
Lemon Grass Green bio

Verfrissende groene thee 
met citroengras en citroen 
-limoen smaak. Nederland 
kent citroengras, een 
snelgroeiende grassoort die 
tot 1,5 m hoog kan worden 
en ook sereh genaamd wordt, 
vanuit de Indonesische 
keuken. Het sap van de 
stengels geeft een fris 
ruikend citroenaroma. 

Indian Chai Green bio
Groene Chai is een 
verrassende variatie op 
de klassieke Masala 
Chai. Alhoewel er geen 
vaste melange is voor 
Chai, is deze wel 
traditioneel op basis 
van een sterke zwarte 
thee. Specerijen als 
kaneel en kardamom 
op basis van een zachte 
groene thee behouden het 
heerlijke verwarmende 
effect zonder de kracht 
van stevige zwarte thee.

ROOIBOS ORANGE BIO

DE SINAASAPPEL MAAKT DE 
ROOIBOS EEN VLEUGJE 
FRIS-RINSER.ZACHTE 

BIOLOGISCHE ROOIBOS MET 
SINAASAPPEL. FRIS EN 

OPWEKKEND.

 

Romantic Rose 
Volle thee met geurige rozen, frisse 
frambozen en zoet lychee aroma. De basis van 
deze melange is biologische zwarte thee uit Zuid-India. 

Earl Grey bio
Melange van zachte theesoorten uit Zuid-India. Zacht en 
fruitig. Door toevoeging van een subtiel bergamotolie 
ontstaat een smaak die heel mild en toegankelijk is. 

Berry Beauty bio
Een zoete thee versierd 
met een fruitige 
bessenmix en kruidige 
kaneel. De basis is een 
biologische Darjeeling 
Melange van thee uit de 
verschillende seizoenen. 



Magic Mango bio
De romige, tropische mango en de frisse manda-
rijnsmaak vormen een magische combinatie. De basis 
van deze melange is biologische zwarte thee uit 
Zuid-India. Oorspronkelijk komt de mango uit India 
waar zowel de vrucht als de boom heilig zijn. 

Spicy cacao 
biologisch Volle chocolade met 
een vleugje peper.

ROOIBOS KANEEL biologisch
Heerlijke combinatie van rooibos 
met kruidige kaneelstukjes. 

WINTERTHEE biologisch
Verwarmende thee met specerijen en kruiden.

IRISH BREAKFAST biologisch
Pittige en zeer krachtige, donkere ontbijtthee. 
Lekker met melk. 
 

Honeybush bio

Kruidenthee met een 
zachte, honingachtige 
smaak. Het aftreksel van 
de Honeybush struik (ook 
wel Kaapthee) genoemd, 
wordt al sinds de 18e eeuw 
gedronken door de 
Afrikaanse volksstam 
"Khoi'. De struik dankt 
zijn naam aan de geur die 
zij verspreidt als deze 
met weelderige gele 
bloemen in bloei staat.

Jasmijn bio
Zachtzoete Jasmijnthee 
met een klein bitter-
tje in de afdronk. 

Sweet Fire bio
Tropisch zoet met 
een licht pittige 
hint van roze peper.
Biologische zwarte 
thee uit Zuid-India 
is de basis voor 
deze zoete, 
tropische theeme-
lange. 


