
 

               

 

Assam 2nd Flush Mokalbari FTGFOP1 

Deze thee komt van de Mokalbari theetuin in het Di-

brugarh district in India. De thee kenmerkt zich door de 

prachtige gouden puntjes. De smaak is robuust, aro-

matisch, licht fruitig en een beetje pikant. Bovendien 

heeft het een laag tanninegehalte. 

Blue Butterfly Pea Tea 

De Nederlandse naam voor deze bloemetjes is de 

kittelbloem. Het water kleurt blauw. De smaak is ver-

gelijkbaar met die van zwarte thee met een aardse 

noot. Wordt ook gebruikt in de keuken om zijn kleur-

stof. 

Ceylon OP1 Kenilworth 
Een prachtige thee uit Sri Lanka. De Kenilworth thee-

tuin ligt in het Nuwara Eliya district. Het is een van de 

bekendste theeën van Sri Lanka. Goud koperen kleur, 

prachtig gerold. De smaak is kruidig en aromatisch. 

China Jade Jasmin Pearls groen 
Afkomstig uit de provincie Fujian. De groene thee 

wordt gemengd met de jasmijnbloesems en daarna 

handmatig gerold. Worden ook wel Phoenix draken-

parels genoemd, de kracht en het mooie uiterlijk ge-

combineerd. Zoetige smaak van jasmijn. 

China Lung Ching 

De vertaling is Drakenbron. In China wordt deze thee 

apart gehouden voor hoge gasten.Het blad wordt 

met de hand verwerkt. Dit zorgt voor een delicate 

groene thee. Het aftreksel is geel en heeft een wat 

zoetige nasmaak. 

 

 

 

China Milky Oolong 

Direct na het verwelken van de theeblaadjes worden 

deze kort gestoomd boven melk. Dit verklaart ook 

gelijk de naam van de thee. Als gevolg van stomen 

boven de melk behoudt de thee een beetje romige 

smaak, hoewel er zeker ook een fruitig randje aan zit 

China White Hair 

Deze thee groeit hoog in de bergen in China, minimaal 

1500 meter boven zeeniveau waar de lucht altijd 

vochtig is. De blaadjes worden vroeg geplukt. Ruikt 

fruitachtig en zoet, de smaak is vol en mild. Een prach-

tige groene thee. 

Japan Sencha Shimizu kbA 

Komt uit de regio Shizou in Japan. Shimizu ligt hier mid-

den in en is een van de oudste plantages waar thee 

verbouwd wordt, nog steeds op een traditionele ma-

nier. Fris, aromatisch en mild. 

Japan Matcha Kagoshima 

Deze matcha komt van de Shizuoka regio en is de spil 

waar de theeceremonieën om draaien. 

De Namacha theebladeren worden kort gestoomd en 

aan de lucht gedroogd, waarna het gemalen wordt. 

Bevat 10-15 keer meer antioxidanten dan gewone 

groene thee. 

Thee wordt geleverd in een pot.  
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