080 Ft 2120 Ft 4200 Ft

Almadarabok, szederlevél, mazsola, narancshéj, menta,
citrom-mirtusz, citromhéj, eperdarabok, napraforgóvirágszirom, gyűrű-virág, rózsavirág és csalánlevél bűvöl el.

Ananász „PURE &FRESH”!

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

Caracadi (hibiszkuszvirág)

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

Bienvenue á Paris!

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

Édes narancs íz öleli az erősen fűszeres, enyhén füstölt Mate-t.

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

Kincses bazár

Boszorkányfüvek

Mate Mexicano
1080 Ft 2120 Ft 4200 Ft

A Brazíliában honos Ilex bokor leveleiből az indiánok kezdtek
teát készíteni. Száraz ízű, rendkívül erős élénkítő tea.

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

Guava és eper

Trópusi egyszavúak

COSTA RICA „TARRAZU” 100% arabika kávé
1080 Ft 2120 Ft 4200 Ft

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

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

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

Medve reggelije

1080 Ft 2120 Ft 4200 Ft

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

”

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

Vörösborkrém

Pink Candy

200 g

Igazi különlegesség, melynek alapja füge-sütőtök-meggy. Citromfűvel, szederlevéllel, rózsával, szegfűszeggel, almával és
hibiszkusszal melegít át a hűvös őszi napokon.

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

Aszalt meggy, szőlő, citromhéj, csipkehéj, hibiszkusz és alma
teszi emlékezetessé fogyasztását.

Jamaica-rum

1080 Ft 2120 Ft 4200 Ft

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

Kókuszos macaron

Ananász, kókuszdarabok, csipkehéj, hibiszkusz és alma együttese.

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

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

Mango n' Friends

50 g 100 g

WELLNESS TEÁK
„Varázskert”

890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

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

Kandírozott gyömbér

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

Barbados

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

Bitterlimonádé

A bécsi almásrétes gyümölcsös-fűszeres ízét alma, mandula,
bodza, mazsola, feketeribizli, vanília, fahéj varázsolja elő.

50 g 100 g 200 g
890 Ft 1740 Ft 3440 Ft

SZEZONÁLIS TEAKÍNÁLATUNKRÓL ÉS TERMÉKEINKBEN LÉVŐ
ALLERGÉNEKRŐL MUNKATÁRSAINK ADNAK FELVILÁGOSÍTÁST!

NATÚR KÁVÉK
COLOMBIA SUPREMO „LA CEIBA” 100% arabika kávé
A „Colombia Supremo”-t a Huila termővidéken termesztik és szüretelik, ahol elszigetelt,
árnyékos ültetvényen, messze minden külső behatástól nőhet. Az abszolút ínyenc minőséget a
kávécserjék gondos táplálása, és a friss, tiszta hegyi patak vize garantálja. A „Ceiba” egy fa
neve, levelei a kávéültetvények számára szükséges árnyékot biztosítják. A kávé gyümölcsös
aromával rendelkezik, az érezhető finom savasság és teltség tipikusan kolumbiai jellemző.

COLOMBIA SUPREMO koffeinmentes 100% arabika kávé

ÍZESÍTETT KÁVÉK
Ízesített kávéink mindegyike 100% arabika kávé, dél,- és közép-amerikai ültetvényekről, gondosan válogatott, kiváló minőségű szemekből. Anyacégünk kávémestere hagyományos, lassú pörköléssel (180 fokon 15 percig) teszi ízüket még
kellemesebbé.
CSOKOLÁDÉKRÉM
CSOKI - NARANCS
IRISH CREAM
PISZTÁCIAKRÉM
TONKABAB

ANGOL KARAMELL
HAPPY HASELNUSS
JUHARSZIRUP - DIÓ

VANÍLIAKRÉM
CHILI - CSOKI
KÓKUSZ

LATTE MACCHIATO CHOCO
CAPPUCCINO-MARCIPÁN

MEGGYES-MANDULÁS CSOKOLÁDÉ

Kávéinkat frissen pörkölve, szemes kiszerelésben hozzuk forgalomba.
Kérésükre szívesen megőröljük azokat.
Kávé áraink egységesek:
100 gramm: 1300 Ft;
250 gramm: 3200 Ft;
1 kg: 13 000 Ft

Big Ben Teaház
1053 Budapest, Veres Pálné u. 10.
Nyitva tartás:
hétfo-szombat 10-22 h
vasárnap: 14-22 h
Tel.: 06 1 317 8982, 06 20 344 8866

Big Ben Tea- és Kávéház
az Auchan Áruházban, Budakalászon
Nyitva tartás:
hétfo-szombat: 9-20 h
vasárnap: 10-18 h
Tel.: 06 20 264 2422

Big Ben Nagykereskedés
1063 Budapest, Szív u. 17.
Nyitva tartás:
hétfo-péntek 9-16 h
Tel.: 06 1 266 1519

MAMMUT 1
Földszint L20 üzlet
Nyitva tartás: vasárnap: 10-18 h
hétfo-szombat 10-21 h
Tel.: 06 20 590 7407
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www.bigbenteahaz.hu
shop.bigbenteahaz.hu
facebook.com/bigbenteahaz

