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Afrika (biologisch, zonder theïne) 
Een harmonisch kopje rooibosthee. De thee komt 
uit Zuid-Afrika, waar het al generaties lang ontzet-
tend populair is. Het dankt zijn naam aan de kleur 

van de ondergaande zon die op de  
gefermenteerde theeblaadjes schijnt.  

Appeltaart 
Zwarte assam met stukjes appel, rozijnen en  

amandel-schaafsel. 
Balans 

De thee wordt in China gezien als een gezond-
heidsthee. Zwarte thee met rooibos gemelangeerd, 

dat is bijzonder. De citrus en lapacho maakt het af! 
Bergmist (biologisch) 

Een goudbruine thee met een vleugje noot. Dat is 
de omschrijving van deze 2nd Flush Darjeeling thee 
(biologisch). Om even stil bij te zitten en te genieten 

van de mystiek. 
Boerenliefde (zonder theïne) 

Een geweldige kwaliteit rooibosthee met stukjes 

papaja, citrus, sinaasappelschilletjes, stukjes ba-
naan, zonnebloem en zwarte  

bessenblaadjes. 
Briesje 

Zwarte gearomatiseerde thee met heerlijke  
frambozen en frambozenblaadjes. 

Bijzonder 
Chaithee met kardemom, zwarte peper, kaneel, 

gember, steranijs, kruidnagel, nootmuskaat en  
venkel. Zwarte thee met kruiden dus. 

Dartel (zonder theïne) 
Dartel is een fruitige combinatie waarin peer de 

hoofdrol speelt. Naast de peer is er ook ruimte voor 
mango, papaja, bosbessen, kleine dadelstukjes en 

rozenblaadjes. De bloemetjes van kaasjeskruid 

maken het geheel af.  

Dank! 
Deze thee is gemaakt van groene rooibos. De re-
guliere rooibos dankt zijn rode kleur aan het fer-

mentatieproces. Bij de groene rooibos is dit over-
geslagen. Deze variant is lichter van smaak dan de 
gewone rooibos. Perzik-, abrikoos- en papayastuk-

jes zorgen ervoor dat er een fruitige smaak ont-

staat. Een lichte en fruitige thee dus. Om dankjewel 
te zeggen tegen iemand anders, maar ook tegen 

jezelf! 

Dippy 
Verkouden? De gember, citroen en honing in deze 
thee zorgt ervoor dat je dip snel weer voorbij is! 
Het beroemde recept heeft al jaren zijn diensten 

bewezen. Anderen daarentegen, vinden het ge-
woon lekker en dat is het ook .... De groene thee 

zorgt voor een geweldige achtergrond.  
Dromen (zonder theïne) 

Dromen van verre eilanden met deze thee in uw 
hand. Lekker in de zon met een Pina Colada.  

Deze zuivere vruchtenthee bevat hibiscusbloemen, 
rozenbottels,  appel, ananas en kokos. 

Elfenthee 
Een geweldige groene thee met stukjes papaja, 
wortelvlokjes, stukjes zonnebloem en blauw kaas-
jeskruid. Er zit ook een heel klein beetje vanille in. 

Feest! 
Zoals de naam het al zegt, een meer dan feeste-
lijke thee. Het champagne-extract is gemengd met 

witte en groene theeblaadjes,  rozenbloesem,  

zonnebloembloesem en rode besjes. Dit zorgt voor 
een prachtig uiterlijk van de thee. 

Fris (biologisch, zonder theïne) 
Muntige kruidenmelange, waarbij eerst de smaak 

van aardbeien, daarna pas de smaak van de munt 
naar boven komt. Verder is deze thee gevuld met 

wortel, bramenblad, zonnebloembloesems  
en korenbloem.  

Geluksthee 
Een mengsel van zwarte en groene thee, rozen-

blaadjes, zonne– en korenbloemen en een aroma 
van perzik, bosvruchten en bergamot. Met name de 

gesuikerde vlindertjes in de thee maken dat het 
geheel er schitterend uitziet!  

Gemsina 

De naam is een samenvoegsel van gember en si-
naasappel, de beide hoofdingrediënten van 

Gemsina. Maar alhoewel dit de smaak bepaalt zijn 
dit niet de enige ingrediënten die in deze thee zit-
ten. Appel, wortel, rosapeper, hibiscus. De chinese 

wolbloembloesem maakt het plaatje helemaal com-
pleet. 

Gezellig (biologisch) 

Een hele eerlijke, biologische Earl Grey thee.  
De enige toevoeging die erin zit is de bergamot. 

 

 

Goedemiddag 
Deze zwarte thee wordt gedroogd boven  

brandend naald- of cypressenhout. Kan prima  
’s middags of in de avond met een whisky ernaast, 

de thee heeft een flinke rooksmaak.  
Lapsang Souchon uit Fujian. 

‘t Groene Hart 
Een groene thee die bij onze streek past!  

De korenbloemetjes groeien in het wild en de  
lemongrass is een gewild kruid voor in de thee.  

De gedroogde gele en roze roosjes maken dat de 
thee er bijzonder uitziet.  De Ginkgo Biloba komt 

hier niet vandaan. 
Inspiratie (zonder theïne) 

Een prachtige kruidenthee met: echinacea, appel, 
wortel, cacao, kaneel, nootmuskaat, venkel, rode 

biet, banaan en distelbloesem.  

Kaarslicht (zonder theïne) 
Een heerlijke kruidenthee met zoethout, appel,  

citroencrème, Sint-janskruid, frambozenblaadjes en 
blauw kaasjeskruid. Het Sint-Janskruid kan helpen 

bij een goede nachtrust. 
Knapperig Haardvuur (zonder theïne) 

Een vruchtenthee die warmte geeft! Appel, kaneel, 
papaja, rode biet, kaneel, geroosterde amandelen 

en ….. geloof het of niet, popcorn! 
Knus (zonder theïne) 

Alweer een bijzondere vruchtenthee met dadels, 
vijgen, vanille, kokos, gember, het wordt allemaal 

gecombineerd. 
Lepelen 

De originele naam van cranberry is lepelheide. Dat 
verklaart gelijk de naam van deze prachtige thee: 

Lepelen! De cranberry's worden gedragen door 
een heerlijke groene thee die verrijkt is met saf-

floerbloesem, distel en rozenbloesem. 
Lief 

Simpel maar niet minder lekker! Een prachtige zwar-
te thee met zwarte bessen en zwarte bessenblad. 

Madame 

Een echte ladies tea, vooral geschikt voor in de 
middag. Earl Grey met bergamot en citroen.  
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Muziek 
Japanse groene senchathee met lemon.  

Traditionele sencha wordt gebruikt zonder de grote 
theebladeren fijn te malen. Hierdoor blijft de  

oorspronkelijke smaak behouden. Een thee waar 
muziek in zit! 
Pandaplus 

Bamboe is een grassoort die wel tot 1.24 mtr per 
dag kan groeien. Wij kennen het product van de 

panda's natuurlijk. Van zichzelf is bamboe al lekker, 
in deze thee is de bamboe vermengd met witte 

thee. Wij hebben het nog lekkerder gemaakt met 

een beetje citrus, aardbei, frambozen, appel, ana-
nas, papaya, kruizemunt, rozenbloesem en gouds-
bloemen. Bij elkaar zorgt deze thee voor een heer-

lijk en bijzonder kopje thee. 
Plezier! 

Meloen wordt al jaren geassocieerd met zon, zee 
en strand. Maar ook in de koudere jaargetijden 
wordt meloen nogal eens gegeten, vaak met  

serranoham bij dinertjes. Plezier is een heerlijke 
frisse thee, in de zomer ook uitstekend geschikt als 
ijsthee. In deze groene thee zitten naast meloen 

ook stukjes ananas. (fantastische combi) 
Prikkel 

Deze groene thee is op smaak gebracht met de 
bloesem van de zoet/zurige cactus. Vijgen zijn qua 

smaak een prima tegenhanger en alles samen zorgt 

voor deze unieke thee. 
Romantiek (zonder theïne) 

Een van onze populairste theeën. De basis bestaat 
uit rooibos, daaraan toegevoegd zijn kruiden en 

vruchten: appel, ananas, rozenbottel, cacaobonen, 
kaneel, steranijs, amandelen, kruidnagel en 
rosapepertjes. Een bijzondere combinatie 

Rustig 

Een thee die relaxt. Deze rooibosthee is gemengd 
met appelstukjes, citroengras, sinaasappelschil, 

gemberwortel, kaneel, verbenabladeren, koriander 
en hennepzaden. Van de hennepplant zijn de 

zaadjes mee gemengd, ook wel bekend als maan-
zaad. De stof die verkregen wordt uit hennep, THC, 

is niet aanwezig in deze thee. 

 
 

Sjiek 
Zwarte thee met chocolade, voor de echte choco- 

holics. Met echte Belgische truffels, krokant gesuiker-
de hazelnoot en stukjes van cacaobonen. 

Springen 
Deze vrolijke zwarte thee geeft een groot contrast 

met de frivole gele stukjes, die uit mango en zonne-
bloemen bestaan. 

Statig 
Lapsang Souchong, uit India en Indonesië gemengd 
met bladthee. Dit zorgt ervoor dat de aparte rook-

smaak iets minder specifiek aanwezig is.  

Ster (zonder theïne) 
Houdt u van sterrenmix? Dan is dit uw kruidenthee! 

Met venkel, anijs, steranijs, jeneverbes, zoethout en 
pepermunt. 

Stoer 
Voor kerels die van een stevig bakkie houden is er 
deze geweldige thee. Met een ietsiepietsie drank, 
een houtachtige noot, de juiste kruiden en een mini-

maal zoet tegenhangertje. Hier doe je de échte man 
een groot plezier mee! 
Stout (zonder theïne) 

Een stoute vruchtenthee. Hoe kan dat? Kijk naar de 
combinatie. Ananas, bessen, hibiscus, kersen en 

stukjes echte banaan. 
Stressmanager 

Een rooibosthee met citroengras, frambozenvlokjes, 

sinaasappel, osmanthus– en robiniabloemen, 
buchubladeren en citroenmirte. Zeer geschikt voor 

mensen die nogal eens stress ervaren ;-) 
Teder 

Een traditionele groene thee met jasmijnbloesems. 
De jasmijnbloesems worden geplukt en uitgespreid 
over de drogende thee. Op deze manier trekt de 

smaak in de thee. De restanten worden in de thee 
gelaten en zorgen voor de witte puntjes. 

Vieren! 
Een thee om te vieren! Deze zwarte thee met  

ananas, amandelen, klaver, kaneel en gember  
benadrukt de sfeer van samenzijn. 
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Vroeger 
Deze zwarte thee is bijzonder! Doet je denken aan  

vroeger: met zoethout en drop. Weet je nog? 
Vuurwerk (biologisch, zonder theïne) 

Een populaire groene thee van een plantage in  
Hangzhou (China). De kwaliteit is áltijd hetzelfde.  
De naam komt door de vorm van de blaadjes:  

opgerold! Lijkt net buskruit …. 
Wens (zonder theïne) 

Een heerlijke thee om te dromen over de wensen 
die je hebt. De smaak is die van peer, gember en 
kaneel, maar kamille, zoethout en appel zijn ook 

toegevoegd. 
Zeilen 

Denk aan de tijd van de VOC-schepen. Witte thee 
met peer, mango, papaja, rode pepertjes,  

rozenblad, goudsbloem en korenbloemetjes.  
Zoet (zonder theïne) 

Voor de echte zoetekauw: een combinatie van  
caramel en chocolade en dan in de thee. De stukjes  

chocolade zijn zichtbaar en smelten direct in het hete 
theewater.  
Zomerhitte  

Een prachtige zwarte thee met hibiscus, rozenbottels, 
appelstukjes, sinaasappelschilletjes en aardbeistuk-

jes. Het resultaat is een aardbeienthee met een 
vleugje citrus. 

 

———————————————- 
 

Hoe zet u onze thee? Doe per kopje 1 of 2 theelepels 
thee in een thee-ei of in een theezakje. Kook het  
water. Voor groene en witte thee: laat het water 

5 minuten afkoelen. Drink smakelijk! 
 

Wilt u weten wat u allemaal met thee kunt doen?  
Thee met slagroom? Thee met cider? Informeert u dan 

eens naar onze workshop theecocktails maken.  
Warm en koud, met en zonder alcohol, het kan  

allemaal. De kosten zijn € 25,00 pp. 


