Zwarte thee
Oolong
half gefermenteerde thee
Deze losse zwarte thee Oolong Formosa heeft een bloemige en
kruidige smaak en is licht van kleur. Oolong ligt eigenlijk tussen
zwarte thee en groene thee in omdat deze theebladeren minimaal
geoxideerd zijn. Een ander woord voor Oolong is half
gefermenteerde thee.
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Zwarte thee
Darjeeling
Darjeeling zwarte thee
Deze losse zwarte thee heeft de typische bloemrijke en
nootachtige smaak van Darjeeling. Door de geur en het krachtige
karakter is dit een perfecte thee voor in de middag of avond.

2

Zwarte thee
Earl Grey Korenbloem
zwarte thee, korenbloemen, natuurlijk bergamot-aroma en andere
natuurlijke aroma’s.
Losse zwarte thee Earl Grey Blueflower is een populaire Engelse
klassieker! Deze theemelange is elegant en fluweelachtig van smaak
en heeft een heerlijke geur! Een licht pittige zwarte theemelange
van theebladeren afkomstig uit China en Sri Lanka. Waar het
natuurlijk bergamot-aroma en de blauwe korenbloemen aan zijn
toegevoegd.
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Zwarte thee
Buskruit
zwarte thee
Een losse zwarte thee om van te genieten! De smaak van deze
zwarte thee is mild, maar heerlijk vol. De geur wordt omschreven
als bloemig en de kleur is prachtig licht koper.
Zwarte parel, zo wordt deze thee ook wel genoemd. De zwarte
theebladeren worden tot kogeltjes gerold en hebben een
antracietkleurige gloed. Deze kleine bijna zwarte bolletjes zijn net
kleine pareltjes. De zwarte thee Buskruit komt uit het oosten van
Chinese provincie Fujian.
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Zwarte thee
Ouderwets lekker
Assam, Ceylon en Lapsang
Overheerlijke melange van Assam, Ceylon en Lapsang thee. Het
geeft deze losse zwarte thee een donkere kleur en een lichte
rooksmaak die pittig smaakt. Precies zoals de thee van vroeger.
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Zwarte thee
Pu-er
half gefermenteerde thee
Pu-er thee is een theesoort die het best beschreven kan worden
als een Chinese mysterieuze thee met een aardachtige, volle
smaak. Pu-Er-thee doorloopt een speciaal rijpingsproces,
fermentatie, waardoor de donkerrode kleur en de krachtige
aardachtige smaak ontstaat. In China wordt de thee niet zomaar
opgeschonken, maar volgens een speciaal ritueel. Vraag ons naar dit
ritueel, wij bieden dit graag aan.
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Groene thee
Gewoon groen
Groene thee
De losse groene thee naturel is heel populair in China. Volgens de
Chinezen draagt groene thee bij aan een goede gezondheid. Daarom
drinken zij groene thee op ieder moment van de dag. De
theebladeren hebben een donkere olijfgroene kleur. De smaak is
heerlijk zacht met een klein bittertje en de kleur van de gezette
thee is licht geel.
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Groene thee
Groen Geluk
groene en witte thee
De groene & witte thee Geluk maakt je gelukkig! Dit komt door de
combinatie van groene en witte theebladeren met heerlijke vruchten.
Witte thee, nog niet zo bekend in Nederland, maar wel steeds
populairder! De blaadjes worden geplukt nog voor de knoppen zich
openen, dit moet binnen 48 uur gebeuren. De blaadjes hebben dan nog
kleine witte haartjes waardoor een witte gloed verschijnt. Het
kenmerk van witte thee is de zachtere smaak dan van zwarte of
groene thee.
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Groene thee
Groene Chai
groene thee, kaneel, roze peperkorrel, venkel, gember, abrikoos,
kruidnagel en aroma
Een heerlijke groene thee met de typische Chai-kruiden zoals
kaneel, kruidnagel, gember en peper dat is deze losse groene thee
Chai. Deze kruiden geven de thee een licht pittige smaak. De
groene theeblaadjes ontvouwen zich in het theeglas of theepot en
een heerlijk aroma verspreidt zich!
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Groene thee
Champagne
groene thee, Romeinse kamille, aardbei en aroma

Iets te vieren? Dan raden we deze heerlijke groene thee
Champagne aan!
Een groene thee met een fris, pikant en fruitig aroma, ook wel
bekend van de mousserende wijn uit de Franse streek Champagne.
Door de toevoeging van Romeinse kamille en schijfjes aardbei gaat
deze groene thee sprankelen
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Groene thee
Detox energie
zoethout*, kaneel, klit, gember, paardenbloem, wortel (7%), venkel,
anijs, jeneverbessen, koriander, paprika, peterselie, salie, kurkuma,
kruidnagelbloesem
Thee waar je energie van krijgt. Bevat speciale ingrediënten zoals
salie, kurkuma, venkel, anijs en kruidnagelbloesem.
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Groene thee
Sterrenmix
anijszaad, steranijs, zoethout, jeneverbes en venkel
De kruidenmelange Sterrenmix is een heerlijke kruidenthee met
een kruidige en zoete smaak. Ontdek de perfecte smaak van
steranijs. Heb je een lange koude wandeling gemaakt, gebruik dan
deze thee om weer heerlijk op te warmen!
Steranijs is de vrucht van de plant Illicium Verum die haar
oorspong vindt in China en Vietnam. De vruchten worden gebruikt
als specerij. Soms in gemalen vorm maar aan deze kruidenmelange
Sterrenmix zijn de hele vruchten toegevoegd.
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Groene thee
Jasmijn thee O.P.
Een zachte en zoete groene thee van een mooie kwaliteit. Deze groene
thee Jasmijn O.P. krijgt de toevoeging O.P. (Orange Pekoe) omdat
gebruik is gemaakt van de bovenste jonge theeblaadjes van de
theeplant. Tijdens de droogtijd worden de verse intens geurende
jasmijnbloemen aan de groene theebladeren toegevoegd. De geur van
de bloemen trekt in de bladeren. Na het drogen wordt een deel van de
bloemen uit de thee gezeefd. Deze klassieke wijze van aromatiseren
wordt al meer dan 1000 jaar in China toegepast. Deze mooie groene
thee Jasmijn O.P. wordt gezien als dé nationale drank van China, die
bij...
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Groene thee
Poempoen&Citrus
groene thee, pompoen, wortel, sinaasappel en natuurlijk aroma
De groene thee Pompoen & Citrus is een zoete frisse groene
theemelange. Bij pompoen denk je al snel aan de herfst,
pompoensoep en pompoenpitten. Het vruchtvlees van deze groente
vormt ook een heerlijk bestanddeel voor verschillende
theemelanges door haar heerlijke zoete smaak. Na het toevoegen
van sinaasappel aan de groene thee, krijgt deze theemelange haar
lekkere frisse geur en smaak.
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Groene thee
Cactus&Vijg
groene thee, meloen, papaja, ananas, mango, zonnebloembloesem,
korenbloembloesem en natuurlijk aroma.

De smaak van deze thee is geweldig en enorm populair. Ondanks dat
de cactusvijg niet aan deze thee is toegevoegd, proef je ‘m wel! Een
heerlijk zachte groene thee met prachtige zoete smaaktonen.
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Groene thee
Roze Schoonheid
half gefermenteerde thee, ananas, cranberry, granaatappel, vanille,
kaneel, citrus, kokos, bloemen van rozen en theebloemen en aroma.
Een echte schoonheid dat is deze melange van half gefermenteerde
theebladeren (Oolong) en heerlijke vruchten. De frisse en fruitige
citrusvruchten en cranberry samen met het zoete en beetje
kruidige van de vanille en kaneel, een onweerstaanbare combinatie!
De finishing touch in deze losse Oolong Roze Schoonheid zijn de
theebloemen en rozenbloemen. De smaak is zacht met frisse en
kruidige tonen.
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Vruchten thee
Zuidvruchten Melange
sinaasappel, papaya, mango, dadel, krent, citroengras en aroma.
Zuidvrucht is een verzamelnaam voor gedroogde vruchten
afkomstig uit landen gelegen rond de Middellandse Zee, zoals
Italië, Spanje, Griekenland, Turkije en Egypte. De combinatie van
deze vruchten in deze theemelange is een ware smaaksensatie in je
theeglas! De geur van deze losse Zuidvruchten melange herinnert
je aan vroeger! Herinner je je nog de snoepjes uit de glazen
snoeppot van oma?
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Vruchten thee
Bessen melange
zwarte bes, aardbei, vlierbes, krent en hibiscus en aroma
Een heerlijk frisse vruchtenthee dat is deze losse vruchtenmelange
Bessen. De verschillende bessen zorgen voor een kleurrijk geheel.
Tijdens het zetten van deze melange ontstaat een mooie rosé tot
rode kleur.
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Vruchten thee
Geluksmoment
aardbei, appel, sinaasappel, hibiscus, pepermunt en aroma.
Een fruitige, lichtzoete melange met een zachte afdronk. In de
symboliek staan aardbeien voor kortstondig genot. Van deze
heerlijke losse vruchtenmelange Geluksmoment moet je veel langer
genieten. De combinatie van aardbeien met munt is geweldig!
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Vruchten thee
Rabarber
rabarber, appel, hibiscus bloesem, roze korenbloemen, vlierbessen,
rozenbottel en aroma
Deze losse Rabarber melange is heerlijk fris en zoet van smaak. Tijdens
het zetten ontstaat een prachtige roze kleur. Geniet van de sprankelende
smaak. Dit kan zowel warm als koud!
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Rooibos
Honeybush
Honeybush
Honeybush lijkt op rooibos, maar de smaak is wat zoeter. De losse
Honeybush (in het Nederlands Honingbos) is, net als Rooibos, in de
18de eeuw ontdekt in Zuid-Afrika. De struik behoort evenals de
rooibos bij de vlinderbloemenfamilie. De plant (Cyclopia) heeft felle
gele en zeer sterk ruikende bloemen. Deze geur doet denken aan
honing, vandaar haar naam.

21

Rooibos
Rooibos naturel
Rooibos
Rooibos Naturel is een robijnrode rooibos met een licht zoete pure
smaak.
De oorsprong van rooibos ligt in de omgeving van de Cederberg (ZuidAfrika). Rooibos (Aspalathus linearis) is een plant die behoort tot de
vlinderbloemenfamilie. De bladeren van de plant worden geplukt en
gestampt, om ze daarna in de zon te drogen te leggen. Pas in de laatste
fase van het droogproces krijgt Rooibos haar roodbruine
kleur. Rooibos betekent in het Nederlands “rood bos”.
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Rooibos
Afrikaanse zomer
rooibos, sinaasappel, passievrucht en natuurlijk aroma

De populaire Rooibos Afrikaanse Zomer heeft een heel verrassende
smaak! De passievrucht geeft de thee een beetje zoete smaak. De
frisse smaak van sinaasappel in deze rooibos staat daar tegenover
waardoor je verschillende smaken ervaart.
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Rooibos
Romige koffie
rooibos, cacaobonen, koffiebonen, yoghurt granulaat en aroma

Misschien een combinatie waar je niet direct aan denkt. Maar de
smaak van zoete rooibos, pittige koffiebonen en romige chocolade
is heerlijk! In de losse rooibos Romige Koffie wordt de mooie en
volle rooibos aangevuld met geroosterde koffiebonen en stukjes
chocolade. Een Italiaanse specialiteit!
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Kruiden Thee
Vrolijke Wereld
citroengras, melisse, aardbeiblad, hazelnootblad, munt,
lavendelbloemen, goudsbloem, rozenbloembladeren, bramenblad en
kamillebloesem. Zonder extra aroma
De wereld mag van ons soms best een beetje vrolijker! Meer
vrolijkheid hebben wij met deze losse kruidenmelange Vrolijke
Wereld proberen te bereiken! Door de heerlijke zoete en fruitige
geur van melisse te combineren met de zachte munt en kleurrijke
bloemblaadjes. Met deze kruidenmelange vergeet je even de zorgen
van de dag!
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Kruiden Thee
Uit de Kloostertuin
appel, hazelnootblad, lavendelbloesem, zonnebloembloesem,
rozenblaadjes, goudsbloem, malva en munt. Zonder extra aroma.
Een geurende, fruitige en kruidige melange vol kruiden uit de
Kloostertuin. Deze kruiden zijn met zorg en liefde gezaaid en
geoogst door de nonnen en monniken uit het Klooster. Zij hebben
de kruiden speciaal voor deze losse kruidenmelange Uit de
Kloostertuin geselecteerd.
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Kruiden Thee
Sterremix
anijszaad, steranijs, zoethout*, jeneverbes en venkel
De losse kruidenmelange Sterrenmix is een heerlijke melange met
een kruidige en zoete smaak. Ontdek de perfecte smaak van
steranijs. Heb je een lange koude wandeling gemaakt, gebruik dan
deze thee om weer heerlijk op te warmen!
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Kruiden Thee
Pittige Tante
zoete appel, venkel, bessenblad, wortel, bramen, rode chili peper,
munt, citroengras en goudsbloem. Zonder extra aroma
Deze losse kruidenmelange Pittige Tante prikkelt en inspireert! Er
ontstaat harmonie door de zoete appel, venkel en het
bessenblad. De munt en het citroengras brengen leven in de
brouwerij. En dan hebben we nog de kleine gedroogde rode
chilipepertjes! Deze zijn verantwoordelijk voor de scherpe kantjes
in de kruidenmelange. Een zinnenprikkelende sensatie. Laat je
inspireren…!
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Kruiden Thee
Finse frisheid
stukjes appel, blauwe bessen blad, zwarte bessen blad, citroengras,
eucalyptus blad, blad van bramen, pijnboompitten, maretak, zwarte
appelbes, aalbessen en natuurlijk aroma
Wanneer je aan deze Finse Kruidenthee ruikt, doet de geur je
direct denken aan een (Finse) sauna. Alleen van de geur van de
bessen bladeren kom je helemaal tot rust. Heerlijk fris van smaak
door het eucalyptus blad en citroengras. De zoete smaak komt van
de zwarte appelbes (ook wel bekend als aroniabes), aalbessen en
stukjes appel.
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Kruiden Thee
In Balans
appel, goji-bessen, rode biet, drakenvrucht, aardbeiblad, citroengras,
brandnetelblad, bramenblad, sinaasappelschil, eucalyptusblad, wortel,
korenbloemblad, goudsbloembloesem, roze peper en natuurlijk aroma.
Een heerlijke kruidenmelange die bijdraagt aan balans. Feng Shui is
een oude filosofie die leert hoe de omgeving het geluk kan beïnvloeden.
Feng Shui betekent wind en water. Het doel is om de leefomgeving aan
te passen zodat een harmonieuze stroom van Qi (positieve energie)
gestimuleerd wordt. Daarbij moet er een balans zijn tussen de vijf
elementen: hout, vuur, aarde metaal en water.
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Kruiden Thee
Verse muntthee
Muntblad
Goede redenen waarom je vaker verse muntthee moet drinken:
Je krijgt er een beter geheugen van. ...
Goed voor de spijsvertering en de darmen. ...
Helpt tegen reisziekte of misselijkheid. ...
Stilt de honger. ...
Helpt tegen stress. ...
Bij verkoudheid. ...
Bevat geen cafeïne. ...
Goed voor je huid.
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Kruiden Thee
Verse gemberthee
Geeft een pittige smaak en is ook gezond…
Kan pijn verminderen…
Is ontstekingsremmend…
Vermindert artrose en (reumatische) artritis…
Helpt bij een opgeblazen gevoel…
Verbetert hersenfuncties…
Gaat misselijkheid tegen.
LET OP: Aangezien gember je bloed verdunt is het even oppassen
geblazen met bloedverdunners!
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