
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vážení hosté, čajomilové, přátelé, 
 

 srdečně Vás vítáme a děkujeme, že jste zavítali do čajovny Harmonie. S příchodem podzimu 

jsme zahájili naši devátou čajovou sezónu. Jako obvykle jsme pro Vás připravili celou řadu 

čajových novinek. Doporučujeme vyzkoušet raritní bílý Pu-Erh, “zeleného” Opičího krále nebo 

darjeelingský čaj ze zahrady Puttabong. Vychutnejte si svůj oblíbený čaj a zapomeňte na nevlídné 

počasí a podzimní melancholickou náladu.  
 

 Věříme, že u nás naleznete příjemnou atmosféru, klidné a přátelské prostředí, v němž 

strávíte hezké chvíle, načerpáte energii, osvěžíte mysl a budete se rádi vracet. 

 

 

 

  Zuzana a Jiří Valentovi 
 



Čajové novinky 
 

 China Anhui HUANG SHAN MAO FENG  -  Ochmýřené vrcholky 75,- 
Výtečná třída slavného zeleného čaje z proslulých Žlutých hor - Huang Shan v provincii Anhui. 

Volněji zakroucený, dlouhý list sladce kořeněné vůně s patrným podílem tipsů. Nálev výtečné, 

svěží, plné a vyvážené, sladce květové chuti. 
3 konvičky gaiwan  
 

 China Anhui TAI PING HOU KUI  -  Opičí král 98,- 
Vynikající čínský zelený čaj, jasně zelený, stejnoměrný, dlouhý plochý list zcela typického vzhledu 

s charakteristickou "mřížkou", světle zelený nálev výtečné, harmonické, příjemně trávově nasládlé 

chuti s květovými, ovocnými a tipsovými tóny. 
3 konvičky gaiwan  
 

 China Yunnan Ming Qian YUE GUANG BAI CHA  -  Měsíční svit 88,- 
Yunnanský bílý čaj z rané jarní sklizně před svátkem Qing ming jie (Svátek čistoty a jasu).  

Kvalitní list, větší ochmýřené, volně srolované tipsy. Nálev tipsově prachové chuti s medově 

nasládlým nádechem a ořechovým aroma. 
3 konvičky gaiwan 
 

 Formosa GUI FEI oolong 85,- 
Výtečná třída tchajwanského polofermentovaného čaje tmavšího typu. Středně fermentovaný list 

špičkové kvality, sladce kořeněné vůně. Nálev lahodné, vyvážené a komplexní, ovocně kořeněné 

chuti s květovými tóny a skvělým dozvukem. 
3 konvičky gaiwan 
 

 Formosa STRAWBERRY oolong  -  “jahodový oolong” 78,- 
Lístky tohoto výborného vysokohorského polozeleného čaje, ochucené čistě přírodní jahodovou 

esencí, dávají po vyluhování vzniknout delikátně jemnému čaji s decentním, přírodním jahodovým 

aroma. Chuť je lehce sladká s jemnými tóny, velice lahodná s dlouhotrvající dochutí.  
3 konvičky gaiwan 
 

 Darjeeling ff SFTGFOP1  PUTTABONG  2016 (bio/organic) 78,- 
Výtečný darjeelingský čaj z jarní sklizně (first flush), středně dlouhý list s menším podílem tipsů. 

Nálev plné a vyrovnané, nasládlé, květově kořeněné chuti. 
 

 China Yunnan Lincang XUAN ZI XIANG 68,-                                                                                                                                                                          

Výtečná třída zcela nového yunnanského černého čaje. Drátkovitě svinutý střední až delší list          

s podílem zlatavých tipsů, jasně červenorudý nálev vyvážené, květově nasládé chuti s těžšími 

medovými a čokoládovými tóny. 
 

 Cejlon Ruhuna MAGEDARA 60,- 
Exkluzivní třída cejlonského černého čaje. Drobnější, pevně svinutý list do tenkých jehliček, 

skvělého vzhledu i kvality, s patrným podílem bílých tipsů. Nálev výrazně medově sladké, květové 

až ovocné, tmavší, lahodné chute, typické pro nejvyšší třídy cejlonských černých čajů. 
 

 China Yunnan White PU-ERH wild   –   Bílý Pu-Erh z pupenů  78,- 
Tento velmi kvalitní raritní bílý Pu-Erh z province Yunnan je připravován z pupenů divoce 

rostoucího čajovníku. Pupeny jsou velmi brzy otrhány a čaj díky tomu obsahuje menší množství 

teinu. Nálev je velmi světlý, s jemnou charakteristickou vůní a delikátní chutí. 
2 konvičky gaiwan 
 

 China Yunnan Lincang PU-ERH  (ripe) 58,- 
Velmi kvalitní střední třída čaje Pu-erh, vyrobená z poměrně menších lístků. Velmi dobrá, příjemně 

zemitá chuť s lehkými ořechovými tóny a výrazným aroma. 
2 konvičky gaiwan 
 

 South Africa HONEYBUSH Green, Bio/organic  -  Medový keř 48,- 
Tradiční nápoj z jihoafrického keře Cyplopia intermedia, nálev zelenavé barvy, velice příjemné, 

výrazně osvěžující chuti. Neobsahuje žádný kofein a je proslulý vysokým obsahem minerálů, 

vitamínů a stopových prvků, je tedy vhodný i pro děti. 
 



Zelené čaje 
 

 China Zhejiang GUNPOWDER  (bio/organic)   -   Střelný prach 58,-                                                                                                                                                                          

Výtečná třída známého druhu čaje, s atypicky volněji svinutým listem. Nálev plné, vyvážené, 

květově nasládlé, příjemně velmi lehce natrpklé, decentně zelinkavé, výtečné chuti.  
2 konvičky gaiwan 
 

 China Sichuan Ming Qian MENG DING YUN WU  -  Mrak a mlha 78,-                                                                                                                                                                          

Jeden z nejslavnějších čajů z provincie Sichuan. Čaje z oblasti hory Meng-ting jsou považovány  

za nejlepší ze Sichuanu a Yun Wu je obzvlášť ceněn pro svůj dlouhý sladký aftertaste. Drátkovitý, 

středně dlouhý list s patrným podílem tipsů, výrazně svěží, trávově nasládlé vůně. Jasně zelený 

nálev komplexní, vyvážené, květové, tipsově kořeněné vynikající chuti.  
2 konvičky gaiwan 
 

 China Zhejiang West Lake (Xi Hu) LUNG CHING - Dračí studna 85,-                                                                                                                                                                          

Vynikající třída slavného čaje z jarní sklizně od Západního jezera - XI HU. List prvotřídní kvality 

zpracovaný do typického plochého tvaru. Žlutavě zelenkavý nálev vynikající, plné a bohaté, 

charakteristické, květově zelinkavé, sladké chuti s mírně natrpklými tóny a výtečným aftertastem. 
3 konvičky gaiwan 
 

 China Jiangsu PI LO CHUN  -  Smaragdové spirálky jara 78,- 
Velmi dobrá třída tohoto vyhledávaného čaje, drobný zakroucený list výborné kvality s podílem 

tipsů. Světle zelený, poměrně vyvážený nálev, hořkosladké až peprné, pro tento druh čaje 

charakteristické chuti, typického bylinného aroma. 
3 konvičky gaiwan  
 

 China Fujian Zhenghe WHITE MONKEY Special Tea - Bílá opice 68,-                                                                                                                                                                          

Mimořádně oblíbený čínský zelený čaj. Velmi kvalitní list s velkým podílem stejnoměrně svinutých, 

bíle ochmýřených tipsů. Světle zelený nálev výtečné, lehce nasládlé, tipsově prachové chuti.   
2 konvičky gaiwan 
 

Novinka: China Anhui HUANG SHAN MAO FENG  -  Ochmýřené vrcholky 75,- 
Vynikající třída slavného zeleného čaj z proslulých Žlutých hor - Huang Shan v provincii Anhui. 

Volněji zakroucený, dlouhý list sladce kořeněné vůně s patrným podílem tipsů. Nálev výtečné, 

svěží, plné a vyvážené, sladce květové chuti. 
3 konvičky gaiwan  
 

Novinka: China Anhui TAI PING HOU KUI  -  Opičí král 98,- 
Vynikající čínský zelený čaj, jasně zelený, stejnoměrný, dlouhý plochý list zcela typického vzhledu 

s charakteristickou "mřížkou", světle zelený nálev výtečné, harmonické, příjemně trávově nasládlé 

chuti s květovými, ovocnými a tipsovými tóny. 
3 konvičky gaiwan  
 

 Vietnam Thai Nguyen THOM  NGON 56,- 
Jedna z nejlepších tříd vietnamského zeleného čaje, vysoce kvalitní, stejnoměrně svinutý, stříbřitě 

zelený list, zelenavý nálev nasládle travnaté, velmi jemné, příjemně lehounce natrpklé chuti. 
2 konvičky 
 

 Japan GYOKURO 120,- 
Nejvyšší třída japonského listového zeleného čaje sklízená ze stíněných plantáží, zpracovávaná  

s maximální pečlivostí. Prvotřídní, lesklý, tmavě zelený list, jehož struktura se díky stínění plantáží 

dosti liší od ostatních japonských zelených čajů. Smaragdově zelený nálev s tyrkysovým nádechem, 

velice lahodná, plná a komplexní chuť s lehkými květovými a trávovými tóny, s aroma moře a lesa. 
4 konvičky gaiwan 
 

 Japan KUKICHA   (bio/organic) 72,- 
Řapíky vzniklé tříděním čajů Sencha a Gyokuro s velmi malým podílem zeleného listu. Světle 

zelený nálev velmi podobné (ale jemnější a komplexnější) chuti a charakteru jako u čaje Bancha. 

Znalci tento čaj jistě ocení a věříme, že všechny velmi příjemně překvapí. 
2 konvičky gaiwan 



 Japan BANCHA 60,- 
Japonský zelený čaj, produkovaný z větších lístků na nižších větvičkách čajového keře. Ne zcela 

svinutý, světle zelený až žlutozelený list. Plný, mírně aromatický, osvěžující čaj. Žlutozelený nálev 

jemné, nasládlé, trávové, květinově svěží chuti. Bancha je  vhodná pro nastávající i kojící maminky. 
2 konvičky gaiwan 
 

 Japan Kagoshima SENCHA   (bio/organic) 85,- 
Vynikající třída tohoto tradičního japonského zeleného čaje. Prvotřídní, tmavě zelený, lesklý drobný 

list s podílem lámaného listu typickým pro silněji propařované čaje. Světle zelený nálev velmi 

lahodné, lehce květově nasládlé, mírně svíravé, výrazně trávové, svěží, harmonické chuti. 
3 konvičky gaiwan 
 

 Japan GENMAICHA 68,- 
Tradiční zelený japonský čaj míchaný s praženou rýží. Nálev trávově svíravé, lehce chlebově 

pražené chuti s příjemnou vůní. Vhodný po jídle, napomáhá dobrému trávení. 
2 konvičky 

 

Bílé čaje, žlutý a jasmínový čaj 
 

 China Fujian PAI MU TAN  -  Bílá pivoňka 58,-                                                                                                                                                                           

Vynikající třída tohoto bílého čaje. Světle zelený list s velmi vysokým podílem dlouhých, silně 

ochmýřených tipsů. Nálev lahodné, jemné, tipsově prachové, lehce květově nasládlé chuti 

s nepatrným ořechovým aroma. 
2 konvičky gaiwan 
 

Novinka: China Yunnan Ming Qian YUE GUANG BAI CHA  -  Měsíční svit 88,- 
Yunnanský bílý čaj z rané jarní sklizně před svátkem Qing ming jie (Svátek čistoty a jasu). Kvalitní 

list, větší ochmýřené volně srolované tipsy. Nálev tipsově prachové chuti s medově nasládlým 

nádechem a ořechovým aroma. 
3 konvičky gaiwan 
 

 China Hunan JUNSHAN YIN ZHEN Imperial Grade - Stříbrné jehly 135,- 
Proslulý žlutý čaj z provincie Hunan, zařazený na seznam "10 Slavných čajů Číny", považovaný  

za nejlepší čaj svého druhu. Sklizené lístky prochází během výroby postupem zvaným Meng Huan –  

po prvotním sušení na pánvi jsou zabaleny do papíru a poté vloženy do nádoby a přikryty vlhkou 

látkou, díky čemuž při sušení probíhá specifický druh fermentace a lístky získávají typickou 

žlutavou barvu. Tmavě žlutý nálev, výborné, vyvážené, jemně kořeněné, příjemně lehounce štiplavé 

chuti s kovovými tóny, charakteristické pro tento druh čaje. 
4 konvičky gaiwan 
 

 China Jasmin Tea YIN HAO Std.FS-901  -  Stříbrný vlas 68,-                                                                                                                                                                          

Nejvyšší a nejkvalitnější třída mezi čínskými jasmínovými čaji této standardové řady, list špičkové 

kvality s velmi vysokým podílem tipsů ovoněný pečlivě vybranými jasmínovými květy, nálev 

lahodné, jemné, harmonicky jasmínové, příjemně trávové chuti i vůně. 
2 konvičky 

 

Oolongy – polofermentované čaje 
 

 China Anhui XIAN BING BAI HAO oolong  -  Bílý vlas    80,- 
Vynikající pevninská varianta čaje typu Bai Hao z provincie Anhui. Často je tento čaj uváděn 

anglickým názvem Sweet Betel Nuts. List výborné kvality s podílem tipsů, nálev květově ovocné 

chuti s nepatrně kořeněnou složkou a medovými tóny. Tento čaj Vám rozjasní den i večer. 
3 konvičky gaiwan 
 

 China Fujian Anxi oolong HONG XI TIE GUANYIN 85,-                                                                                                                                                                          

 Železná bohyně milosrdenství  -  Červené srdce                                                                                                                                                                         
Exkluzivní třída tohoto slavného polozeleného čaje. Stejnoměrně svinutý list výrazně zeleného typu, 

příjemné, charakteristicky květové vůně. Nálev vyvážené, harmonické, bohaté, květově nasládlé, 

komplexní chuti. Svým charakterem se tento čaj velmi dobře hodí na přípravu a popíjení z gaiwanu. 
3 konvičky gaiwan 



 China Fujian Wuyi Shan DA HONG PAO - Velké šarlatové roucho 88,- 
Velmi dobrá třída Da Hong Pao, nejslavnějšího, nesmírně ceněného, mýty a legendami opředeného 

Yancha oolongu z pohoří Wuyi. Nestejnoměrně volněji svinutý list. Oranžově hnědavý nálev, plné, 

poměrně vyvážené, tmavší ovocně nasládlé chuti s nepatrně karamelovými tóny, s příjemnou vůní. 
3 konvičky gaiwan 
 

 Darjeeling  oolong SUPERIOR 68,- 
Indická čajová specialita; nálev květově oříškové, nasládlé, lehce zelinkavé chuti, s medovými tóny, 

dokonale snoubící charakter tradičních vysokohorských darjeelingských čajů a tmavších oolongů. 
2 konvičky gaiwan 
 

 Formosa oolong ORIENTAL BEAUTY  -  Orientální kráska 165,- 
Nejvyšší třída tchajwanského polofermentovaného čaje tohoto typu, list špičkové kvality s velmi 

vysokým podílem tipsů, nálev lahodné, neobyčejně bohaté, opojné, ovocně medové chuti. Chcete-li 

prožít úžasné čajové odpoledne (večer), není lepší volby a lahodnějšího čaje v naší nabídce. 
5 konviček gaiwan 
 

 Formosa Spring Special WEN SHAN PAO CHUNG 120,- 
Špičková jarní sklizeň z proslulé oblasti Wen Shan. Vysoce kvalitní zlehka fermentovaný, volně 

zkroucený list. Nálev velmi svěží, překvapivě plné, vyvážené, zelinkavě nasládlé chuti s příjemně 

kořeněnou složkou bez výraznějšího sklonu k trpknutí. 
4 konvičky gaiwan 
 

Novinka: Formosa GUI FEI oolong 85,- 
Výtečná třída tchajwanského polofermentovaného čaje tmavšího typu. Středně fermentovaný list 

špičkové kvality, sladce kořeněné vůně. Nálev lahodné, vyvážené a komplexní, ovocně kořeněné 

chuti s květovými tóny a skvělým dozvukem. 
3 konvičky gaiwan 
 

 Formosa Lu Gu Qing Xin Green Heart KAO SHAN   -  Vysoká hora 85,- 
Tchajwanský oolong špičkové kvality z jarní sklizně v proslulé oblasti Lu Gu, z kultivaru Qing Xin. 

Mírně fermentovaný, lehce pražený, vysoce kvalitní list, svinutý do pravidelných kuliček příjemně 

nasládlé vůně. Nálev svěží, plné, komplexní, jemně pražené, nasládlé chuti s dlouhým dozvukem. 
3 konvičky gaiwan 
 

 Formosa NAI XIAN GIN SHAN oolong  -  “mléčný oolong” 82,- 
Velmi oblíbený tzv. mléčný oolong zeleného typu. Pro zvýraznění přirozené mléčné chuti se během 

zpracování přidává přírodní mléčné aroma, patrné již ze suchého listu, který je svinutý do kuliček. 

Světle zelený až žluto zelený nálev má plnou, výrazně květově sladkou, vanilkově mléčnou chuť. 
3 konvičky gaiwan 
 

Novinka: Formosa STRAWBERRY oolong  -  “jahodový oolong” 78,- 
Lístky tohoto výborného vysokohorského polozeleného čaje, ochucené čistě přírodní jahodovou 

esencí, dávají po vyluhování vzniknout delikátně jemnému čaji s decentním, přírodním jahodovým 

aroma. Chuť je lehce sladká s jemnými tóny, velice lahodná s dlouhotrvající dochutí.  
3 konvičky gaiwan 
 

 Formosa Traditional HONG SHUI DUNG TI  -  Červená voda     82,- 
Vynikající třída slavného polozeleného čaje Dung Ti. Čaj je zpracován původní tradiční metodou, 

při které se listy nechají silně zoxidovat (až 60%) a poté se krátce praží. Nálev z takto zpracovaného 

čaje je tmavší červené barvy, podle toho je též nazýván "hong shui" - "červená voda". Stejnoměrně 

svinutý hnědavý list vysoké kvality, lehce karamelové vůně. Nálev vyvážené, plné, ovocně sladké, 

lehce kořeněné, komplexní chuti s ořechovými tóny. Čajová specialita pro milovníky čaje. 
3 konvičky gaiwan 
 

Černé čaje 
 

 Formosa Special  MI XIANG Wild Black Tea  -  Medová vůně 138,- 
Špičková třída tchajwanského černého čaje mimořádné kvality, ceněného pro svoji výraznou 

medovou vůni a chuť, podle níž je pojmenován. Dlouhý celistvý list špičkové kvality s podílem 

tipsů, nálev plné, vyvážené, velmi lahodné, ovocně nasládlé, výrazně medové chuti. 
4 konvičky gaiwan 



Novinka: Darjeeling ff SFTGFOP1  PUTTABONG  2016 (bio/organic) 78,- 
Výtečný darjeelingský čaj z jarní sklizně (first flush), středně dlouhý list s menším podílem tipsů. 

Nálev plné a vyrovnané, nasládlé, květově kořeněné chuti. 
 

 Darjeeling ff SFTGFOP1  BALASUN  DJ 01/2016 95,- 
Vynikající třída darjeelingské jarní sklizně, drobnější list zelenějšího typu s přiměřeným podílem 

tipsů, nálev, plné, bohaté, výrazně květově kořeněné, příjemně tipsové chuti s výtečným  

a charakteristickým aftertastem. 
 

 Assam TGFOP   DHELAKAT 48,- 
Velmi kvalitní třída assámského černého čaje, drobnější list s dobrým podílem zlatavých tipsů, nálev 

nasládlé, jemné, příjemně svíravé chuti s lehkými ovocnými tóny.. 
 

 China Anhui Keemun MAO FENG (bio/organic) - Ochmýřené vrcholky 75,-                                                                                                                                                                          

Výtečný černý čaj z jarní sklizně. List vysoké kvality s podílem zlatých tipsů, medově nasládlé 

vůně. Tmavě červený nálev vyvážené, bohaté, plné, nasládlé chuti s tmavými tóny hořké čokolády. 
 

Novinka: China Yunnan Lincang XUAN ZI XIANG 68,-                                                                                                                                                                          

Výtečná třída zcela nového yunnanského černého čaje. Drátkovitě svinutý střední až delší list          

s podílem zlatavých tipsů, jasně červenorudý nálev vyvážené, květově nasládé chuti s těžšími 

medovými a čokoládovými tóny. 
 

 China YUNNAN tippy 72,-                                                                                                                                                                          

Vynikající třída yunnanského černého čaje. Prvotřídní, drátkovitě svinutý list s mimořádně vysokým 

podílem delších, poměrně robustních zlatavých tipsů, jasně červenorudý nálev dokonale vyvážené  

a komplexní, nasládlé, květové chuti s příjemnými tipsově prachovými tóny, silné a příjemné vůně. 
 

Novinka: Cejlon Ruhuna MAGEDARA 60,- 
Exkluzivní třída cejlonského černého čaje. Drobnější, pevně svinutý list do tenkých jehliček, 

skvělého vzhledu i kvality, s patrným podílem bílých tipsů. Nálev výrazně medově sladké, květové 

až ovocné, tmavší, lahodné chuti typické pro nejvyšší třídy cejlonských černých čajů. 
 

Speciality:  Pu-Erh a Rize 
 

Novinka: China Yunnan White PU-ERH Wild – Bílý Pu-Erh z pupenů  78,- 
Tento velmi kvalitní raritní bílý Pu-Erh z province Yunnan je připravován z pupenů divoce 

rostoucího čajovníku. Pupeny jsou velmi brzy otrhány a čaj díky tomu obsahuje menší množství 

teinu. Nálev je velmi světlý, s jemnou charakteristickou vůní a delikátní chutí. 
2 konvičky gaiwan 
 

 China Yunnan Golden Tippy PU-ERH of King 78,- 
Výtečná třída slavného, dodatečně fermentovaného čaje, kvalitní list s podílem zlatavých tipsů. 

Vyvážená, tipsově prachová, příjemně zemitá s poměrně výrazným aroma charakteristickým  

pro nejvyšší třídy yunnanských červených čajů. 
2 konvičky gaiwan 
 

Novinka: China Yunnan Lincang PU-ERH  (ripe) 58,- 
Velmi kvalitní střední třída čaje Pu erh, vyrobená z poměrně menších lístků. Velmi dobrá, příjemně 

zemitá chuť s lehkými ořechovými tóny a výrazným aroma. 
2 konvičky gaiwan 
 

 China Yunnan Special PU-ERH  -  curly Pekoe (ripe) 68,- 
Velmi kvalitní střední třída čaje Pu erh, vyrobená z poměrně menších lístků. Velmi dobrá, příjemně 

zemitá chuť s lehkými ořechovými tóny a výrazným aroma. 
2 konvičky gaiwan 
 

 Turkey BOP RIZE FILIZ 65,-                                                                                                                                                                          

Kvalitní třída černého tureckého lámaného čaje z oblasti Rize. Nálev tmavé, silné a plné chuti. 

Tento čaj připravujeme tradičním způsobem – pražíme a podáváme slazený do konvičky. 
 



Aromatizované čaje 
 

 YOGI Spice Melange 69,- 
Z tradiční směsi indického koření, černého čaje z údolí Assam a mléka, se připravuje tzv. bílý 

indický čaj. Příprava Yogi trvá přibližně 30 minut, podává se slazené. Složení směsi koření: 

kardamom, zázvor, skořice, hřebíček a bílý pepř. 
 

 GLÖGG   -   Sedmero uspokojení 40,- 
Zimní černý čaj, kořeněné, příjemné chuti a vůně. (Složení: černý čaj, kousky skořice a mandle, 

zázvor, pomerančová kůra, hřebíček, kardamom). Doporučujeme s mlékem a medem. 

Mléko + med 5 + 5,- 
 

 China SENCHA  MAHÁRÁDŽA  40,- 
Dobrá základní třída zeleného čínského čaje Sencha; nálev charakteristicky ovocné, květové chuti. 

(Složení: čínský zelený čaj Sencha, kousky broskve, okvětní lístky růže, aroma). 
 

 TISÍC A JEDNA NOC 40,- 
Chuťově vyvážená směs černého a zeleného čaje s několika druhy květů. Nálev květově nasládlé, 

velmi příjemné chuti a vůně. (černý a zelený čaj, okvětní lístky chrpy, růže, jasmínu a měsíčku). 
 

 LE TOUAREG 48,- 
Tradiční čaj, oblíbený např. V Maroku. Nálev silné a plné chuti, osvěžujícího a povzbudivého 

účinku. Zelený Gunpowder s marockou mátou; silně slazený se popíjí při kouření vodní dýmky. 
 

„Čaje nečaje“ 
 

 NANA – marocká máta 35- 
Proslavená marocká máta se používá do čaje Le touareg, ale také jako samostatný, neobyčejně 

osvěžující nápoj. Doporučujeme popíjet v kteroukoliv denní i večerní dobu. Na přání čaj osladíme. 
 

 LEMON GRASS   -   Citronová tráva 38,- 
Nálev citrónové chuti a vůně osvěží v každé roční době a prospěje imunitě. Čistí krev, napomáhá 

soustředění. Příjemnou chvilku s „citrónovou trávou“ nabízí divoce rostoucí bylina z tropů Brazílie. 
 

 Brasil Mate RANCHO (zelené) 45,- 
Výhonky cesmíny paraguayské (Yerba mate – Ilex Paraguensis). Nálev příjemně natrpklé chuti 

s lehkým kouřovým aroma. Silně povzbuzující nápoj. Nálev Vám připravíme do tradiční kalebasy 

nebo do konvičky. Doporučujeme všem, kteří chtějí dlouho bdít … 
 

 Brasil Mate pražené CARNIVAL 58,- 
Ovoněná pražená Yerba mate; nálev charakteristické chuti praženého mate s bohatými kakaovými  

a květovými tóny. (Složení: mate, kakaový bob, rooibos, kousky mandlí, květy kaktusu, okvětní 

lístky slunečnice a chrpy). 
 

 Brasil LA PACHO 60,- 
Vnitřní kůra (lýko) stromu Tabebuia impetiginosa. Nálev, jehož příprava trvá asi 20 minut, má 

blahodárné účinky na organismus; stimuluje tvorbu červených a bílých krvinek, posiluje srdce  

a cévy, omezuje vznik různých krevních onemocnění, leukémie a brzdí růst rakovinných buněk.  

Je silným antioxidantem, ochraňuje tělo před různými toxiny. Snižuje vstřebávání glukózy a využívá 

se při snížení rizika vzniku diabetu. Zlepšuje metabolismus, činnost kostní dřeně, sleziny a slinivky. 

Lapacho zklidňuje psychiku a zlepšuje odolnost centrálního nervového systému. 
 

 South Africa Super Grade ROOIBOS GREEN 45,- 
Nefermentovaná podoba čaje rooibos. Jihoafrický keř Aspalathus linearis obsahující velké množství 

minerálů a stopových prvků, jasně až brčálově zelený nálev velmi osvěžující chuti s lehce 

citrusovým, svěže ovocně sladkokyselým aroma, neobsahuje žádný kofein, je vhodný i pro děti. 
 

 Rooibos  MIGHTY LEMON   -   Citronový rooibos 48,- 
Červený rooibos ovoněný myrtovníkem citronovým, nálev charakteristické, svěže ovocné, výrazně 

citrusové chuti. (Složení: rooibos, myrtovník citronový, citronová kůra, černý rybíz). 



 Rooibos  BLOODORANGE   -   Krvavý pomeranč 48,- 
Červený rooibos ovoněný květy kamejníku a krvavým pomerančem, nálev charakteristické, svěže 

ovocné chuti.  (Složení: rooibos, okvětní lístky kamejníku barvířského, aroma). 
 

 South Africa ROOIBOS HOT CHOCOLATE   -   Horká čokoláda 58,- 
Červený rooibos s kakaovými boby a kořením. Nálev bohaté a plné čokoládové, lehce kořeněné 

chuti. (Složení: rooibos, kakaový bob, zázvor, skořice, kardamom, bílý pepř, kořen cikorky, aroma). 

Podáváme slazený s mlékem. 
 

Novinka: South Africa HONEYBUSH Green, Bio/organic  -  Medový keř 48,- 
Tradiční nápoj z jihoafrického keře Cyplopia intermedia, nálev zelenavé barvy, velice příjemné, 

výrazně osvěžující chuti. Neobsahuje žádný kofein a je proslulý vysokým obsahem minerálů, 

vitamínů a stopových prvků, je tedy vhodný i pro děti. 
 

 South Africa HONEYBUSH  Brusinka  -  Medový keř s brusinkou 50,- 
Nálev velmi příjemné, osvěžující chuti. Neobsahuje kofein, proto je vhodný pro děti a pro večerní 

osvěžující popíjení. (Složení:honeybush, brusinky, list jahodníku, aroma) 
 

 Ibiškový čaj  -  Carcade 35,-
Celé květy súdánského ibišku, určené pro přípravu carcade, osvěžujícího, slazeného nápoje.  

Nálev neobsahuje kofein a je vhodný i pro děti. 
 

 Ovocné „čaje“ bez ibišku
 

 WILD ORANGE 48,- 
Složení: kousky jablka, pomeranče, pomerančové kůry a červené řepy, okvětní lístky slunečnice, 

pomerančovníku a růže, květy granátového jablka, šípek. 
 

 SUN da CAPO 48,- 
Složení: šípek, kousky jablka, kiwi, ananasu, višně a citronu, myrtovník citronový, citronová tráva, kokos 
 

Ovocné „čaje“ s ibiškem 
 

Novinka: BERRY SEXTET 45,- 
Složení: ostružiny, borůvky, černý rybíz, lístky ostružin a černého rybízu, šípek, kousky jablka, 

hroznové víno, červená řepa, ibišek, trnka 

 

 STRAWBERRY CREAM 40,- 
Složení: kousky jahod a jablka, šípků a květů ibišku 

 

 PINA COLADA 40,- 
Složení: šípek, květy ibišku, kousky jablka a kokosu, kandovaný ananas 
 

 SPICY PLUM   -   Kořeněná švestka 40,- 
Složení: květy ibišku, kousky švestek, jablka a červené řepy, skořice 
 

 FIRE PLACE   -   Ohnivý tanec 40,- 
Složení:  šípek, květy ibišku, kousky jablka, rooibos, mandle, skořice, vanilka 
 

 BABIČČINA ZAHRÁDKA 45,- 
Složení: květy ibišku, červený a černý rybíz, kousky jablka, jahod a červené řepy, ostružiny, maliny, 

bezinky, listy černého rybízu 
 

Speciální čajová nabídka 
 

 Čajové laté             (Ostfriesen tea) 38,- 
Ostfriesen tea - originální čajová receptura ze severovýchodu Německa, z Dolního Saska. Černý 

assámský čaj s trochou smetany, slazený kandovaným tmavým cukrem. Podáváme ve sklenici.    



 

 Vanilkové nebe 64,- 
Černý čaj ochucený kousky vanilky, mléko, cukr a k dobrému čaji ještě výtečná datlová sušenka. 
 

 Čajové mojito 54,- 
Harmonická čajová variace mojita dle našeho tajného receptu. Sladíme třtinovým cukrem, citron. 
 

 Zázvorový lomcovák 49,- 
Dobrá třída čínského černého čaje s kousky sušeného zázvoru, med a citron. Sílu čaje umocňuje 

čerstvě nastrouhaný zázvor, který luhujeme s čajovými lístky. Čaj zatočí s viry i začínající chřipkou. 
 

 Karamelový dýchánek 48,- 
Slazený černý čaj s mlékem a příchutí karamelu. Požitek ze sladkého nápoje umocní karamelový 

fondán, podávaný k čaji. 
 

Bylinné čaje 
 

Bylinné čajové směsi z ručně zpracovaných bylin na různé zdravotní neduhy; například: 

Bylinky proti nachlazení a chřipce 38,- 

Bylinky na zklidnění a uvolnění 38,- 

Bylinky na očistu organizmu, … 38,- 
 

Nápoje pro malé i velké 
 

Matcha koktejl - japonský čaj matcha s ovesným nápojem a medem   2 dl 35,- 
 

Domácí limonáda  –  k přípravě limonád používáme prvotřídní sirupy z bylin  (např. máta, 

zázvor, konopí, ...). S aktuální nabídkou limonád Vás seznámí obsluha. 2,5dl 25,- 

Pro žíznivé nabízíme litrový džbánek limonády 1 l 78,-       

nebo litrový džbánek vody s citronem 1 l 25,- 
 

Mošty Vitaminátor  – 100% mošty bez chem.přísad, konzervantů a barviv 2 dl 20,-  25,- 
S aktuální nabídkou ovocných i zeleninových moštů Vás seznámí obsluha. 
 

Nápoj z lístků mladého ječmene – zelené zdraví  2 dl 25,- 
Přírodní nápoj je zdrojem vitamínů, minerálů, stopových prvků, enzymů a antioxidantů. Posiluje 

imunitu, zlepšuje trávení, ulevuje od alergií a ekzémů, pročisťuje organismus,...    
 

KAZOUZA  -  “libanonská cola” 2,75 dl 35,- 
Perlivá ovocná limonáda s příchutí plodů tamarindu. Zjistěte, proč se jí také říká “libanonská cola”.    
 

Ovocné džusy al Waha ze Saudské Arábie 2,4 dl 34,- 
Džusy s kousky ovoce v plechovce o objemu 240 ml 

(ananas, broskev, mango, pomeranč). 
 

SALEP – pochoutka z Libanonu 1 dl 32,- 
Sladký mléčný nápoj z prášku vstavačovitých rostlin (orchidejí) se špetkou cukru a skořice.    
 

SALEP s banánem 1,5 dl 45,- 
Sladká pochoutka s kousky banánu, špetkou cukru a skořice. 
 

Rajec – minerální voda (dle aktuální nabídky s bublinkami nebo bez) 3,3 dl 20,- 
 

Medovina Elisa    (obsah alkoholu 12%) 1 dl 25,- 

Nápoj vyráběný netepelnou cestou výhradně z českého medu. Alkohol vzniká 2 dl 48,- 
pouze při kvašení medu. Působí blahodárně na zažívací ústrojí. 

Podáváme studenou i teplou, na přání také s plátkem citronu. 
 

 



Víno z jižní Moravy 
Milovníkům moravského vína nabízíme skvělá vína z vinařství  Štěpána 

Maňáka ze Žádovic u Kyjova. Vína nerozléváme, podáváme jen celé láhve  

o objemu 0,75 l. Obsluha Vám na přání předloží vinný lístek. 
 

Indická jídla, kus-kus a … 
 

Indická jídla  (Navratan Korma, Matar Paneer, Dal Makhani, …) 108,- 

Indická rizota  (Bombajské rizoto, Rýže se sladkým chilli a limetkou, …) 98,- 
Hotová jídla tradiční indické kuchyně od indické firmy Ashoka, nebo anglické firmy Tilda, určená 

především pro anglický trh. Jídla neobsahují glutaman, antioxidanty, umělá aromata, dochucovadla, 

barviva ani konzervanty. Jídla jsou bezlepková. Výběr nejoblíbenějších jídel najdete na stolku, 

kompletní jídelní lístek indických pokrmů je k dispozici u obsluhy. 
 

Kus-kus se zeleninou a sýr (menší porce:  45,-) 58,- 
Tvrdozrnná pšenice se sterilovanou zeleninou ( kukuřice, hrášek, červená paprika, olivy) a sýry         

(eidam, niva, balkánský sýr) - to vše v jedné misce. Na Vaše přání složení upravíme. 

Obsahuje lepek, mléko a soju.   
 

Toust se zeleninou a sýrem       Obsahuje lepek, mléko. 20,- 
 

Kus-kus na sladko - s ovocem a jogurtem 50,- 
Tvrdozrnná pšenice na sladko dle vlastního receptu. Skořice, med, rozinky, jogurt, čerstvé ovoce 

 a jemně nastrouhaná čokoláda. Výborný dezert potěší v každé denní době.  

Obsahuje lepek, mléko. 
 

Čokoládové fondy s čerstvým ovocem 85,- 
Kousky čerstvého ovoce se namáčí v horké čokoládové lázni a chladnouce, putují k Vašim ústům. 

Čokoládové pokušení, jemuž nelze odolat.  (100 g čokolády + 200 g ovoce + “fondue” vidličky) 
 

Sušené ovoce, ořechy a další dobrůtky 
Datlová sušenka ze Saudské Arábie Ma'amoul  1 ks 19,- 

 Cena za:  50g 100g 
Novinka: Mandle loupané, natural 23,- 45,- 

Směs “Fittness” 23,- 45,- 

Složení: sušené para a kešu ořechy, lískové ořechy, mandle, brusinky, rozinky, třešně 

Višně v hořké čokoládě 22,- 42,- 

Maliny v bílé čokoládě 35,- 69,- 

Mandle v mléčné čokoládě zaprášené skořicí 25,- 48,- 

Mandle tiramisu 25,- 48 ,- 

Mandle v bílé čokoládě s kokosem 25,- 48,- 

Medové křupky v mléčné čokoládě 17,- 32,- 

Perníčky v polevě tří druhů čokolády 15,- 29,- 

Marcipánové kuličky v hořké a mléčné čokoládě 22,- 42,- 

Jemně uzené mandle 30,- 59,- 

Pistácie jemně solené 28,- 55,- 

Kešu natural 27,- 52,- 

Japonská směs 15,- 29,- 

Wasabi směs 14,- 27,- 

Brusinky 15,- 29,- 

Ananas 12,- 23,- 

Mango 12,- 23,-

Banánové chipsy 10,- 19,- 

Kustovnice čínská – Kou-čchi 30g :  18,- 50g :  29,- 

Podle tradiční medicíny působí kou-čchi příznivě na játra a ledviny, zlepšuje imunitu,  
krvetvorbu a zlepšuje zrak. Dále podporuje růst, snižuje hladinu cukru v krvi,...                                                                                                                       


