Zelené čaje
Pozitivní účinky Zeleného čaje na Váš organismus:
● neutralizuje účinky škodlivých záření, např. počítačů, televizních přijímačů apod.
● zvyšuje koncentraci a duševní činnost
● působí proti stárnutí
● ideální nápoj při redukčních dietách
● posiluje centrální nervový systém (antidepresiva)
● posiluje imunitní systém
● snížuje hladinu cukru v krvi
● snižuje hladinu cholesterolu
● snižuje krevní tlak
● posiluje srdce
● posiluje cévní systém
● snižuje riziko zubního kazu a zánětu dutiny ústní
● má pozitivní účinky při astmatu a dýchacích potížích
● mírní žaludešní a střevní obtíže
● pozitivně podporuje funkci jater
● upravuje činnost štítné žlázy
● snižuje riziko vzniku revmatizmu
Raritní zelené čaje
Název

Popis

Gramáž

Cena za
jednotku

Čajové poupátko
/Sin To Cha/

V poupěti z jemných vrcholových tipsů dovedně ukryt svazek něžných růžových kvítků. V konvičce či vysoké sklence z
varného skla se čajové lístky rozvinou a odhalí svou skrytou krásu. Vynikající jemný a velmi dekorativní čaj s jasmínovou
vůní a hladkou, plnou chutí bez trpkosti a svíravosti. „Skvělý!“

1ks

42,--Kč

Růžová pagoda
/China Pagoda Rose/

Dlouhé zelené čajové lístky s výraznými stříbrnými tipsy, jsou velmi dovedně zformovány do tvaru pagody. Stříšku tohoto
elegantního svazku tvoří okvětní lístek růžových poupat.Ve vysoké sklence z varného skla překvapí nejen opojnou vůní
růží a delikátní chutí. „Požitek pro všechny smysly!“

1ks

55,--Kč

Sedum nesmrtelných

Skvostný ručně vázaný čaj pocházi ze Žlutých hor v provincii An Hui. Bohatě stříbřité lístky v sobě skrývají zlatě
oranžový květ liliovníku, který po zalití uvolní nitku se sedmi květy voňavého jasmínu. Dokonalý ve skle. „Vzácný čaj!“

1ks

35,--Kč

Jasmínová hvězda
/Five Star Jasmine/

Velmi kvalitní zelený čaj s přírodní vůní jasmínu je ručně vázán do tvaru malých elegantních hvězdic. Čajové lístky
pocházejí z provincie Fujian.“Lahůdka pro labužníky!“

10g

55,--Kč

Jasmínové srdce

Čajové lístky jsou svázány do tvaru srdce, uvnitř srdíčka se skrývá červený květ. „Opojná vůně jasmínu – kouzelný
dárek!“

1ks

39,--Kč

Východní slunce

1ks

29,--Kč

Motýl a lilie

1ks

29,--Kč

Gramáž

Cena za
jednotku

Zelené čaje klasické /bez příměsí/
Název

Popis

Vládce opic
/Tai Ping Hou Kui/

Patří mezi nejvyhledávanější v této nejvyšší kvalitativní třídě .Opojná vůně divokých orchidejí pochází ze severních
svahů Žlutých hor ( provincie An-hui ). „ Po prvním zalití opojně voní , po druhém zalití má hustou chuť , po třetím a
čtvrtém chuť se s vůní snoubí…“ Vyšší cena je vyvážena množstvím dalších nálevů – rozhodně se vyplatí jej
vyzkoušet !

5g

29,--Kč

Zelený sníh
/Lu Xue Ya-Fu Tien/

Tato čajová specialita byla poprvé uvedena na světový čajový trh teprve v roce 2003. Čajové keře pocházejí z výšky 800
m nad mořem ( hory Tchaj Lao Fu Tien ). Pro zachování aroma jsou lístky sklízeny pouze v jarních měsících .
Speciálním zpracováním pak připomínají chutí jemné japonské čaje.Jediný čaj , který je pěstován pro zalévání lístků
studenou vodou !

20g

29,--Kč

Hora zeleného draka
/Kai Hua Long Ding/

Svěží barva tohoto skvělého nápoje je doplněna i sladce karamelovou chutí a vůní . Jeden z nejslavnějších čajů Číny –
- vyšší třída proslulé „Dračí studny“. Doporučuje se zde i zcela odlišný způsob přípravy . (Do horké vody ve varném skle
se vsype čaj – lze tak pozorovat kouzelný balet čajových lístků , zvolna „tančících“ke dnu sklenky .)

10g

29,--Kč

Bílá opice
/Pai-chou, White Monkey/

Originální vzhled a znamenitá chuť jsou hlavními znaky těch nejlepších čajů z oblasti Fu - tienu . Název vystihuje právě
hojně ochmýřené vrcholové lístky , jež jsou z neznalosti mylně zvány „bílým„ čajem právě pro svůj vzhled .Způsob
úpravy jej však řadí mezi čaje zelené – a nejlepší .

10g

29,--Kč

Dračí jazýčky
/Lung She/

Zelený čaj provincie Če Tiang . Lístky čaje se ihned po sklizni. Suší na pánvích – podobně jako „Dračí studna“. Bohatá a
plná chuť s karamelovo-oříškovou stopou aroma.

15g

39,--Kč

Dračí studna
/Lung Ching Xi Hu/

Slavný čaj je znám svou skvělou barvou , chutí , vůní i tvarem. Hotový nálev má ochlazující účinky , svěží , nasládlou
chuť a jemné aroma dokonale tvarovaných lístků.

20g

35,--Kč

Dračí studna
/Lung Ching special grande/

Jeden z nejlepších čajů svého druhu . Lesklé ploché lístky mají jemně nasládlou chuť a ochlazující účinek .Vynikající
kvalita ! Vícenálevový čaj pro chvíle nejen sváteční .

20g

59,--Kč

Jadeitový nektar
/Lu Cha Cui Ming/

Yunnan. Jemné chmýří zlatavých tipsů na rozměrných lístcích naznačuje nejvyšší kvalitu tohoto skvělého čaje ze
soukromé plantáže . Omamná vůně suchého listu , skvělá chuť nálevu !

Zelený nefrit z hor
nesmrtelných
/Meng Ding Cui Yu/

Temně zelená barva listu , vůně výrazná , sladká – příjemná . Chuť je plná s ovocnými tóny – velmi osvěžující .Tento
velmi kvalitní čaj lze zalít i studenou vodou !

Zelené jezero
/Tai Hu Lu/

Jméno tomuto čaji dala zelená barva nálevu a tím i podobnost s vodami slavného Západního jezera v provincii Tiangsu. Způsob zpracování v páře dodal tomuto čaji jemnost japonských „jadeitových“ čajů .

30g

29,--Kč

Ochmýřené jehličky z Jianu
/Xi Yang Mao Jian/

Již od časů dynastie Tchang je znám tento výborný čaj z provincie Che –nan .Je pěstován v nadmořské výšce 800 m
V pohoří Dabienshan .Vícenálevový .

30g

29,--Kč

Nefritový šíp
/Jade Arrow/

Vynikající zelený čaj , jehož lístky se sklízejí pouze pár dnů na počátku jara . Skvělá chuť , nádherná barva a nevšední
tvar „šípu“ tvoří kouzelný celek pro chvíle rozjímání . Decentně voní po sušených broskvích .

5g

25,--Kč

Nefritové prstýnky
/Jade Rings/

Časně z jara jsou sbírány pouze stříbrné výhonky čajových lístků . Svinuty do tvaru drobných prstýnků pomohou vytvořit
velmi romantické chvíle nejen při slavnostních příležitostech. V šálku se pomalu rozvíjejí a rostou ,tvoříce tak chvíli
s čajem ještě poetičtější .

5g

25,--Kč

Nefritová rosa
/Jade Dew – Yu Lu/

Lístky tohoto slavného čaje mají lesk temného nefritu a svým tvarem připomínají borové jehličí .Nálev má jasně zelenou
barvu a skvělé aroma . Úprava tohoto čaje je zcela odlišná od tradičního pražení lístků – ihned po sklizni jsou lístky
napařováním zbaveny enzymů a sušeny proudícím vzduchem , pak jsou ochlazeny , tepelně zpracovány na pánvi a
svinovány do konečného tvaru . Tento způsob úpravy byl převzat v Japonsku pro výrobu těch nejdůležitějších čajů –
Green Jade.

10g

25,--Kč

Oblaka a mlhy
/Hua Ding Yun Wu/

Již z doby dynastie Chan je znám tento vynikající nápoj z oblasti „Žlutých hor“ . Vlahé klima a mlžný opar tvoří skvělé
podmínky pro vyváženou chuť a vůni tohoto povzbuzujícího nápoje .

40g

35,--Kč

Mraky a mlhy
/Huang Shan Yun Wu/

Vyšší kvalitativní sorta čaje typu „ Oblaka a mlhy“ ze Žlutých hor „ kde útesy se mlhou s mraky snoubí a nebesa se zdají
blíž…“Tento druh obsahuje kvítky divokých orchidejí , které dodávají nápoji nezaměnitelné aroma a „dlouhou“ nasládlou
chuť . Výtečný a povzbudivý nápoj pro dopoledne , nebo dlouhý pracovní den …

20g

25,--Kč

Kráska z Guang Xi
/Guang Xi Mei Ren/

Velmi povzbuzující čaj z provincie Guang Xi . Bohatě ochmýřené lístky vydávají po zalití silnou ovocnou vůni, nálev je
výrazně nasládlé chuti . Čaj vydrží hravě tři nálevy , aniž by ztratil na síle .

Gunpowder „Chrám nabes“
/Temle of Heaven/

„Střelný prach“ vzniká svinutím čajových lístků do tvaru pevných drobných kuliček . V této kvalitě se vyznačuje tmavě
modrozelenou barvou s výrazným leskem . Silně povzbuzující nápoj výborné chuti , úhledný v šálku .

50g

29,--Kč

Gunpowder
/Zhu Cha - special/

Volněji vinuté lístky , vytříbená chuť . Velmi kvalitní povzbuzující čaj , který díky svému tvaru nepodléhá stárnutí a
vstřebávání pachů . Výborný k uchovávání na dlouhé cesty .Pro značný obsah fluoridu je doporučován i při prevenci
zubního kazu . Výborný .

50g

30,--Kč

Ochmýřený vrcholek
/Yunnan Mao Feng/

(superior quality) Vynikající čaj z provincie Yun- nan . Lístky vydávají intenzivní sladkou , ovocnou vůni a nálev má
barvu jantaru . Velmi jemný a lahodný nápoj .

10g

25,--Kč

Ochmýřený vrcholek

Skvělý Mao Feng , tentokrát z provincie Fu Tien .

10g

25,--Kč

Ochmýřený vrcholek
/Huang Shan Mao Feng/

Nejlepší z řady typu Mao Feng – k tomuto čaji ze Žlutých hor se váže dojemná legenda o tragické lásce .( Tyto pověsti
jsou typické pro nejslavnější čaje Číny ).

5g

29,--Kč

Planoucí zeleň
/Yong Xi Huo Qing/

Svěží květinová vůně , která pochází z divokých orchidejí , je také zdrojem jemné hladké chuti jiskrného nápoje barvy
jadeitu. Úchvatný je pohled na čajové lístky , které začnou po zalití neuvěřitelně nabývat a „růst“ v šálku. Vícenálevový
čaj.

Jarní ulitky
/Pi Lo Chun/

Poblíž slavného města Su-Čou , proslulého svými čajovnami a zahradami , jsou sbírány časně z jara lístky tohoto
skvělého čaje . Mezi rozkvetlými meruňkami a slivoněmi získávají lístky svou výtečnou chutˇ a vůni .Vícenálevový čaj .

Melounová semínka
/Lu an Guapian/

Pocházejí ze západní části provincie An-chuej. Silná , svěží a sladká chuť tohoto skvělého nápoje je výsledkem
zvláštního způsobu zpracování čajových lístků .

10g

35,--Kč

Tři vonné šálky
/San Pei Xiang/

Drobné , smaragdově zelené a podélně vinuté lístky, dávají světle zelený , velmi příjemně aromatický nálev
silné svěží chuti . Je možno jej minimálně 3x zalít !

30g

39,--Kč

Yunnan Leaf

Kvalitní třída čínského zeleného čaje s jemnou květovou vůní a příjemnou chutí .

50g

39,--Kč

Darjeeling Ary a SFTGFOP

Vynikající kvalita s plnou chutí , vůní a silou – lahůdka !

30g

37,--Kč

Thai Nguyen Shan Tea

(Vietnam) Jemná květová vůně , vysoká kvalita ! Všechny čaje z této oblasti mají společnou skvělou vlastnost –
pomáhají vnitřně při náhlých změnách a extrémech počasí , umožňují organismu lépe snášet náhlá ochlazení či letní
vedra .

50g

55,--Kč

Ché Ngon So

( Vietnam) Vynikající chuť i vůně . Velmi povzbuzující .

40g

33,--Kč

Long Leaf Golden Trial

! ( THAJSKO ) ! Čaje z tohoto koutu světa nebývají v běžné nabídce . Je mi proto ctí nabídnout Vám tuto čajovou raritu ,
která pohladí Vaše patro květově sladkou chutí .

20g

59,--Kč

Gyokuro (Čína)
Vzácná rosa

Prvotřídní čínský čaj upravený „japonskou „ metodou . Nádherně nefritová barva nálevu , lahodná chuť .
povzbuzující nápoj . ( Japonský originál má nesrovnatelně vyšší cenu )

30g

39,--Kč

Hojicha (Japonsko)

Pražený zelený čaj BANCHA s plnou příjemnou vůní čerstvě pečeného chleba a jemnou oříškovou chutí

20g

35,--Kč

Genmaicha (Japonsko)

Směs čaje BANCHA a pražených zrnek rýže .Intenzivní oříšková vůně , dlouhotrvající chuť i vůně po mnoho dalších
nálevů . ( Rýžová zrnka doporučuji vyzobat- ňam!)

20g

35,--Kč

Nokchawon (Korea)

Specialita buddhistického kláštera KWANGČCHONSA u Tedžonu .V našich končinách velmi vzácný .

10g

29,--Kč

Gramáž

Cena za
jednotku

50g

39,--Kč

Velmi

Zelené čaje ochucené
Název

Popis

Aronie / Brusinka
Fantazie

Kvalitní zelený čaj , papaya , ananas , trnka , kokos , kakaové boby , vanilka , aroma .

40g

35,--Kč

Jasmínový čaj
/Wu Lu/

Vynikající kvalita z provincie Fu-tien . Sugestivní vůně , příjemně povzbuzující nápoj pro celodenní popíjení při
intelektuální zátěži .

40g

29,--Kč

Jasmin mini
/Tou Cha/

Vynikající lisovaná „hnízdečka“ zeleného čaje s jasmínovou vůní . Klasická kvalita z Yunnanu .

1ks

8,--Kč

Jasmin mini - balený

Jednotlivě balené porce zeleného jasmínového čaje výborné kvality z Yunnanu –Haichao . Vůně přetrvá více nálevů .

1ks

6,--Kč

Broskev

Sametová líčka letních krasavic…Plná , vyvážená chuť a jemné aroma šťavnatého ovoce Vám vrátí léto zpět…Kvalitní
zelený čaj , květ slunečnice , kousky broskve , aroma.

30g

29,--Kč

Červený pomeranč

Osvěžující vůně pomerančů , kvalitní zelený čaj , jemná chuť . Zelený čaj , pomerančová kůra , květy safloru , aroma .

40g

35,--Kč

Dračí plamen

Velmi příjemná , výrazná vůně a lahodná chuť . Výborný! Kvalitní zelený čaj , květ safloru , aroma .

40g

35,--Kč

Dračí síla

Gunpowder ( kvalitní zelený čaj ) , ibišek , šípky , citronová tráva, žen-šen , rooibos .

Romantika – čaj lásky

Máte-li pocit , že Váš život postrádá jiskru a radost ze života , je nejvyšší čas na trošku Romantiky . Skvělý start pro
noc , kdy „chodívá se k ránu spát…“
Vynikající a voňavý nápoj . Kvalitní zelený čaj , Moira Puama(=afrodisiakum),
jahůdky , aroma.

40g

35,--Kč

Citron

Povzbuzující a osvěžující nápoj i pro horké letní dny .Výtečný i jako „ledový“ čaj . Rozměrné kvalitní čajové lístky.
Velmi kvalitní zelený čaj- Chun Mee , svěží vůně citronu a limetek .

30g

32,--Kč

Čaj císařů

Vynikající směs velmi kvalitních čajů . Výtečná chuť , jemná vůně. Zelené čaje SWEET FLOWER ,
YUNNAN GREEN,GUNPOWDER PHOENIX EYES,bílý čaj SNOW BUDS , květy osmanthu , jasmínu a
chrysantémy , kardamom , listy kari, kousky santalového dřeva a kurkumy ,přírodně identické aroma .

30g

35,--Kč

Gingko rose

Kvalitní zelený čaj , černý čaj , listy gingka , květy růže a divizny , jablko , ananas , rozinky , aroma .

Mint /Le Touareg/

Zlatými dunami putují karavany , do zrnek písku se vpil celý svět . Oáza svěží ,studna pod palmami –a mátový čaj ,jež
svlaží ret. Velmi osvěžující nápoj hrdých Tuaregů . GUNPOWDER , marocká máta , aroma .

50g

25,--

Sladký život

Kvalitní zelený čaj Sencha , listy Stevie cukrové , květy pivoňky.

Tádž Mahal
Tropický den

Kvalitní zelený čaj , kousky datlí a papáje ,květ pomerančovníku aroma .

Tulsí energy

Tulsí ( bazalka posvátná ),zelený rooibos , zelený čaj Gunpowder , červený pepř , guarana , kousky zázvoru ,
citronová tráva , pomerančová kůra , slunečnicové květy , přírodní aroma .

40g

45,--Kč

Vánoční čas

Vůně maminčina cukroví , pohoda ,vzpomínky z dětství–šťastné těšení , sladké sny … Jemný čaj se sladkou
vanilkovou vůní . Kvalitní zelený čaj, květ růže ,skořice, badyán , pomerančová kůra,aroma.

35g

35,--Kč

Guarana

Velmi povzbudivý nápoj pro psychicky náročné dny . Dodá energii , schopnost soustředění a posílí vůli něco dokázat !
Kvalitní zelený čaj , guarana , maliny , květ heřmánku , aroma.

40g

35,--Kč

Čaj osmi pokladů

Osvěžující a povzbuzující směs sušeného ovoce a tradičních čínských léčivek .Obnovuje vitalitu a potěší i oko .
1.) „pánská záležitost“: chryzantéma, gouqui,žen-šen,šandžu , lotos , zelený čaj ,jojobu krystalky cukru .
2.)“ dámský mlsek“ : květ růže , gouqui(=kustovnice) , květy lotosu , liliovníku a chrysantémy ,
sušené ovoce šandža ,kůra mandarinky a ledový cukr.
1 balíček směsi je určen pro 1 šálek a je MOŽNO JEJ AŽ 6x DOLÍT !!!
( 1 balíček = 1,5 litru nápoje ).

1bal

19,--Kč

Zázvorka

Voňavá směs kvalitního zeleného čaje a léčivek .Pomáhá při nachlazení i jako součást pitného režimu při chřipce.
Velmi vhodný nápoj pro chladné a mlhavé dny . Kvalitní zelený čaj , jablíčko , zázvor , echinacea , hruška , květ
divizny , velmi příjemné aroma .

40g

35,--Kč

Malý Buddha

Velmi dekorativní směs zeleného čaje a exotického koření i ovoce Příjemná vůně , výborná chuť a jemně prohřívající
účinek. Kvalitní zelený čaj , kousky ananasu , papaye , lékořice , santalového dřeva , květy heřmánku římského ,
červený pepř , aroma .

40g

35,--Kč

Poupátko

Jahůdky v šampaňském a záplava růží … Opojná vůně a půvab růžových poupat je skvělá volba pro významné chvíle…
Kvalitní zelený čaj , růžová poupátka , plátky jahod , rozinky , kvítky levandule , aroma.

40g

39,--Kč

Afrodité

Směs zelených plochých čajových lístků , okvětí růží a kousků jahůdek tvoří dokonalou barevnou kompozici.
Jemná svěží vůně, lahodná chuť a regenerující účinky koenzymu Q lO jsou přímo určeny k relaxaci a odpočinku se
šálkem čaje…Složení : kvalitní zelený čaj,květ růže, jahody, dýně, mrkev,koenzym Q lO

30g

35,--Kč

Jahodové léto

Sugestivně voňavá směs čajů a ovoce prodlouží kouzlo letních dní i v době mlhavého podzimu .Velmi příjemně
sestavená směs . Složení :čaj zelený , černý a oolong (= polofermentovaný čaj ) , maliny, borůvky , aroma .

30g

29,--Kč

