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 B Í L É  Č A J E  
CHINA FUJIAN FUDING PAI MU TAN SENIOR GRADE – BÍLÁ PIVOŇKA 75 Kč
Výběrová třída bílého čaje z jarní sklizně, ze slavné oblasti Fuding z místního kultivaru Da Bai. Vysoce kvalitní 
list s podílem dlouhých, silně ochmýřených tipsů. Nálev lahodné, svěží, nasládlé, bylinně ovocné chuti s příjemnými 
tmavými tóny a nepatrným ořechovým aroma.

CHINA FUJIAN FUDING BAI HAO YIN ZHEN WHITE TEA – STŘÍBRNÁ JEHLA 110 Kč
Výtečná třída bílého čaje z jarní sklizně, z proslavené oblasti Fuding z místního kultivaru Da Bai. Kvalitní celistvé tipsy 
s nepatrným podílem zlomků. Nálev lahodné, lehce tmavší, plnější přitom svěží, nasládlé ovocné chuti s lehce bylinnými tóny.

 J A S M Í N O V É  Č A J E  
CHINA JASMIN TEA YIN HAO STD.FS-901 – STŘÍBRNÝ VLAS 72 Kč 
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.

CHINA JASMIN DRAGON BEAN TEA – DRAČÍ PERLY 85 Kč 
Jasmínem ovoněný čínský zelený tipsový čaj. Jeden z nejslavnějších zástupců ručně tvarovaných čajů, známý 
jako „dračí oči“, i když vzhled listu lépe vystihuje překlad „podobný dračím očím“. Tips a první dva lístky pečlivě 
svinuté do pravidelných kuliček, světle zelený nálev tipsově prachové, nasládlé, velmi jemné chuti s harmonickou 
a vyváženou, sladce jasmínovou složkou.

 Z E L E N É  Č A J E  
CHINA FUJIAN FUDING WHITE MONKEY – BÍLÁ OPICE 72 Kč
Výborný čínský tipsový zelený čaj z oblasti Fuding proslulé výrobou bílých čajů. Kvalitní list s podílem robustních, bíle 
ochmýřených tipsů, sladce zelinkavé vůně. Světle zelený nálev výborné, plné, vyvážené zelinkavé, mírně tipsově svíravé chuti.

 

CHINA ANHUI LIU AN CUI LAN GREEN TEA – NEFRITOVÁ ORCHIDEJ 75 Kč
Výtečná třída zeleného čaje z okresu Jin Zhai v oblasti Liou-an, proslulé výrobou čaje Lu An Gua Pian. Volně zakroucený, dlou-
hý, nesvinutý list sladce kořeněné vůně s patrným podílem tipsů. Nálev výtečné, svěží, plné a vyvážené, sladce květové chuti.

 

CHINA SICHUAN MING QIAN MENG DING YUN WU – MRAK A MLHA 80 Kč 
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. 

KUS-KUS SE ZELENINOU A SÝRY 65 Kč
MENŠÍ PORCE 52 Kč
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 25 Kč
Obsahuje lepek, mléko.

KUS-KUS NA SLADKO (S OVOCEM A JOGURTEM) 55 Kč
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 95 Kč
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

S U Š E N É  O V O C E ,  O Ř E C H Y 
 A  D A L Š Í  D O B R Ů T K Y  

DATLOVÁ SUŠENKA ZE SAUDSKÉ ARÁBIE MA‘AMOUL 1 ks  19 Kč

 50 G 100 G

KOKOSOVÉ KOSTKY V MLÉČNÉ ČOKOLÁDĚ 25 Kč 48 Kč
MALINY V BÍLÉ ČOKOLÁDĚ 35 Kč 69 Kč
MANDLE V MLÉČNÉ ČOKOLÁDĚ ZAPRÁŠENÉ SKOŘICÍ 25 Kč 48 Kč
MANDLE V BÍLÉ ČOKOLÁDĚ S KOKOSEM 25 Kč 48 Kč
MEDOVÉ KŘUPKY V MLÉČNÉ ČOKOLÁDĚ 17 Kč 33 Kč
PERNÍČKY V POLEVĚ TŘÍ DRUHŮ ČOKOLÁDY 15 Kč 29 Kč
MARCIPÁNOVÉ KULIČKY V HOŘKÉ A MLÉČNÉ ČOKOLÁDĚ 25 Kč 48 Kč
VIŠNĚ V HOŘKÉ ČOKOLÁDĚ 23 Kč 45 Kč
JEMNĚ UZENÉ MANDLE 28 Kč 55 Kč
PISTÁCIE JEMNĚ SOLENÉ 28 Kč 55 Kč
KEŠU NATURAL 28 Kč 55 Kč
JAPONSKÁ SMĚS 15 Kč 29 Kč
WASABI SMĚS 14 Kč 27 Kč
MANGO 12 Kč 23 Kč
BANÁNOVÉ CHIPSY 10 Kč 19 Kč
FITNESS SMĚS  23 Kč 45 Kč
Složení: sušené para,kešu,mandle,lískové ořechy, sušené rozinky, brusinky a třešně.
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 N Á P O J E  P R O  M A L É  I  V E L K É  
DOMÁCÍ LIMONÁDA 2,5 dl 25 Kč
K přípravě limonád používáme prvotřídní sirupy z bylin. S aktuální nabídkou limonád Vás seznámí obsluha.

DŽBÁNEK DOMÁCÍ LIMONÁDY 78 Kč 

MOŠTY VITAMINÁTOR 2 dl 25 Kč
100% mošty bez chem.přísad, konzervantů, barviv. S aktuální nabídkou ovocných i zeleninových moštů Vás seznámí obsluha.

KAZOUZA – LIBANONSKÁ COLA 2,5 dl 35 Kč
Perlivá ovocná limonáda s příchutí plodů tamarindu, jimiž je také slazená. 

OVOCNÉ DŽUSY AL WAHA ZE SAUDSKÉ ARÁBIE 2,4 dl 35 Kč
Džusy s kousky ovoce v plechovce. S aktuální nabídkou Vás seznámí obsluha.

SALEP SE SKOŘICÍ 35 Kč
Sladký mléčný nápoj z prášku vstavačovitých rostlin se špetkou cukru a skořice. 

SALEP S BANÁNEM A SKOŘICÍ 48 Kč
Sladký mléčný nápoj s kousky banánu, špetkou cukru a skořice.

DŽBÁNEK VODY S PLÁTKY CITRONU 30 Kč

RYBÍZÁK – OVOCNÉ VÍNO Z ČERNÉHO RYBÍZU 2 dl 35 Kč
“Rybízák” je špičkové ovocné víno, vyrobené z plodů černého rybízu.
Vitamíny z černého rybízu jsou ve víně zachovány; obsahuje 10,5% alkoholu.

Víno obsahuje oxid siřičitý.

 V Í N A  Z  J I Ž N Í  M O R A V Y  
Milovníkům moravského vína nabízíme skvělé produkty 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.
Víno obsahuje oxid siřičitý.

 I N D I C K Á  J Í D L A ,  K U S - K U S ,  A P O D .  
INDICKÉ RIZOTO  98 Kč
Veganské zeleninové rizoto (Bombay Biryani)

INDICKÉ POKRMY (NAVRATAN KORMA, MATAR PANEER, DAL MAKHANI, APOD.) 108 Kč
Hotová jídla tradiční indické kuchyně od indické fi rmy Ashoka. 

Jídla neobsahují glutaman, umělá aromata, dochucovadla, barviva ani konzervanty. 

Jídla jsou bezlepková, vegetariánská nebo veganská. Jídla podáváme s rýží. 
Výběr nejoblíbenějších jídel najdete na stolku, rozšířený jídelní lístek indických pokrmů je k dispozici u obsluhy.
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CHINA ZHEJIANG SHI FENG LUNG CHING – DRAČÍ STUDNA 95 Kč 
Vynikající třída proslulého zeleného čaje, pocházející z jednoho z nejslavnějších čajových míst, Lvího vrcholu (Shifeng), 
v oblasti Západního jezera – Xi Hu. List vysoké kvality, pěstovaný, sklízený i zpracovávaný ručně. Světle zelený nálev 
charakteristické, lahodné, zelinkavě květové chuti s výraznými tipsově oříškovými až mírně pečenými tóny.

 

CHINA ANHUI TAI PING HOU KUI – OPIČÍ KRÁL 120 Kč
Vynikající zelený čaj, jasně zelený, stejnoměrný, delší list typického vzhledu s charakteristickou „mřížkou“, světle zelený 
nálev výtečné, harmonické, příjemně trávově nasládlé chuti s květovými, ovocnými a tipsovými tóny.

 

VIETNAM THAI NGUYEN THOM NGON 60 Kč
Jedna z nejlepších tříd vietnamského zeleného čaje, vysoce kvalitní, stejnoměrně svinutý, stříbřitě zelený list, zelenavý 
nálev nasládle travnaté, velmi jemné, příjemně lehounce natrpklé chuti.

 

JAPAN KAGOSHIMA KIRISHIMA SHINCHA GYOKURO (CZ-BIO-004) 135 Kč
Špičková třída japonského listového zeleného čaje z úpatí pohoří Kirishima, zpracovávaná s maximální péčí a pečlivostí. 
První jarní sklizeň (Shincha) z kukltivaru Okuyutaka. Krásně lesklý, tmavě zelený, do úhledných jehliček svinutý list, slad-
ké, lehce ovocné vůně. Pečlivě vytříděný s nepatrným podílem zlomků, která je u této třídy čaje považována za žádoucí, 
je způsobena odstraňováním řapíků a žeber z lístků při jejich zpracování a také silnějším propařováním. Nálev naprosto 
vynikající, velice lahodné, plné a komplexní hladké chuti s nasládlou stopou po jehličí a svěže trávovými tóny.

 

JAPAN KAGOSHIMA MINAMIKYUSHU SENCHA (YABUKITA) 95 Kč
Výtečná třída tradičního japonského zeleného čaje. Tmavěji zelený, lesklý drobný list s podílem lámaného listu naslád-
lé, lehce ovocné vůně. Světle zelený nálev velmi lahodné, lehce květově nasládlé, mírně svíravé, výrazně trávové, svěží, 
harmonické chuti s pro japonské zelené čaje charakteristickým aroma moře a lesa.

 

JAPAN KUKICHA (BIO/ORGANIC) 78 Kč
Řapíky vzniklé tříděním čajů Sencha a Gyokuro s velmi malým podílem zeleného listu. Světle zelený nálev velmi podob-
né (ale jemnější a komplexnější) chuti a charakteru jako u čaje Bancha. Znalci tento čaj jistě ocení a věříme, že všechny 
velmi příjemně překvapí.

 

JAPAN KAGOSHIMA GENMAICHA  72 Kč
Tradiční zelený japonský čaj míchaný s praženou rýží. Nálev trávově svíravé, lehce chlebově pražené chuti s příjemnou 
vůní. Vhodný po jídle, napomáhá dobrému trávení.

 

JAPAN BANCHA 60 Kč
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.
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 O O L O N G Y  – POLOFERMENTOVANÉ ČAJE 
CHINA FUJIAN ANXI OOLONG HONG XI TIE GUANYIN 
– ČERVENÉ SRDCE ŽELEZNÉ BOHYNĚ MILOSRDENSTVÍ  95 Kč
Vynikajícíí a pověstmi opředená třída tohoto slavného polozeleného čaje. Stejnoměrně svinutý list výrazně 
zeleného typu, příjemné, charakteristicky květové vůně. Nálev vyvážené, harmonické, bohaté, charakteristicky 
květově nasládlé chuti s dlouhým aftertastem. Čaj se velmi dobře hodí na přípravu způsobem khong fu, či na 
popíjemí z gaiwanu.

  

CHINA FUJIAN WUYI SHAN DA HONG PAO – VELKÉ ŠARLATOVÉ ROUCHO 88 Kč
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.

 

CHINA FUJIAN WUYI SHAN OOLONG SHUI HSIEN – VODNÍ VÍLA 88 Kč
Vynikající třída slavného Yancha oolongu tzv. „Vodní víla (duch)“ z pohoří Wuyi. Stejnoměrně volněji svinutý, 
delší list. Oranžově hnědavý nálev bohaté a komplexní, lahodné, tmavší, ovocně nasládlé, lehce květové chuti 
s jemnými balzamickými tóny.

  

DARJEELING OOLONG SUPERIOR  75 Kč
Čajová specialita z indického Darjeelingu, nálev květově oříškové, nasládlé, lehce zelinkavé chuti, dokonale 
snoubící charakter tradičních vysokohorských darjeelingských čajů a tmavších oolongů.

 

FORMOSA SUPERIOR BUTTERFLY OF TAIWAN – TAIWANSKÝ MOTÝLEK 165 Kč
Nejvyšší třída tchajwanského polofermentovaného čaje, který patří mezi nejvíce fermentované oolongy 
tmavého typu a je jedním z nejproslulejších tchajwanských čajů vůbec. List špičkové kvality s velmi vysokým 
podílem tipsů, nálev lahodné, bohaté, komplexní a vyvážené, květově nasládlé, lehounce tipsově prachové 
chuti s ovocnými a medovými tóny, překrásné vůně.

 

FORMOSA XIAN BING BAI HAO OOLONG – BÍLÝ VLAS  88 Kč
Vysoce kvalitní třída tchajwanského polofermentovaného čaje typu Bai Hao – „Bílý Vlas“ nazvaného dle 
zbarvení delších tipsů. Kvalitní celistvý, volně zkroucený list s přiměřeným podílem tipsů, lehce nasládlé vůně. 
Nálev výtečné, lehčí, poměrně vyvážené, charakteristicky květově nasládlé chuti s ovocnými tóny.

 

FORMOSA WINTER SPECIAL PAO CHUNG OOLONG 85 Kč
Výtečná varianta slavného polozeleného čaje z pozdní tzv. zimní sklizně. Velmi zlehka fermentovaný, středně 
dlouhý, jen volněji zkroucený zelený list, nasládle květové vůně. Nálev svěží, zelinkavě květové, nasládlé chuti 
bez výraznějšího sklonu k trpknutí.
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 O V O C N É  „ Č A J E “  
RUM CREAM – RUMOVÝ KRÉM 45 Kč
Složení: květy ibišku, borůvky, kousky jahod a malin, hroznové víno, bezinky

STRAWBERRY CREAM – JAHODOVÝ KRÉM 40 Kč
Složení: kousky jahod a jablka, šípků a květů ibišku

MERLIN‘S ELIXIR – MERLINŮV ELIXÍR 48 Kč
Složení: jablko, hroznové vín, šípek, myrtovník citronový, okvětní lístky měsíčku

AQUA DE JAMAICA – JAMAJSKÁ VODA 48 Kč
Složení: mango, ananas, mandarinka, kokos, jahody, jablko, ibišek, šípkek, zelený čaj

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

ROYAL PEAR – KRÁLOVSKÁ HRUŠKA 48 Kč
Složení: hruška, kokos, ananas, zázvor, okvětní lístky měsíčku, ibišek, šípek, jablko

PINK GRAPEFRUIT – RŮŽOVÝ GREP 48 Kč
Složení: kůra citrusových plodů, ananas, okvětní lístky chrpy, ibišek, šípek, jablko

BERRY SEXTET – LESNÍ HARMONIE 45 Kč
Složení: šípek, kousky jablka, ibišek, červená řepa, hroznové víno, ostružiny, borůvky, černý rybíz, lístky ostružin 
a černého rybízu, trnka.

 S P E C I Á L N Í  Č A J O V Á  N A B Í D K A  
ČAJOVÉ LATÉ (OSTFRIESEN TEA) 50 Kč
Ostfriesen tea – originální čajová receptura ze severovýchodu Německa, z Dolního Saska. Speciální směs 
černých assámských čajů s trochou smetany, slazený kandovaným tmavým cukrem. Podáváme ve sklenici. 

VANILKOVÉ NEBE 65 Kč
Černý čaj ochucený kousky vanilky, mléko, cukr a k dobrému čaji ještě výtečná datlová sušenka.

ČAJOVÉ MOJITO 58 Kč
Harmonická čajová variace mojita dle našeho tajného receptu.Sladíme třtinovým cukrem a dochutíme citronem.

ZÁZVOROVÝ LOMCOVÁK 58 Kč
Dobrá třída čínského černého čaje s kousky sušeného zázvoru. Sílu čaje umocňuje čerstvě nastrouhaný zázvor, 
med a citron. Čaj zatočí s viry i začínající chřipkou.

KARAMELOVÝ DÝCHÁNEK 55 Kč
Slazený černý čaj s mlékem a příchutí karamelu. Požitek ze sladkého nápoje umocní karamelový fondán, podávaný k čaji.

 B Y L I N N É  Č A J E  
BYLINKY PROTI NACHLAZENÍ A CHŘIPCE, NA ZKLIDNĚNÍ ŽALUDKU A ZAŽÍVÁNÍ 45 Kč
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 „ Č A J E  N E Č A J E “  
SOUTH AFRICA HONEYBUSH GREEN, BIO/ORGANIC – MEDOVÝ KEŘ 50 Kč
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 58 Kč
Nálev velmi příjemné, osvěžující chuti. Neobsahuje kofein, proto je vhodný pro děti a pro večerní osvěžující popíjení. 
Složení: honeybush, brusinky, list jahodníku, aroma

SOUTH AFRICA SUPER GRADE ROOIBOS GREEN 50 Kč
Zelená 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 – MOCNÝ CITRON  55 Kč
Červený rooibos ovoněný myrtovníkem citronovým, nálev charakteristické, svěže ovocné, výrazně citrusové chuti. 
Složení: rooibos, myrtovník citronový, citronová kůra, černý rybíz.

ROOIBOS GREEN RED FRUITS – ČERVENÉ OVOCE 55 Kč
Zelený rooibos se směsí ovoce, nálev bohaté, svěže ovocné chuti. (Složení: rooibos, kousky jahod, višně, 
černý rybíz, borůvky, aroma).

ROOIBOS VERY BERRY – DARY LESA  55 Kč
Červený rooibos se směsí bobulových plodů s brusinkami a klikvou, nálev charakteristické, příjemně nasládlé chuti. 
Složení: rooibos, jalovec, ostružiny, listy černého rybízu a ostružiny, aroma, brusinky, maliny, borůvky, klikva.

SOUTH AFRICA ROOIBOS HOT CHOCOLATE – HORKÁ ČOKOLÁDA 60 Kč
Červený rooibos s kakaovými boby a kořením. Nálev bohaté, čokoládové, lehce kořeněné chuti. 
Složení: rooibos, kakaový bob, zázvor, skořice, kardamom, bílý pepř, kořen cikorky, aroma.
Podáváme slazený s mlékem.

NANA – MAROCKÁ MÁTA 42 Kč
Proslavená marocká máta se používá do čaje Le touareg, ale také jako samostatný, neobyčejně osvěžující nápoj. 
Doporučujeme popíjet v kteroukoliv denní i večerní dobu. 

LEMON GRASS – CITRONOVÁ TRÁVA 42 Kč
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.

CARCADE – IBIŠKOVÝ ČAJ 40 Kč
Celé květy súdánského ibišku, určené pro přípravu carcade, osvěžujícího, slazeného nápoje. 
Nálev neobsahuje kofein a je vhodný i pro děti.

BRASIL MATE RANCHO (ZELENÉ) 48 Kč
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 LA PACHO 60 Kč
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.
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FORMOSA GABA GAO SHAN OOLONG 95 Kč
Vysoce kvalitní tchajwanský oolong tmavého typu, se zvýšeným obsahem gama-aminomáselné kyseliny (GABA). 
Tmavší, do drobnějších kuliček svinutý list vysoké kvality, karamelové vůně. Nálev výtečné, vyvážené, ovocně 
nasládlé, tmavší chuti s tóny karamelu.

 

FORMOSA SPRING SPECIAL GUI FEI OOLONG 85 Kč
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.

 

FORMOSA TRADITIONAL HONG SHUI DUNG TI – ČERVENÁ VODA  82 Kč
Vynikající třída slavného čaje Dung Ti. Čaj je zpracován původní tradiční metodou, při které se listy nechají 
zoxidovat (až 60%) a poté se krátce praží. Nálev má tmavší červenou barvu; odtud název Hong Shui – Červená voda. 
Stejnoměrně svinutý list vysoké kvality, lehce karamelové vůně. Nálev vyvážené, bohaté, ovocně sladké, lehce 
kořeněné, komplexní chuti s ořechovými tóny.

 

FORMOSA NAI XIAN GIN SHAN OOLONG – MLÉČNÝ OOLONG 82 Kč
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.

 

FORMOSA STRAWBERRY OOLONG – JAHODOVÝ OOLONG 78 Kč
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. 

 

FORMOSA SPECIAL FOUR SEASONS OOLONG – ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ 75 Kč
Výtečná třída tchajwanského oolongu světlejšího zeleného typu, z kultivaru „Si Ji Chun – Four Seasons“. Jen lehce 
fermentovaný, vysoce kvalitní list svinutý do drobnějších kuliček. Nálev výtečné, vyvážené, svěže zelinkavé, sladké 
chuti s lehce květovou dochutí.

 

 Č E R N É  Č A J E  
CEYLON RATNAPURA FBOPFEXSP NEW VITHANAKANDE 68 Kč
Vynikající cejlonský černý čaj nejvyšší kvalitativní třídy, z proslulé čajové zahrady. Kvalitní tmavý drobný list, 
jehličkovitě svinutý, s podílem stříbrných tipsů. Nálev výrazně medově sladké, květové až ovocné, harmonické 
a lahodné chute, typické pro nejvyšší třídy cejlonských černých čajů.

GRUSIA BLACK TEA 58 Kč
Standardní, pro svůj charakter velmi oblíbený černý čaj z podhůří Kavkazu, nálev plné, lehce natrpklé chuti 
a typického horského aroma, vhodný pro běžné popíjení.
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FORMOSA NANTOU JIN XUAN JIN YA BLACK TEA – ZLATÝ VRCHOLEK 125 Kč
Vynikající, prvotřídní tchajwanský černý čaj z jarní sklizně z kultivaru Jin Xuan. Volně zkroucený, do jehliček svinutý 
list prvotřídní kvality. Nálev výtečné, plné, květově nasládlé, krémové chuti s tmavší až karamelovou dochutí.

 

DARJEELING FF SFTGFOP 1 BALASUN 95 Kč
Vrcholná třída darjeelingské jarní sklizně, dlouhý celistvý list zelenějšího typu s podílem tipsů, lehce ovocné vůně. 
Nálev vynikající, lahodné, plné, bohaté, ušlechtile vyvážené, květově nasládlé chuti s tipsově kořeněnou složkou. 
S dlouhým, charakteristickým aftertastem. Jedná se o fi rst fl ush mimořádné kvality.

DARJEELING FF SFTGFOP 1 NORTH TUKVAR  78 Kč
Vynikající darjeelingský čaj z jarní sklizně(fi rst fl ush) prvotřídní kvality. Velmi dlouhý, volněji zkroucený celistvý 
list, směs světle a tmavě zelených až lehce nahnědlých listů s podílem tipsů. Nálev světle oranžové barvy, svěží, 
komplexní, lehce balzamické, nasládle zelinkavé chuti s lehce ovocnými tóny, a mírně kořeněným aftertastem.

ASSAM TGFOP DHELAKAT 55 Kč
Velmi kvalitní třída assámského černého čaje, drobnější list s dobrým podílem zlatavých tipsů, nálev nasládlé, 
jemné, příjemně svíravé chuti s lehkými ovocnými tóny.

ASSAM SFTGFOP1 HAJUA 68 Kč
Prvotřídní assámský listový černý čaj, list vysoké kvality s velkým podílem zlatavých tipsů, nálev květově nasládlé, 
lehce perníčkové, příjemně zemitě natrpklé, přitom však svěží chuti.

CHINA ANHUI KEEMUN MAO FENG – OCHMÝŘENÝ VRCHOLEK 72 Kč
Oblíbená třída čaje Keemun. Kvalitní, středně dlouhý, drátkovitě svinutý list. Nálev vyvážené, svěže nasládlé 
chuti s aroma hořké čokolády a mírně květovými tóny.

CHINA FUJIAN YIN HOU GOLDEN MONKEY – ZLATÁ OPICE 68 Kč
Prvotřídní čínský černý čaj. Robustnější, volněji svinutý dlouhý list s podílem zlatavých, ochmýřených tipsů. 
Nálev výtečné, medově nasládlé, lehké bylinné chuti, s jemnými tipsovými tóny a patrným aroma hořké čokolády.

CHINA YUNNAN LINCANG GOLDEN DRAGON SUPERIOR – ZLATÝ DRAK 65 Kč
Exkluzivní čínský černý čaj vrcholné třídy z provincie Yunnan. Prvotřídní, stejnoměrně svinutý list s vysokým 
podílem zlatavých, poměrně robustních tipsů. Nálev svěže medově sladké, lehce bylinné, zcela svébytné chuti.

CHINA FUJIAN WUYI HONG MEI SPECIAL BLACK TEA – ČERVENÁ ŠVESTKA 88 Kč
Vynikající černý čaj z rané jarní sklizně před svátkem Qing ming jie (Svátek čistoty a jasu), z proslulého pohoří 
Wu Yi. Název Hong Mei – Červená švestka – je odvozen od plné chuti s nádechem švestky. 

Čaj je vyroben z kultivaru Wuyi Cai Cha, pěstovaného v nadmořské výšce 400-500m. Prvotřídní, celistvý, ručně 
sklizený tips s jedním lístkem, volněji zkroucený, jen lehce ručně svinutý list sladce navinulé vůně. Tmavý, sytě 
červený nálev vynikající, plné a vyvážené, květově nasládlé chuti s příchutí švestek. Mimořádná třída černého čaje.

CHINA FUJIAN MING QIAN WUYI BOHEA LAPSANG SUPERIOR BLACK TEA 80 Kč
Špičková třída proslaveného kouřového čaje, z rané jarní sklizně před svátkem Qing ming jie (Svátek čistoty 
a jasu), z proslulého pohoří Wuyi. 

Čaj je vyroben z kultivari Wuyi Cai Cha, dvakrát okuřován. Pro nejvyšší třídy kouřových čajů jako je tato, je typický 
lehčí proces okouření, ve výsledném čaji pak po kouři není vůbec žádná či jen nepatrná stopa. Ručně sklizený tips 
se dvěma lístky, kvalitní, volněji ručně svinutý list, s podílem zlatavých tipsů, sladce bylinné vůně a aroma tmavé 
čokolády. Nálev vynikající, plné a zcela vyvážené, medově nasládlé, lehce bylinné chuti s patrným aroma hořké 
čokolády beze stopy kouřovosti.
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 P U - E R H  A  R I Z E  
CHINA YUNNAN KING OF PU ERH 78 Kč
Císařská třída slavného, dodatečně fermentovaného čaje, vyrobená téměř výhradně z drobných, zlatavých tipsů. 
Chuť je velmi harmonická, komplexní, lehce krémová, tipsově prachová, příjemně zemitá s výrazným aroma, 
charakteristickým pro nejvyšší třídy yunnanských červených čajů.

 

CHINA YUNNAN SIMAO PU ERH (RIPE) 65 Kč
Základní třída dodatečně fermentovaného čaje z oblasti Simao, proslaveného nejen velmi specifi ckou, „zatuchle“ 
zemitou chutí, ale také vynikajícími zdravotními účinky. 

Vyrobený z tradičního velkolistého kultivaru Da Ye Zhong, pěstovaného v nadmořské výšce 1300-1500 m 
nad mořem. Mechanicky sklízený tips se dvěma lístky, nevytříděný list se zlomky včetně stonků. Nálev, nasládlé, 
typicky zemité chuti.

TURKEY BOP RIZE FILIZ 70 Kč 
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.

 A R O M A T I Z O V A N É  Č A J E  
GLÖGG – SEDMERO USPOKOJENÍ 50 Kč
Zimní černý čaj, kořeněné, příjemné chuti a vůně. (Složení: černý čaj, kousky skořice a mandle, zázvor, 
pomerančová kůra, hřebíček, kardamom). Na Vaše přání čaj dochutíme medem, mlékem.

+ Med 6 Kč
+ Mléko 4 Kč

EARL GREY SPECIAL 50 Kč
Dobrá třída čínského černého čaje, nálev příjemné chuti i vůně s výraznou, charakteristicky květově 
kořeněnou složkou. (černý čaj, citrónová tráva, okvětní lístky chrpy a jasmínu, přírodní aroma). 

+ Med 6 Kč
+ Mléko 4 Kč

TISÍC A JEDNA NOC 45 Kč
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 55 Kč
Tradiční čaj, oblíbený např. v Maroku. Nálev silné a plné chuti, osvěžujícího a povzbudivého účinku. 
Zelený Gunpowder s marockou mátou; silně slazený se dobře popíjí k vodní dýmce.

YOGI – INDICKÝ ČERNÝ ČAJ SE SMĚSÍ KOŘENÍ DATA MASALA 75 Kč
Z tradiční směsi indického koření, černého čaje z údolí Assam a mléka, se připravuje tzv. bílý indický slazený čaj. 
Složení směsi koření: kardamom, zázvor, skořice, hřebíček a bílý pepř.
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