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THEEKAARTTHEEKAART

In verband met de corona-crisis hanteren In verband met de corona-crisis hanteren 
we tijdelijk deze “special edition” theekaart we tijdelijk deze “special edition” theekaart 

met een beperkt assortiment theespecialiteiten met een beperkt assortiment theespecialiteiten 
en versnaperingen uit de keuken.en versnaperingen uit de keuken.

Alleen zo kunnen we daar met een beperkt Alleen zo kunnen we daar met een beperkt 
aantal medewerkers de 1,5 m handhaven.aantal medewerkers de 1,5 m handhaven.
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INLEIDINGINLEIDING

Thee is werelddrank nummer 1! Thee is er in zeer veel verschillende soorten. In vrijwel alle 
(sub-)tropische landen wordt wel thee verbouwd en geproduceerd. Door verschillen in kli-
maat, bodemsamenstelling en hoogte, krijgt ieder land en elke regio zijn eigen specifi eke 
theekwaliteiten. 

De verschillende technieken om thee te produceren voegen nog weer meer variatie toe. 
Het meest bepalende proces is de zogenaamde oxidatieoxidatie: door het kneuzen van de thee-
blaadjes, tijdens het plukken, het transport, het omschudden en/of het rollen, wordt een 
oxidatieproces op gang gebracht. De thee verandert hierbij van chemische samenstelling 
door de afbraak van het bladgroen en verkleurt van groen naar bruin. Met name door 
de duur van de oxidatie te variëren ontstaan de belangrijkste theegroepen; witte theewitte thee, 
groene theegroene thee, gele theegele thee, oolong theeoolong thee, zwarte theezwarte thee en pu erh theepu erh thee.

De theegroepen vormen de hoofdindeling van deze theekaart, aangevuld met de groe-
pen rooibosrooibos, kruidenkruiden, chaichai, specerijenspecerijen en fruitfruit. Deze laatste groepen hebben niet zoveel 
met thee te maken, omdat er geen theeblaadjes in zitten, maar gebruikt men als thee.

Onder elke theegroep wordt een onderverdeling gemaakt in ‘landen’, ‘melanges’ (meng-
sels van theeën uit verschillende landen), ‘thee met….’ (eenvoudige theemelanges met een 
smaakje), ‘Mix & Match (onze heerlijk basismelanges) en ‘thee in thema’s’.

De Theefabriek gebruikt voor het overgrote deel ongebroken bladthee, de zogenaamde 
bladtheesorteringen als Orange Pekoe (OP) en de meer verfi jnde Flowery Orange Pekoe 
(FOP). Bladthee heeft als voordeel dat de thee beter bewaard kan worden, langzamer en 
geleidelijker trekt en minder snel ongewenste, bittere smaakstoffen zoals looizuur afgeeft.

Biologische theeën, kruiden, fruit en specerijen, herkenbaar aan  achter het num-
mer, worden zonder kunstmatige meststoffen en bestrijdingsmiddelen verbouwd. Bij de 
ingrediënten staat dan een *, de verwijzing die daar bij hoort is: *biologische productie-
methode NL-BIO-01 Skal 13351.

Achter de namen van de pure theesoorten treft u  aan. Deze geven globaal de 
kracht van de thee aan op een schaal van 1 tot 5.

Tevens kan een pure thee een  mee hebben gekregen. Deze theeën verdienen het om 
even wat extra aandacht te krijgen omdat ze exclusief en/of bijzonder zijn.
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Theeplant (Camellia Sinensis)

Bent u overweldigd door de dikte van onze theekaart... Ezeltje Prik! Of blader gewoon 
rustig verder en ga op ontdekkingsreis door de boeiende wereld van de thee in deze 
unieke theekaart met maar liefst 264 soorten thee, rooibos, kruiden, chai, specerijen en 
fruit en daarbij ook nog eens 11 unieke theecocktails, 3 vers bereide kruiden- en specerij-
entheeën en 6 tijdloze wereldtheeën!
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There is 
no single recipe 

for making 
the perfect tea.

Each preparation 
of the leaves

 has its individuality,
 its special affi nity 

with water and heat,
 its own method 
of telling a story.

 
The truly beautiful 

must always be in it.

Kakuzo Okakura 
(1862-1913)

THEE ZETTENTHEE ZETTEN

Bij De Theefabriek laten we ons al sinds jaar en dag inspireren door de spreuk van Kakuzo 
Okakura over het theezetten, omdat het zo goed weergeeft wat we zelf, tijdens onze 
reizen, aan den (thee)lijve hebben ondervonden, namelijk dat elk land, zelfs elke regio, 
familie of persoon, zijn of haar eigen manier van theezetten heeft. Zo hebben we o.a. 
doorgekookte thee geproefd in Turkije, genoten van pruttelende Chai met melk en kruiden 
in India en ons laten verrassen door een krachtige kop thee in Sri Lanka. 

De ontmoeting met die diversiteit, die ontdekkingsreis door de wereld van thee, waarbij 
al onze zintuigen keer op keer verrast werden, heeft ons er toe aangezet een plek als De 
Theefabriek te creëren. Een plek waar een  ieder op een laagdrempelige manier wordt 
uitgenodigd zijn of haar persoonlijke theereis aan te vangen en kennis te maken met die 
grote variatie aan kleuren, geuren en smaken. 

Wij gaan u echter niet vertellen hoe u die reis moet maken oftewel hoe u uw kop thee dient 
te zetten en te drinken. Na al onze ervaringen zijn wij er, net als Kakuzo Okakura, van 
overtuigd dat er niet slechts één goede manier van theezetten is, er zijn er vele!
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Om deze reden hebben we ook niet zoveel met alle hedendaagse “theevoorschriften” 
over o.a. waterkwaliteit, theezettemperaturen en trektijden. 

In onze theeschenkerij gebruiken we het prachtige kraanwater van Waterbedrijf 
Groningen, afkomstig van het grondwater van het Drents Plateau en het oppervlaktewater 
van de natuurbeschermde Drentse Aa. We brengen het aan de kook en gebruiken alleen 
dit borrelende, levendige, kokende water voor het opschenken van alle theesoorten, ook 
de groene en witte, eigenlijk zoals het al eeuwenlang gebeurd. Het doorkoken verlaagt 
het kalkgehalte in het water op een rustige en natuurlijke wijze, elke ochtend verwijderen 
we de nieuwe ketelsteen (afgezette kalk) uit onze waterketels. 

De theeblaadjes kunnen wel tegen een stootje, tijdens de productie wordt de groene thee 
bijvoorbeeld al gestoomd of gewokt om het oxidatieproces te stoppen, en dan moet het 
de droogoven nog in. Door het gebruik van kokend water is de extractie van stoffen uit 
de droge theeblaadjes vollediger. Zo kan er bijvoorbeeld een bittertje in sommige groene 
thee-infusies ontstaan. Indien u daar niet van houdt, dan kunt u de thee bijvoorbeeld iets 
korter laten trekken, want de trektijd van de thee mag u bij ons zelf bepalen. De tannines 
die het bittertje veroorzaken komen trager uit de theeblaadjes dan andere stoffen.
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De geplukte jonge blaadjes en/of bladknopjes krijgen ruim een etmaal de gelegenheid 
te verwelken en eventueel ietsjes te oxideren. Daarna worden de blaadjes met behulp van 
hete lucht verhit om de oxidatie te stoppen, eventueel nog voorzichtig gerold en vervol-
gens nagedroogd.
Witte thee heeft een zeer natuurlijke uitstraling, een bijzonder lichte kleur in de kop en een 
zeer subtiele smaakbeleving.

WITTE THEEWITTE THEE
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WITTE THEE / WHITE TEA / WEIßER TEEWITTE THEE / WHITE TEA / WEIßER TEE

CHINACHINA Glas Potje

  BAI MU DANBAI MU DAN (w/bio) (w/bio)  
Handbewerkte, grootbladige ‘Witte Pioen’ uit Fujian, zoetgeurend, 
milde smaak. Ingrediënten: witte thee*

€ 4,45 € 6,25

  BAI MU DAN SUPERIORBAI MU DAN SUPERIOR (w) (w)  
Handbewerkte, grootbladige ‘Witte Pioen’ uit Fujian, zeer aroma-
tisch, volle milde smaak. Ingrediënten: witte thee

€ 4,60 € 6,45

  SNOW BUDSSNOW BUDS (w/bio) (w/bio)  
Langgerekte, jonge theeloten en knopjes,  vroeggeplukt uit Fujian, 
frisgrassig en mild van smaak. Ingrediënten: witte thee*

€ 4,85 € 6,80

  YIN ZHENYIN ZHEN (w) (w)  
Jonge, lichtbehaarde, ongeopende topblaadjes ‘Zilveren Naald’, 
frisgrassig, vol en zeer mild. Ingrediënten: witte thee

€ 7,00 € 9,90

  CUI MIN QINGSHANCUI MIN QINGSHAN (w/bio) (w/bio)  
Handbewerkte, lichtgerolde, langbladige thee uit Hunan, hooiig 
karakter en zeer mild. Ingrediënten: witte thee*

€ 5,10 € 7,15

INDIAINDIA Glas Potje

  BAI MU DANBAI MU DAN (w/bio) (w/bio)  
Handbewerkte, grootbladige ‘Witte Pioen’ uit Oothu, zoetgeurend, 
milde smaak. Ingrediënten: witte thee*

€ 4,15 € 5,80

KENIAKENIA Kopje Glas Potje

  PAU MU TANPAU MU TAN (w) (w)  
Olijfgroene, naald-vormige topblaadjes uit Changoi, zoetgeurend 
en mild van smaak. Ingrediënten: witte thee

€ 3,10 € 4,35 € 6,10

WITTE THEE MET ...WITTE THEE MET ... Kopje Glas Potje

  VERY BERRYVERY BERRY (w) (w)  
Smaakvolle, frisse bessenexplosie met goji en framboos. Ingre-
diënten: witte thee, gojibessen, frambozen, rozijnen, citrusschil, 
bramenblad, bloesems, aroma

€ 3,15 € 4,40 € 6,15

ESOTHEERIEESOTHEERIE ~ it’s a matter of mentalitea! ~ it’s a matter of mentalitea! Glas Potje

  BRONBRON (w/bio) (w/bio)  
Geen begin, geen einde, geen ego, geen doel... gewoon zijn!
Ingrediënten: witte thee*, korenbloem*

€ 4,20 € 5,85

  MOTHER MARYMOTHER MARY (w/bio) (w/bio)  
Combinatie van pure, maagdelijke smaken met citroengras en 
rozemarijn. Ingrediënten: witte thee*, citroengras*, pepermunt*, 
citrusschil*, rozemarijn*, natuurlijk aroma

€ 4,25 € 5,95

  STILTESTILTE (w/bio) (w/bio)  
Thee om bij stil te staan, stil van te worden en stilte zijn. Ingrediën-
ten: witte thee*, rozenbloesem*

€ 4,25 € 5,90
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Voor de productie van gele thee worden de theeblaadjes net als bij groene thee na het 
plukken snel verhit in wokvormige pannen. Door de thee na dit proces niet direct goed 
uit te spreiden en snel te laten afkoelen, maar 6-8 uren te laten “zweten”, verkleuren de 
blaadjes tijdens een beperkte oxidatie van groen naar geel. Hierna worden de blaadjes 
eventueel nog gerold en uiteindelijk gedroogd.

GELE THEEGELE THEE
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GELE THEE / YELLOW TEA / GELBER TEEGELE THEE / YELLOW TEA / GELBER TEE

CHINACHINA Glas Potje

  KEKECHAKEKECHA (gl) (gl)  
Groot en grillig blad met veel tip uit Guangdong, kruidig, licht-
notig, vol en cafeïnearm. Ingrediënten: gele thee

€ 5,45 € 7,6051

Lu Lu Lu Lu Yu,Yu,Yu,Yu, scsccschrihrihrhrijvejvejvejver vr vr vr vvvvvvvan an an anannnan hehethethethetheth thethehehetett eeeeeeeeerstrstrstrste be be be boekoekoekoek ovovovover er er er thethethethethetheeeheeeee,e,e,e, Ch’Ch’Ch’Ch’ChC a Ca Ca Ca Chinhinhinhinhinhinnhhhing,gg,g,g,ggg inininin dededede 8st8st8st8st8st88 e ee ee ee eeuweuweuweuw...
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Voor de productie van groene thee worden de theeblaadjes na het plukken snel verhit, 
door stoom (Japan) of met een vleugje thee-olie in een wokvormige pan (China), om het 
oxidatieproces te stoppen, waarna de thee verder wordt bewerkt door rollen of snijden 
en uiteindelijk wordt gedroogd. Door het stomen krijgt de groene thee een fris, grassig 
karakter en een frisgroene kleur in de kop. Door het wokken krijgt de thee meer een notige 
smaak en een geelgroene kleur in de kop.

GROENE THEEGROENE THEE
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GROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEEGROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEE

CHINACHINA Kopje Glas Potje

  BUDDHIST TEABUDDHIST TEA (g/bio) (g/bio)  
Fijngekruld blad uit Zhejiang, verwerkt door monniken, aromatisch, 
fris-zoetig, verfi jnd. Ingrediënten: groene thee*

€ 4,30 € 6,00 € 8,45

  CHUN MEECHUN MEE (g/bio) (g/bio)  
Dé thee van het Chinese volk, deze ‘Edele wenkbrauw’, kruidig van 
geur en krachtig. Ingrediënten: groene thee*

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

  GUI HUA SWEET OSMANTHUSGUI HUA SWEET OSMANTHUS (g) (g)  
Verfi jnde groene bladthee verrijkt met osmanthusbloesem, zoetfrui-
tige geur en vol van smaak. Ingrediënten: groene thee, osmanthus-
bloesem

€ 3,15 € 4,45 € 6,15

  GUNPOWDER TEMPLE OF HEAVENGUNPOWDER TEMPLE OF HEAVEN (g/bio) (g/bio) 
 

Theeblaadjes strak gerold tot kleine kogeltjes, de geur is kruidig, de 
smaak is krachtig. Ingrediënten: groene thee*

€ 2,85 € 4,00 € 5,60

  GUNPOWDERGUNPOWDER (g/bio) (g/bio)  
Theeblaadjes gerold tot grote losse kogeltjes, mild-krachtig en 
geurig van karakter. Ingrediënten: groene thee*

€ 2,80 € 3,95 € 5,45

  JASMIJNJASMIJN (g/bio) (g/bio)  
Klassiek gearoma-tiseerd met verse jasmijnbloesem, heerlijke bloe-
mige geur en volle smaak. Ingrediënten: groene jasmijnthee*

€ 2,80 € 3,95 € 5,50

  JASMIJN MAO JIANJASMIJN MAO JIAN (g/bio) (g/bio)  
Klassiek gearoma-tiseerd met verse jasmijnbloesem, heerlijke bloe-
mige geur en volle smaak. Ingrediënten: groene jasmijnthee*

€ 3,00 € 4,20 € 5,85

  LUNG CHINGLUNG CHING (g) (g)  
Breed, strookvormig blad ‘Drakenbron’ uit Zheijang, lichtzoetig van 
geur en mild van smaak. Ingrediënten: groene thee

€ 4,50 € 6,25

  MAO FENGMAO FENG (g) (g)  
Fijn, donkergroen, draadachtig blad uit Zhejiang, zeer aromatisch, 
geurig, mild en verfi jnd. Ingrediënten: groene thee

€ 3,20 € 4,50 € 6,30

  SENCHASENCHA (g/bio) (g/bio)  
Lichtgroen, groot, strookvormig blad, fris-grassige geur, mild van 
smaak en makkelijk drinkbaar. Ingrediënten: groene thee*

€ 2,75 € 3,85 € 5,35

  WHITE HAIRWHITE HAIR (g) (g)  
Lang, draadachtig, lichtgroen blad, hoogverbouwd, vroeggeplukt, 
zoet-fruitig, vol en mild. Ingrediënten: groene thee

€ 4,60 € 6,40
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GROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEEGROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEE

CHINACHINA Kopje Glas Potje

  WHITE HAIR MONKEY JASMINWHITE HAIR MONKEY JASMIN (g) (g)  
Zeer verfi jnde bladthee verrijkt met jasmijn, zeer aromatisch, zoet-
bloemig en smaakvol. Ingrediënten: groene jasmijnthee

€ 3,65 € 5,10 € 7,15

  YOUNG HYSONYOUNG HYSON (g) (g)  
Vroeggeplukte, handgerolde Chun Mee uit ZW-China, zoethout-
achtige geur, zeer krachtig. Ingrediënten: groene thee

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  YUNNAN FOPYUNNAN FOP (g) (g)  
Grijsgroen blad uit de bergen, frisse muscatelachtige geur, zeer 
krachtig en aromatisch. Ingrediënten: groene thee

€ 3,05 € 4,25 € 5,90

INDIAINDIA Kopje Glas Potje

  DARJEELING NAGRI FARM FOPDARJEELING NAGRI FARM FOP (g/bio) (g/bio)    
Donkergroen, licht gerold blad van de koele hoog gelegen planta-
ges, zacht en mild van karakter. Ingrediënten: groene thee*

€ 3,20 € 4,45 € 6,20

JAPANJAPAN Kopje Glas Potje

  BANCHABANCHA (g) (g)  
Grote, strookvormige, lichtgroene bladeren, fris hooi-achtig, mild, 
weinig cafeïne en tannine. Ingrediënten: groene thee

€ 4,40 € 6,15

  GEN MAI CHAGEN MAI CHA (g) (g)  
Bancha-theebladeren met geroosterde en gepofte rijst, opvallende 
rijstgeur, milde smaak. Ingrediënten: groene thee, rijst

€ 3,10 € 4,35 € 6,05

  GYOKURO ASAHIGYOKURO ASAHI (g/bio) (g/bio)  
Naaldvormige thee ‘Dierbare Dauw’, éénmaal per jaar geoogst, 
zeer aromatisch. Ingrediënten: groene thee*

€ 5,60 € 7,85 € 11,10

  HOJICHAHOJICHA (g/bio) (g/bio)  
Geroosterde Bancha-bladeren, notige geur en smaak, mild, weinig 
cafeïne en tannine. Ingrediënten: groene thee*

€ 3,45 € 4,80 € 6,70

  KOKEICHAKOKEICHA (g) (g)  
Poederthee en rijstmeel geperst tot theenaaldjes, zeer aromatisch 
en krachtig. Ingrediënten: groene thee, rijst

€ 3,40 € 4,75 € 6,60
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GROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEEGROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEE

JAPANJAPAN Kopje Glas Potje

  MATCHA GEN MAI CHAMATCHA GEN MAI CHA (g) (g)  
Banchabladeren met gepofte en geroosterde rijst én  poederthee 
Matcha, geurig en mild. Ingrediënten: groene thee, rijst

€ 3,80 € 5,30 € 7,40

  SENCHASENCHA (g/bio) (g/bio)  
Dé thee van het Japanse volk, frisse spinazieachtige geur, licht-
notige, mildkrachtige smaak. Ingrediënten: groene thee*

€ 3,15 € 4,40 € 6,15

  KUKICHAKUKICHA (g) (g)  
Lichte bladstengels met donker Sencha-blad, fris-hooiig, vol, licht-
krachtig en cafeïnearm. Ingrediënten: groene thee

€ 3,40 € 4,75 € 6,65

  KUKICHA TOASTEDKUKICHA TOASTED (g/bio) (g/bio)  
Geroosterde theesteeltjes en twijgjes, zacht, zoet-notig, cafeïne-
arm. Ingrediënten: geroosterde groene thee*

€ 3,50 € 4,90 € 6,85

KOREAKOREA Kopje Glas Potje

  JEJU OPJEJU OP (g/bio) (g/bio)  
Donkergroen, gerold blad uit één van de kleinste theelanden ter 
wereld, friskruidig en mild. Ingrediënten: groene thee*

€ 3,20 € 4,50 € 6,25

  SENCHA JEONCHASENCHA JEONCHA (g/bio) (g/bio)  
Donkergroen, strookvormig blad van het eiland Jeju, zoet van geur 
en mild van smaak. Ingrediënten: groene thee*

€ 3,30 € 4,60 € 6,45

NEPALNEPAL Kopje Glas Potje

  GURANSE EMERALD GREEN FOPGURANSE EMERALD GREEN FOP (g/bio) (g/bio) 
 

Fijngedraaid, zilvergroen blad, uit een tuin dichtbij Darjeeling,  
mild, geurig, grassig. Ingrediënten: groene thee*

€ 3,20 € 4,50 € 6,25

TAIWANTAIWAN Glas Potje

  FORMOSA PI LO CHUNFORMOSA PI LO CHUN (g) (g)  
Fijn, handgerold, grijsgroen blad, ‘Slakkenthee’ genoemd,  licht-
zoete geur, frismilde smaak. Ingrediënten: groene thee

€ 5,45 € 7,65
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GROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEEGROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEE

VIETNAMVIETNAM Kopje Glas Potje

  PIN HO JADEPIN HO JADE (g/bio) (g/bio)  
Grillig blad van in het wild groeiende theebomen en struiken, zoet-
kruidig, vol, mildkrachtig. Ingrediënten: groene thee*

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

INDONESIEINDONESIE Glas Potje

  JAVA SUNDA PURWAJAVA SUNDA PURWA (g) (g)  
Groot, korrelvormig blad uit de buurt van Bandung, zoetkruidig, 
notig, smaakvol en krachtig. Ingrediënten: groene thee

€ 3,95 € 5,50

RUANDARUANDA Glas Potje

  RUTSIRO OP1RUTSIRO OP1 (g/bio) (g/bio)  
Hoogverbouwd, met een prachtig, spierig blad en een heerlijke 
volle en krachtige smaak. Ingrediënten: groene thee*

€ 3,90 € 5,45

THAILANDTHAILAND Glas Potje

  CHOUI FONGCHOUI FONG (g) (g)  
Ambachtelijk bereide thee met een groot en grillig blad, grassig, 
lichtkruidig, mildnotig en vol. Ingrediënten: groene thee

€ 4,45 € 6,20

MELANGESMELANGES Kopje Glas Potje

    GROENE GEISHAGROENE GEISHA (g/bio) (g/bio)  
Melange van strookvormige Japanse thee en gepofte rijst, geurig, 
notig en verfi jnd. Ingrediënten: groene en geroosterde groene thee, 
rijst

€ 3,20 € 4,50 € 6,30

  GROENE KEIZERGROENE KEIZER (g/bio) (g/bio)  
Melange van Chun Mees en Gunpowders uit China, vol en krach-
tig, een keizer waardig. Ingrediënten: groene thee*

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

GROENE THEE MET ...GROENE THEE MET ... Kopje Glas Potje

  GEMBERGEMBER (g/bio) (g/bio)  
Groene thee met gember, verder niks, voor een lekker pittig, ver-
warmend kopje thee. Ingrediënten: groene thee*, gember*

€ 2,80 € 3,90 € 5,40
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GROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEEGROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEE

MIX & MATCHMIX & MATCH ~ onze heerlijke basismelanges ~ onze heerlijke basismelanges Kopje Glas Potje

  FLOWER FESTIVALFLOWER FESTIVAL (g/bio) (g/bio)       

Feest van bloemen in je theekop, heerlijk geurend en zacht van 
smaak. Ingrediënten: groene jasmijnthee*, rozenbloesem*, laven-
del*, korenbloem*, lindebloesem*, kamille*

€ 3,00 € 4,25 € 5,90

  FOREST FRUITFOREST FRUIT (g/bio) (g/bio)       

Opwekkend als een fl inke boswandeling, deze lichtzoete bos-
vruchtenthee. Ingrediënten: groene thee*, appel*, hibiscus*, 
sinaasappelschil*, bramenblad*, frambozen*, aardbeien*, 
stevia*, natuurlijk aroma

€ 2,85 € 3,95 € 5,50

  HOT & SPICYHOT & SPICY (g/bio) (g/bio)       

Stookt het vuurtje lekker op, deze pittige specerijenthee. Ingrediën-
ten: groene thee*, kaneel*, gember*, chilipepertjes*

€ 2,80 € 3,90 € 5,45

  LEMON & GINGERLEMON & GINGER (g/bio) (g/bio)       

Citroen en gember, een smaakcombinatie to remember! Ingrediën-
ten: groene thee*, gember*, citroengras*

€ 2,75 € 3,90 € 5,40

  LOVELY LEMONLOVELY LEMON (g/bio) (g/bio)       

Met citroenschil en citroengras is deze thee helemaal in haar sas! 
Ingrediënten: groene thee*, citroengras*, citroenschil*

€ 2,80 € 3,90 € 5,40

  MINT & CHOCOMINT & CHOCO (g/bio) (g/bio)       

De enige echte After Eightea … de hele dag lekker trouwens! Ingre-
diënten: groene thee*, cacaodoppen*, pepermunt*

€ 2,80 € 3,95 € 5,50

  MY CHAIMY CHAI (g/bio) (g/bio)       

Verwarmende Chai-specerijen in een bedje van groene thee. 
Ingrediënten: groene thee*, kaneel*, gember*, kardemom*, 
kruidnagel*

€ 2,80 € 3,95 € 5,45

  ROSEMARY & ORANGEROSEMARY & ORANGE (g/bio) (g/bio)       

Rozemarijn houdt van sinaasappel … en dat proef je! Ingrediënten: 
groene thee*, sinaasappelschil*, rozemarijn*

€ 2,75 € 3,85 € 5,35

  SWEET ANISESWEET ANISE (g/bio) (g/bio)       

Zoete anijssmaken komen samen in deze droppige melange, ah 
… nice! Ingrediënten: groene thee*, anijs*, zoethout*, steranijs*, 
eucalyptus*

€ 2,80 € 3,95 € 5,50

  SWEET & SOURSWEET & SOUR (g/bio) (g/bio)       

Met een zoetje en een zuurtje, voor een verrassend, verfrissend 
thee-uurtje! Ingrediënten: groene thee*, zoethout*, hibiscus*

€ 2,75 € 3,85 € 5,35

  VANILLA VALLEYVANILLA VALLEY (g/bio) (g/bio)       

Laat je meevoeren door een vallei vol vanille orchideeën. Ingredi-
enten: groene thee*, goudsbloem*, natuurlijk aroma

€ 2,95 € 4,10 € 5,75
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GROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEEGROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEE

ESOTHEERIEESOTHEERIE ~ it’s a matter of mentalitea! ~ it’s a matter of mentalitea! Kopje Glas Potje

  COMPASSIECOMPASSIE (g/bio) (g/bio)       

Deze geurige, frisbloemige thee, met o.a. Earl Grey en roos, opent 
je hart en verzacht je houding. Ingrediënten: groene thee*, rozen-
bloesem*, maretak*, gojibessen*, natuurlijk aroma

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

  ENGELENENGELEN (g/bio) (g/bio)       

Vederlichte, smaakvolle bloesems vormen de essentie van bescher-
ming. Ingrediënten: groene thee*, citroengras*, vlierbloesem*, 
lindebloesem*, maretak*

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

  GODINNENGODINNEN (g/bio) (g/bio)       

Friskruidige melange van vrouwelijke krachten, opent de toegang 
tot de godin in jezelf. Ingrediënten: groene thee*, vrouwenmantel*, 
salie*, goudsbloem*, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  HARMONIEHARMONIE (z/g/bio) (z/g/bio)       

Bloemige, kruidige, harmonieuze melange van onafscheidelijke 
tegengestelden. Ingrediënten: groene en zwarte thee*, rozenbloe-
sem*, gember*, venkel*, kaneel*, anijs*, koriander*, zoethout*

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

  INSPIRATIEINSPIRATIE (g/bio) (g/bio)       

Verwarmende thee, die je inspiratievuur zal doen aanwakkeren. 
Ingrediënten: groene thee*, kaneel*, hibiscus*, gember*, citroen-
gras*, kardemom*, kruidnagel*

€ 2,80 € 3,90 € 5,45

  INZICHTINZICHT (z/g/bio) (z/g/bio)       

Meditatie: thee met rozenbottel, rozenbloesem, rozen... Ingredi-
enten: groene en zwarte thee*, rozenbloesem*, rozenbottel*, 
maretak*

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

  LOSLATENLOSLATEN (z/g/bio) (z/g/bio)       

Loslaten... niet eenvoudig, maar altijd bevrijdend! Frisbloemig van 
smaak. Ingrediënten: groene en zwarte thee*, citroengras*, laven-
del*, rozenbloesem*

€ 2,85 € 4,00 € 5,60

  ONDERWEGONDERWEG (g/bio) (g/bio)       

Geeft inspiratie en kracht om je persoonlijke pad vol vertrouwen 
te vervolgen. Zoetbloemig. Ingrediënten: groene thee*, vlierbloe-
sem*, vlierbessen*, appelstukjes*, natuurlijk aroma

€ 2,85 € 4,00 € 5,60

  ONTMOETENONTMOETEN (g/bio) (g/bio)       

Waar uitersten van bloesems en kruiden elkaar vinden. Ingredi-
enten: groene thee*, groene jasmijnthee*, kaneel*, gember*, 
kardemom*, kruidnagel*

€ 2,80 € 3,95 € 5,50

  VERWONDERINGVERWONDERING (g/bio) (g/bio)       

Laat je ontwaken uit de sleur-van-alle-dag in een wereld van 
verwondering. Friskruidig. Ingrediënten: groene thee*, zoethout*, 
salie*, hibiscus*

€ 2,80 € 3,90 € 5,40
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GROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEEGROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEE

FANTHEESIEFANTHEESIE ~ laat je fantheesie de vrije loop!~ laat je fantheesie de vrije loop! Kopje Glas Potje

  ELFENELFEN (z/g/bio) (z/g/bio)       

Zoetbloemig, heilzaam theetje verzameld door elfen in bossen 
en langs rivieren. Ingrediënten: zwarte en groene thee*, groene 
jasmijnthee*, korenbloem*, goudsbloem*, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,05 € 5,60

JASMINAJASMINA ~ op basis van jasmijnthee ~ op basis van jasmijnthee Kopje Glas Potje

  JASMINA BERGAMIAJASMINA BERGAMIA (g/bio) (g/bio)       

Frisgeurige combinatie van de theeklassiekers Jasmijn en Earl Grey! 
Ingrediënten: groene jasmijnthee*, groene thee*, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  JASMINA CITRATAJASMINA CITRATA (g/bio) (g/bio)       

Verfrissende melange van jasmijnthee en citroengras. Ingrediënten: 
groene jasmijnthee*, citroengras*

€ 2,80 € 3,95 € 5,50

  JASMINA ROSAJASMINA ROSA (g/bio) (g/bio)       

Subtiele, bloemige melange van jasmijnthee en rozenblaadjes. 
Ingrediënten: groene jasmijnthee*, rozenbloesem*

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  JASMINA SAMBUCAJASMINA SAMBUCA (g/bio) (g/bio)       

Verrassende, bijzonder geurige combinatie van jasmijnthee en 
vlierbloesem. Ingrediënten: groene jasmijnthee*, vlierbloesem*

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

THEERAPIETHEERAPIE ~ theeën met een theerapeutische werking~ theeën met een theerapeutische werking Kopje Glas Potje

  ONTHAASTENONTHAASTEN (g/bio) (g/bio)       

Zachte, groene thee met diverse onthaastende, rustgevende 
kruiden. Ingrediënten: groene thee*, valeriaan*, st. janskruid*, 
lavendel*, kamille*

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

  ONTWAKENONTWAKEN (g/bio) (g/bio)       

Frisse, groene thee met diverse opwekkende, activerende kruiden. 
Ingrediënten: groene thee*, pepermunt*, citroengras*, gouds-
bloem*, hibiscus*

€ 2,80 € 3,95 € 5,45

THEERAPIETHEERAPIE ~ theeën met een theerapeutische werking~ theeën met een theerapeutische werking Kopje Glas Potje

  VERKOELENVERKOELEN (g/bio) (g/bio)       

Verkoelende kruiden voor verhitte momenten, geïnspireerd door de 
Ayurveda. Ingrediënten: groene thee*, pepermunt*, citroengras*, 
koriander*, rozenbloesem*, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  VERWARMENVERWARMEN (g/bio) (g/bio)       

Verwarmende kruiden voor koele tijden, geïnspireerd door de 
Ayurveda. Ingrediënten: groene thee*, kaneel*, zoethout*, fene-
griek*, gember*, kardemom*, kruidnagel*

€ 2,80 € 3,90 € 5,45

  OPLADENOPLADEN (g/bio) (g/bio)       

Rijk aan specerijen, die de natuurlijke energiestroom, de chi, weer 
beter doen stromen. Ingrediënten: groene thee*, gember*, 
kaneel*, zoethout*, kurkuma*, kardemom*

€ 2,80 € 3,95 € 5,45
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GROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEEGROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEE

THEERAPIETHEERAPIE ~ theeën met een theerapeutische werking~ theeën met een theerapeutische werking Kopje Glas Potje

  VERSTERKENVERSTERKEN (g/bio) (g/bio)       

Weerstandverhogend, rijk aan echineacea en kruiden met hoog 
anti-oxidantengehalte. Ingrediënten: groene thee*, echinacea 
purpurea*, paardebloemkruid*, citroenverbena*, maretak*, 
lindebloesem*, vlierbloesem*

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

  VERTERENVERTEREN (g/bio) (g/bio)       

Rijk aan kruiden die het maagdarm-kanaal ondersteunen bij het 
verteren van de voeding. Ingrediënten: groene thee*, cichoreiwor-
tel*, venkel*, gember*, citroenverbena*, salie*, citroengras*, 
pepermunt*

€ 2,80 € 3,95 € 5,50

HAMMAMHAMMAM ~ grondige reiniging, ontspannen genieten  ~ grondige reiniging, ontspannen genieten 
... opgelucht er tegenaan! ... opgelucht er tegenaan! 

Kopje Glas Potje

  HAMMAM PUURHAMMAM PUUR (g/bio) (g/bio)       

Hammam in een glas: grondige reiniging, ontspannen genieten ... 
opgelucht er tegenaan! Ingrediënten: groene thee*, eucalyptus*, 
jeneverbes*

€ 2,80 € 3,95 € 5,45

  HAMMAM LAVENDELHAMMAM LAVENDEL (g/bio) (g/bio)       

Hammam in een glas: grondige reiniging, ontspannen genieten ... 
opgelucht er tegenaan! Ingrediënten: groene thee*, eucalyptus*, 
jeneverbes*, lavendel*

€ 2,80 € 3,95 € 5,50

  HAMMAM SINAASAPPELHAMMAM SINAASAPPEL (g/bio) (g/bio)       

Hammam in een glas: grondige reiniging, ontspannen genieten ... 
opgelucht er tegenaan! Ingrediënten: groene thee*, sinaasappel-
schil*, eucalyptus*, jeneverbes*

€ 2,80 € 3,90 € 5,40

THE GREYSTHE GREYS ~ de “extended family” van Earl Grey ~ de “extended family” van Earl Grey Kopje Glas Potje

  EARL GREYEARL GREY (g/bio) (g/bio)       

Absolute theeklassieker: Earl Grey, met het kenmerkende citrus-
bergamot aroma. Ingrediënten: groene thee*, natuurlijk aroma

€ 2,95 € 4,15 € 5,80

  BASIL GREYBASIL GREY (g/bio) (g/bio)       

De traditionele Earl Grey, verrijkt met friskruidige tulsi, Heilige 
Basilicum. Ingrediënten: groene thee*, tulsi*, pepermunt*, gouds-
bloem*, natuurlijk aroma

€ 2,95 € 4,15 € 5,75

  JASMIN GREYJASMIN GREY (g/bio) (g/bio)       

De traditionele Earl Grey, verrijkt met een geurig jasmijnbouquet. 
Ingrediënten: groene thee*, groene jasmijnthee*, korenbloem*, 
natuurlijk aroma

€ 2,95 € 4,15 € 5,75

  LADY GREYLADY GREY (g/bio) (g/bio)       

De traditionele Earl Grey, verrijkt met een verfrissend vleugje 
citroen(gras). Ingrediënten: groene thee*, sinaasappelschil*, 
citroengras*, natuurlijk aroma

€ 2,95 € 4,10 € 5,70
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GROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEEGROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEE

MAROKKAANSE MUNTMAROKKAANSE MUNT ~ ~ 
op basis van groene thee en Nanamuntop basis van groene thee en Nanamunt

Kopje Glas Potje

  ATAY BENAANAAATAY BENAANAA (g/bio) (g/bio)       

Hartverwarmende, verfrissende melange van Gunpowder en 
Nanamint. Ingrediënten: groene thee*, kruizemunt*

€ 2,80 € 3,90 € 5,45

  ATAY HIBISCAATAY HIBISCA (g/bio) (g/bio)       

Hartverwarmende, friszure melange van Gunpowder, Nanamint 
en Hibiscus. Ingrediënten: groene thee*, kruizemunt*, hibiscus*

€ 2,80 € 3,90 € 5,40

  ATAY RAS EL HANOUTATAY RAS EL HANOUT (g/bio) (g/bio)       

Hartverwarmende, friskruidige melange van Gunpowder, 
Nanamint en lokaal geliefde specerijen. Ingrediënten: groene 
thee*, kruizemunt*, kurkuma*, gember*, kaneel*, kardemom*, 
koriander*

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

HIPPIETEAHIPPIETEA ~ met hennepblad  Make Tea, not War! ~ met hennepblad  Make Tea, not War! Kopje Glas Potje

  FLOWER POWERFLOWER POWER (g/bio) (g/bio)       

Vroeg- en laatbloeiers come together in een geurig, fl eurig hennep-
theebouquet. Ingrediënten: groene jasmijnthee*, hennepblad*, 
lavendel*, kamille*, rozenbloesem*, hibiscus*, korenbloem*, 
goudsbloem*

€ 2,95 € 4,15 € 5,80

  GROOVYGROOVY (g/bio) (g/bio)       

All is groovy met deze te gek gave, frisse en ontspannende hennep-
theemelange. Ingrediënten: groene thee*, hennepblad*, citroen-
melisse*, citroenverbena*, tulsi*, pepermunt*, natuurlijk aroma

€ 2,95 € 4,15 € 5,75

  LOVELOVE (g/bio) (g/bio)       

Love, it’s easy, met deze zachtgeurende, rooskleurige hennep-
theemelange. Ingrediënten: groene thee*, groene jasmijnthee*, 
hennepblad*, rozenbloesem*, natuurlijk aroma

€ 3,00 € 4,20 € 5,85

  PEACEPEACE (g/bio) (g/bio)       

Make Tea, Not War, met deze zoetkruidige, hartverwarmende 
hennep-theemelange. Ingrediënten: groene thee*, hennepblad*, 
sinaasappelschil*, kaneel*, gember*, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,10 € 5,70

  RELAXRELAX (g/bio) (g/bio)       

Lekker chillen met deze uiterst relaxte melange op basis van groene 
thee en hennep. Ingrediënten: groene thee*, hennepblad*, valeri-
aanwortel*, st. janskruid*, maretak*, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,10 € 5,65
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GROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEEGROENE THEE / GREEN TEA / GRÜNER TEE

SEIZOENSTHEESEIZOENSTHEE ~ een thee voor elke seizoen  ~ een thee voor elke seizoen Kopje Glas Potje

  CHRISTMAS CAROLCHRISTMAS CAROL (g/bio) (g/bio)       

Met deze geurige, zoetkruidige thee leg je de basis voor je 
eigen onvergetelijke Kerstverhaal….. Ingrediënten: groene thee*, 
kaneel*, sinaasappelschil*, maretak*, gember*, kruidnagel*, 
gojibessen*, rozenbloesem*, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,05 € 5,65291
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Voor het maken van Oolong thee krijgen de theeblaadjes na het plukken alle 
gelegenheid te verwelken. De verwelkte blaadjes worden gekneusd door ze om te gooi-
en in manden en vervolgens enkele uren geoxideerd. Het oxidatieproces wordt gestopt 
door de thee te verhitten in pannen of hete lucht trommels en vervolgens te vormen en te 
drogen. Jade oolongs zijn groener (korter geoxideerd) dan andere oolongs.

OOLONG THEEOOLONG THEE
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OOLONG THEE / OOLONG TEA / OOLONG TEEOOLONG THEE / OOLONG TEA / OOLONG TEE

CHINACHINA Kopje Glas Potje

  DUNG TIDUNG TI (o/bio) (o/bio)  
Lichtgefermenteerde, korrelvormige Jade Oolong, fris-bloemig, 
zoetkruidig, vol en mild. Ingrediënten: oolong thee*

€ 3,50 € 4,90 € 6,85

  KWAI FLOWERKWAI FLOWER (o) (o)  
Korrelvormige Oolong verrijkt met osmanthusbloesem, zoetgeu-
rend, lichtnotig en vol. Ingrediënten: oolong thee, osmanthusbloe-
sem

€ 2,95 € 4,15 € 5,75

  MILKY OOLONGMILKY OOLONG (o) (o)  
Bijzonderheid. Korrelvormige Jade Oolong behandeld met 
melkwaterdamp, mild en romig. Ingrediënten: oolong thee

€ 3,85 € 5,35 € 7,50

  OOLONGOOLONG (o/bio) (o/bio)  
Klassieke, grofbladige, Chinese Oolong, zoete geur, notig karakter 
en smaakvol. Ingrediënten: oolong thee*

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  OOLONG ORIENTAL BEAUTYOOLONG ORIENTAL BEAUTY (o/bio) (o/bio)  
Lang blad met veel  topblaadjes, verfi jnd, zoetgeurend, lichtnotig, 
zeer smaakvol. Ingrediënten: oolong thee*

€ 4,70 € 6,60

  SE CHUNGSE CHUNG (o) (o)  
Lichtgefermenteerd, korrelvormig blad uit Fujian, zoet-bloemig, 
friskruidig, vol en mild. Ingrediënten: oolong thee

€ 2,95 € 4,15 € 5,80

  TIT KOON YUMTIT KOON YUM (o) (o)  
Halfgefermenteerd, korrelvormig blad uit Zhejiang, opvallend zoet-
fruitige geur en lichtnotige smaak. Ingrediënten: oolong thee

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  GINSENG PEARLSGINSENG PEARLS (o) (o)  
Oolong uit Hainan omhuld met een jasje van ginseng- en zoethout-
poeder, zeer mild. Ingrediënten: oolong thee, ginseng

€ 5,00 € 7,00

  TIEN KUAN YINTIEN KUAN YIN (o) (o)  
Korrelvormige thee uit Fujian, genoemd naar de Godin van Com-
passie, frisbloemig en vol. Ingrediënten: oolong thee

€ 2,95 € 4,10 € 5,70
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OOLONG THEE / OOLONG TEA / OOLONG TEEOOLONG THEE / OOLONG TEA / OOLONG TEE

TAIWANTAIWAN Kopje Glas Potje

  FORMOSAFORMOSA (o) (o)  
Oolong, ook wel ‘Wulung’ of ‘Black Dragon’ genoemd, zoetkrui-
dig, notig en vol. Ingrediënten: oolong thee

€ 2,90 € 4,10 € 5,70

  FORMOSA SUP. F. BLACK DRAGONFORMOSA SUP. F. BLACK DRAGON (o) (o)
 

Topkwaliteit Oolong ‘Black Dragon’, frisbloemige geur, lichtkruidig 
en vol van smaak. Ingrediënten: oolong thee

€ 5,05 € 7,05

  DARK PEARLDARK PEARL (o) (o)  
Handbewerkte, parelvormige thee, bloemig, zoetfruitig, lichtnotig, 
mild en zeer smaakvol. Ingrediënten: oolong thee

€ 4,25 € 5,95 € 8,35

  GIN SHUENGIN SHUEN (o) (o)  
Jade Oolong geurend naar seringen, vol, aromatisch, van nature 
heerlijk ‘milky’ karakter. Ingrediënten: oolong thee

€ 7,35 € 
10,35

VIETNAMVIETNAM Glas Potje

  FOUR SEASONSFOUR SEASONS (o) (o)  
Jade Oolong geplukt in elk seizoen, geurend  naar seringen, zeer 
aromatisch, vol en mild. Ingrediënten: oolong thee

€ 4,70 € 6,60

THAILANDTHAILAND Glas Potje

  JINXUANJINXUAN (o) (o)  
Donkergroen, fi jn gerold blad van de berg ‘Doi Phayapai’, mild-
zoet, bloemig en zeer aromatisch. Ingrediënten: oolong thee

€ 5,00 € 7,00

OOLONG THEE MET ...OOLONG THEE MET ... Kopje Glas Potje

  GOLDEN ROSEGOLDEN ROSE (o/bio) (o/bio)  
Heerlijke, geurige rozenbloesem Oolong met een gouden randje.
Ingrediënten: oolong thee*, rozenbloesem*, goudsbloem*

€ 3,00 € 4,20 € 5,85

  LEMON&LIMELEMON&LIME (o) (o)  
Heerlijk verfrissende Oolong met citroen en limoen. Ingrediënten: 
oolong thee, citrusschil, witte korenbloem, natuurlijk aroma

€ 3,10 € 4,35 € 6,10
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Voor het maken van zwarte thee worden de geplukte blaadjes na verwelking 
volgens de orthodoxe methode fl ink gerold en gekneusd en krijgen vervolgens 
uitgebreid de tijd te oxideren. Indien de blaadjes voldoende zijn verkleurd worden deze 
gedroogd in een oven. 
Zwarte thee is de thee die we traditioneel gewend zijn te drinken in het Westen, terwijl in 
het Oosten juist meer groene thee wordt gedronken.

ZWARTE THEEZWARTE THEE
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ZWARTE THEE / BLACK TEA / SCHWARZER TEEZWARTE THEE / BLACK TEA / SCHWARZER TEE

CHINACHINA Kopje Glas Potje

  BLACK GUNPOWDERBLACK GUNPOWDER (z) (z)  
Volledig gefermenteerde Gunpowder uit Fujian, friszoet en vol van 
smaak. Ingrediënten: zwarte thee

€ 3,05 € 4,25 € 5,90

  GOLDEN TEMPLEGOLDEN TEMPLE (z/bio) (z/bio)  
Vroeggeplukt, lang en dradig, goudkleurig blad uit Yunnan, zeer 
geurig en vol van smaak. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 6,05 € 8,50

  KEEMUN CONGOUKEEMUN CONGOU (z) (z)  
Kleine, maar fi jne, bladthee uit Anhui, bloemig, zoetkruidig vol, 
mild en tanninearm. Ingrediënten: zwarte thee

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  LAPSANG SOUCHONGLAPSANG SOUCHONG (z/bio) (z/bio)  
Middelgrote, gerookte bladthee uit Fujian, kampvuurachtige rook-
geur, mild-krachtig en smaakvol. Ingrediënten: gerookte zwarte 
thee*

€ 3,05 € 4,25 € 5,90

  PANYONGPANYONG (z) (z)  
Fijnbladige thee uit het oosten van Fujian, vol, geurig, zacht en 
zoet-kruidig karakter. Ingrediënten: zwarte thee

€ 2,85 € 3,95 € 5,50

  ROSE CONGOUROSE CONGOU (z/bio) (z/bio)  
Fijnbladige thee uit Guangdong, verrijkt met rozenbloesem, heer-
lijke rozengeur, milde volle smaak. Ingrediënten: zwarte rozen-
thee*, rozenbloesem*

€ 2,95 € 4,15 € 5,75

  YUNNAN FOPYUNNAN FOP (z/bio) (z/bio)  
Fraaie kwaliteit bladthee, uitermate geurig, mild-kruidig, vol en 
krachtig van smaak. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 2,95 € 4,10 € 5,70

  BLACK SENCHABLACK SENCHA (z/bio) (z/bio)  
Gefermenteerde Sencha uit Zhejiang, zoet-fruitige geur, milde licht-
notige smaak. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 4,05 € 5,65

  GOLDEN DRAGONGOLDEN DRAGON (z) (z)  
Kogelvormige thee uit Guangxi, met veel ‘golden tips’, zoetkruidig, 
vol, krachtig. Ingrediënten: zwarte thee

€ 3,10 € 4,35 € 6,05
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ZWARTE THEE / BLACK TEA / SCHWARZER TEEZWARTE THEE / BLACK TEA / SCHWARZER TEE

INDIAINDIA Kopje Glas Potje

  ASSAM FOPASSAM FOP (z/bio) (z/bio)  
Fijn gerold blad, diepe roodbruine kleur, fris-zoet van geur en vol 
van smaak. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  ASSAM FF SAMSING FOPASSAM FF SAMSING FOP (z) (z)  
First Flush uit West-Assam, grenzend aan Darjeeeling, geurig, 
krachtig, pittig. Ingrediënten: zwarte thee

€ 2,95 € 4,15 € 5,75

  ASSAM NUDWA BOP/FOPASSAM NUDWA BOP/FOP (z) (z)  
Orange Pecco uit het Oosten van Assam, vol en krachtig, ook lek-
ker met een‘wolkje’ melk. Ingrediënten: zwarte thee

€ 2,95 € 4,15 € 5,75

  ASSAM THOWRA FOPASSAM THOWRA FOP (z) (z)  
Fraaie bladthee uit het Oosten van Assam, zoetgeurend, vol, licht-
kruidig en krachtig. Ingrediënten: zwarte thee

€ 2,90 € 4,10 € 5,70

  ASSAM WITTE PUNTJES FOPASSAM WITTE PUNTJES FOP (z) (z)  
Assam-melange met veel jonge topjes, de ‘witte puntjes’, zoetgeu-
rend, vol en lichtkrachtig. Ingrediënten: zwarte thee

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  DARJEELING FOPDARJEELING FOP (z/bio) (z/bio)  
Fijnbladige kwaliteitsthee van de hellingen van de Himalaya, geu-
rig, vol, krachtig, pittig. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 2,95 € 4,10 € 5,75

  DARJEELING AUT MARYBONG FOPDARJEELING AUT MARYBONG FOP (z) (z) 
 

Herfstpluk uit een kleine theetuin in NW-Darjeeling, zoetgeurend 
en zeer smaakvol. Ingrediënten: zwarte thee

€ 3,20 € 4,45 € 6,20

  DARJEELING FF 2019 DJ1 MONTEVIOTDARJEELING FF 2019 DJ1 MONTEVIOT (z/bio) (z/bio) 
 

De allerallereerste voorjaarsthee, een First Flush DJ1, zeer aroma-
tisch, geurig en licht-pittig. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 4,45 € 6,20 € 8,70

  DARJEELING FF NAMRING FOPDARJEELING FF NAMRING FOP (z) (z)  
First Flush uit NO-Darjeeling, heerlijke muscatelgeur en milde 
smaak. Ingrediënten: zwarte thee

€ 3,70 € 5,20 € 7,25

  DARJEELING FF SOOM FOPDARJEELING FF SOOM FOP (z/bio) (z/bio)  
First Flush uit een 150 jaar oude theetuin in NW-Darjeeling, krach-
tig, notig en pittig. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 3,55 € 5,00 € 7,00

  DARJEELING SF NAMRING FOPDARJEELING SF NAMRING FOP (z) (z)  
Klassieke kwaliteit Second Flush uit NO-Darjeeling, kruidig, zeer 
vol, notig en licht-krachtig. Ingrediënten: zwarte thee

€ 3,50 € 4,85 € 6,80

  NILGIRI THIASOLA FOPNILGIRI THIASOLA FOP (z/bio) (z/bio)  
Bladthee uit de koele Blue Mountains, zachtzoete geur, smaakvol, 
makkelijk drinkbaar. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 3,00 € 4,20 € 5,85

  SIKKIM SF TEMI FOPSIKKIM SF TEMI FOP (z) (z)  
Verfi jnde bladthee, zoetnotige muscatelachtige geur, mildkrachtig 
van smaak. Ingrediënten: zwarte thee

€ 3,45 € 4,85 € 6,75
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ZWARTE THEE / BLACK TEA / SCHWARZER TEEZWARTE THEE / BLACK TEA / SCHWARZER TEE

INDONESIEINDONESIE Kopje Glas Potje

  JAVA TALOON BOPJAVA TALOON BOP (z) (z)  
Nederlandse theetraditie, zoetgeurend en krachtig, ook lekker met 
een ’wolkje’ melk. Ingrediënten: zwarte thee

€ 2,80 € 3,95 € 5,45

  SUMATRA BOPSUMATRA BOP (z) (z)  
Nederlandse theetraditie uit het verre Oosten, zoetgeurend, vol en 
mildkrachtig. Ingrediënten: zwarte thee

€ 2,80 € 3,95 € 5,50
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KENIAKENIA Kopje Glas Potje

  KAPRORET FOPKAPRORET FOP (z) (z)  
Fijne bladthee, zachtzoete geur, vol en krachtig, ook lekker met 
een ‘wolkje’ melk. Ingrediënten: zwarte thee

€ 3,05 € 4,30 € 6,00

  TINDERET FOPTINDERET FOP (z) (z)  
Fijne bladthee, opvallende zoet-fruitige geur, vol en mild-krachtig 
van smaak. Ingrediënten: zwarte thee

€ 2,95 € 4,15 € 5,75

NEPALNEPAL Kopje Glas Potje

  NEPAL MALOOM FOPNEPAL MALOOM FOP (z) (z)  
Verfi jnde bladthee , bloemige, kruidige, muscatelachtige geur, 
mildkrachtig, ietsje pittig. Ingrediënten: zwarte thee

€ 3,05 € 4,25 € 5,95

SRI LANKASRI LANKA Kopje Glas Potje

  CEYLON KENILWORTH OPCEYLON KENILWORTH OP (z) (z)  
Gestrekt Orange Pecco blad uit het lager gelegen Dimbula, geurig, 
vol en iets zoetig. Ingrediënten: zwarte thee

€ 2,85 € 4,00 € 5,60

  CEYLON NUWARA ELIYA OPCEYLON NUWARA ELIYA OP (z) (z)  
De champagne onder de Ceylons uit Centraal-Sri Lanka, zoetgeu-
rend, verfi jnd en lichtpittig. Ingrediënten: zwarte thee

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

  CEYLON RATNAPURA FOPCEYLON RATNAPURA FOP (z) (z)  
Ranke blaadjes uit Dimbula, aromatisch, kruidig, krachtig, ook lek-
ker met een ‘wolkje’ melk. Ingrediënten: zwarte thee

€ 3,40 € 4,75 € 6,65

  CEYLON UVA HIGHLAND OPCEYLON UVA HIGHLAND OP (z) (z)  
Gestrekte bladthee uit de hooglanden van UVA, geurig, vol en 
ietsje notig. Ingrediënten: zwarte thee

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

TANZANIATANZANIA Kopje Glas Potje

  LUPONDE FOPLUPONDE FOP (z/bio) (z/bio)  
Fijne bladthee uit het Njombedistrict, friszoet, vol, krachtig, ook lek-
ker met een ‘wolkje’ melk. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 3,00 € 4,15 € 5,80
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ZWARTE THEE / BLACK TEA / SCHWARZER TEEZWARTE THEE / BLACK TEA / SCHWARZER TEE

VIETNAMVIETNAM Kopje Glas Potje

  NAM LANH OPNAM LANH OP (z/bio) (z/bio)  
Blad van in het wild groeiende oer-theebomen, zoetkruidig, krach-
tig, ook lekker met melk. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

RUANDARUANDA Glas Potje

  RUTSIRO OP1RUTSIRO OP1 (z/bio) (z/bio)  
Hoogverbouwd, met een prachtig, spierig blad en een heerlijke 
volle en krachtige smaak. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 3,90 € 5,40

MELANGESMELANGES Kopje Glas Potje

  ENGELSE MELANGEENGELSE MELANGE (z/bio) (z/bio)  
Heerlijke melange voor elk moment van de dag, met een goede, 
volle smaak en makkelijk drinkbaar. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 2,90 € 4,05 € 5,60

  FREULE’S BLENDFREULE’S BLEND (z/bio) (z/bio)  
Voel je even van adel met deze Darjeeling-Chinamelange, fris-
kruidig en mild-krachtig. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 2,95 € 4,10 € 5,75

  KISTJE KEIZERKISTJE KEIZER (z) (z)  
Keizerlijk genieten met deze China-Indiamelange met een snufje 
gerookte Lapsang Souchon. Ingrediënten: zwarte thee, gerookte 
zwarte thee

€ 2,85 € 4,00 € 5,60

  OMA’S KOPJEOMA’S KOPJE (z/bio) (z/bio)  
Ouderwets lekkere zwarte thee melange, zoetgeurend, vol en 
krachtig. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

  OOSTFRIESE MELANGEOOSTFRIESE MELANGE (z) (z)  
Grofbladige melange, zeer vol en krachtig. Ingrediënten: zwarte 
thee

€ 2,90 € 4,10 € 5,70

  RUSSISCHE MELANGERUSSISCHE MELANGE (z) (z)  
Volgens oud samovar-recept, geurige, grofbladige melange met 
een snufje rook. Ingrediënten: zwarte thee, gerookte zwarte thee

€ 2,80 € 3,95 € 5,45

ZWARTE THEE MET ...ZWARTE THEE MET ... Kopje Glas Potje

  GEMBERGEMBER (z/bio) (z/bio)  
  Zwarte thee met gember, verder niks, voor een lekker pittig, ver-
warmend kopje thee. Ingrediënten: zwarte thee*, gember*

€ 2,75 € 3,90 € 5,40
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MIX & MATCH MIX & MATCH ~ onze heerlijke basismelanges~ onze heerlijke basismelanges Kopje Glas Potje

  FLOWER FESTIVALFLOWER FESTIVAL (z/bio) (z/bio)       

Feest van bloemen in je theekop, heerlijk geurend en zacht van 
smaak. Ingrediënten: zwarte thee*, rozenbloesem*, lavendel*, 
korenbloem*, lindebloesem*, kamille*

€ 3,00 € 4,20 € 5,85

  FOREST FRUITFOREST FRUIT (z/bio) (z/bio)       

Opwekkend als een fl inke boswandeling, deze lichtzoete bos-
vruchtenthee. Ingrediënten: zwarte thee*, appel*, hibiscus*, 
sinaasappelschil*, bramenblad*, frambozen*, aardbeien*, 
stevia*, natuurlijk aroma

€ 2,85 € 3,95 € 5,50

  HOT & SPICYHOT & SPICY (z/bio) (z/bio)       

Stookt het vuurtje lekker op, deze pittige specerijenthee. Ingrediën-
ten: zwarte thee*, kaneel*, gember*, chilipepertjes*

€ 2,80 € 3,90 € 5,45

  LEMON & GINGERLEMON & GINGER (z/bio) (z/bio)       

Citroen en gember, een smaakcombinatie to remember! Ingrediën-
ten: zwarte thee*, gember*, citroengras*

€ 2,75 € 3,85 € 5,40

  LOVELY LEMONLOVELY LEMON (z/bio) (z/bio)       

Met citroenschil en citroengras is deze thee helemaal in haar sas! 
Ingrediënten: zwarte thee*, citroengras*, citroenschil*

€ 2,80 € 3,90 € 5,40

  MINT & CHOCOMINT & CHOCO (z/bio) (z/bio)       

De enige echte After Eightea … de hele dag lekker trouwens! Ingre-
diënten: zwarte thee*, cacaodoppen*, pepermunt*

€ 2,80 € 3,95 € 5,50

  MY CHAIMY CHAI (z/bio) (z/bio)       

Verwarmende Chai-specerijen in een bedje van zwarte thee. 
Ingrediënten: zwarte thee*, kaneel*, gember*, kardemom*, 
kruidnagel*

€ 2,80 € 3,95 € 5,45

  ROSEMARY & ORANGEROSEMARY & ORANGE (z/bio) (z/bio)       

Rozemarijn houdt van sinaasappel … en dat proef je! Ingrediënten: 
zwarte thee*, sinaasappelschil*, rozemarijn*

€ 2,75 € 3,85 € 5,35

  SWEET ANISESWEET ANISE (z/bio) (z/bio)       

Zoete anijssmaken komen samen in deze droppige melange, ah 
… nice! Ingrediënten: zwarte thee*, anijs*, zoethout*, steranijs*, 
eucalyptus*

€ 2,80 € 3,95 € 5,50

  SWEET & SOURSWEET & SOUR (z/bio) (z/bio)       

Met een zoetje en een zuurtje, voor een verrassend, verfrissend 
thee-uurtje! Ingrediënten: zwarte thee*, zoethout*, hibiscus*

€ 2,75 € 3,85 € 5,35

  VANILLA VALLEYVANILLA VALLEY (z/bio) (z/bio)       

Laat je meevoeren door een vallei vol vanille orchideeën. Ingredi-
enten: zwarte thee*, goudsbloem*, natuurlijk aroma

€ 2,95 € 4,10 € 5,75
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THE GREYSTHE GREYS ~ de “extended family” van Earl Grey ~ de “extended family” van Earl Grey Kopje Glas Potje

  EARL GREYEARL GREY (z/bio) (z/bio)  
Absolute theeklassieker: Earl Grey, met het kenmerkende citrus-
bergamot aroma. Ingrediënten: zwarte thee*, natuurlijk aroma

€ 2,95 € 4,10 € 5,70

  LADY GREYLADY GREY (z/bio) (z/bio)  
De traditionele Earl Grey verrijkt met een verfrissend vleugje 
citroen(gras). Ingrediënten: zwarte thee*, sinaasappelschil*, 
citroengras*, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  GINGER GREYGINGER GREY (z/bio) (z/bio)  
De traditionele Earl Grey verrijkt met een spicy, zoetkruidig vleugje 
gember. Ingrediënten: zwarte thee*, gember*, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  ROSE GREYROSE GREY (z/bio) (z/bio)  
De traditionele Earl Grey verrijkt met een bloemig rozenaccent.
Ingrediënten: zwarte thee*, zwarte rozenthee*, rozenbloesem*, 
natuurlijk aroma

€ 2,95 € 4,15 € 5,80

  SMOKEY GREYSMOKEY GREY (z/bio) (z/bio)  
De traditionele Earl Grey verrijkt met een snufje gerookte Lapsang 
Souchon. Ingrediënten: zwarte thee*, gerookte zwarte thee*, 
natuurlijk aroma

€ 2,95 € 4,15 € 5,80
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ZWARTE THEE / BLACK TEA / SCHWARZER TEEZWARTE THEE / BLACK TEA / SCHWARZER TEE

FANTHEESIEFANTHEESIE ~ breng je fantheesie op hol! ~ breng je fantheesie op hol! Kopje Glas Potje

  1001 NACHT1001 NACHT (z/g) (z/g)       

Heerlijk zoete thee, om lekker bij weg te dromen. Ingrediënten: 
zwarte thee, groene thee, rozenbloesem, jasmijnbloesem, gouds-
bloem, aroma

€ 2,85 € 4,00 € 5,60

NOSTALGIENOSTALGIE ~ ouderwets lekkere, klassieke combina- ~ ouderwets lekkere, klassieke combina-
tiesties

Kopje Glas Potje

  GEURIGE ROZENTUINGEURIGE ROZENTUIN (z/g/bio) (z/g/bio)       

Nostalgische geurthee met roos, jasmijn en een hint van vanille. 
Ingrediënten: zwarte rozenthee*, zwarte thee*, groene jasmijn-
thee*, rozenbloesem*, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,10 € 5,70

  NAMIDDAGNAMIDDAG (z/g/bio) (z/g/bio)       

Klassieke middagthee, met roos, jasmijn en een snufje gerookte 
thee. Ingrediënten: zwarte thee*, gerookte zwarte thee*, zwarte 
rozenthee*, groene jasmijnthee*, rozenbloesem*

€ 2,95 € 4,15 € 5,75

  WARM ONTHAALWARM ONTHAAL (z/bio) (z/bio)       

Uitnodigende thee met de geur en smaak van warme appeltaart. 
Ingrediënten: zwarte thee*, appel*, kaneel*, natuurlijk aroma

€ 2,85 € 3,95 € 5,50

SEIZOENSTHEESEIZOENSTHEE ~ een thee voor elk seizoen ~ een thee voor elk seizoen Kopje Glas Potje

  LENTEKRIEBELLENTEKRIEBEL (z/bio) (z/bio)       

Er hangt iets in de lucht … de geur van belofte, nieuwe mogelijkhe-
den en heerlijke thee. Ingrediënten: zwarte thee*, vlierbloesem*, 
citroengras*, goudsbloem*, salie*

€ 2,80 € 3,90 € 5,45

  ZOMERBRIESZOMERBRIES (z/bio) (z/bio)       

Verrassend verfrissend theebriesje brengt een beetje verkoeling 
in een warme zomer! Ingrediënten: zwarte thee*, citroenschil*, 
pepermunt*, kardemom*, rozenbloesem*

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  HERFSTMAGIEHERFSTMAGIE (z/bio) (z/bio)       

Ga mee op een verkwikkende herfstwandeling door het magische 
theebos. Ingrediënten: zwarte thee*, jeneverbessen*, rozemarijn*, 
rozenbottel*, steranijs*

€ 2,80 € 3,90 € 5,45

  WINTERWARMTEWINTERWARMTE (z/bio) (z/bio)       

Weldadige thee-melange met zoet-kruidige specerijen voor een 
lekker warm wintergevoel. Ingrediënten: zwarte thee*, fenegriek*, 
zoethout*, kaneel*, gerookte zwarte thee*, gember*, karde-
mom*, kruidnagel*, cacaodoppen*

€ 2,80 € 3,95 € 5,45

  CHRISTMAS SPIRITCHRISTMAS SPIRIT (z/bio) (z/bio)       

Deze geurige, zoetkruidige kerstthee doet de Geest van Kerstmis 
in je ontwaken. Ingrediënten: zwarte thee*, kaneel*, sinaasappel-
schil*, maretak*, gember*, kruidnagel*, gojibessen*, rozenbloe-
sem*, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,10 € 5,70
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STREEKTHEESTREEKTHEE ~ theeën met een lokaal karakter ~ theeën met een lokaal karakter Kopje Glas Potje

  DRENTSE HEIDEDRENTSE HEIDE (z/g/bio) (z/g/bio)  
Heerlijk zachte middagthee met de geur van de Drentse Heide.
Ingrediënten: zwarte thee*, groene jasmijnthee*, heidebloesem*, 
natuurlijk aroma

€ 2,85 € 4,00 € 5,60

  GRUNNEGER BOER’NGRUNNEGER BOER’N (z/bio) (z/bio)  
Melange ‘Recht oet het hart van Grunn’,  zoetkruidig en mild, lekker 
voor alledag. Ingrediënten: zwarte thee*

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  GRUNNEGER WADD’NGRUNNEGER WADD’N (z) (z)  
Heerlijk zachte, friszoete thee met duindoorn bessen. Ingrediënten: 
zwarte thee, duindoorn bessen, jenever bessen, bramen blad, 
natuurlijk aroma

€ 2,65 € 3,70 € 5,10

  FRYSKE KLÚNERSFRYSKE KLÚNERS (z/bio) (z/bio)  
Hartverwarmend zoete, kruidige thee, voor het betere kluunwerk!
Ingrediënten: zwarte thee*, sinaasappelschil*, kruidnagel*, ka-
neel*, jeneverbes*, steranijs*, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  STRANDSTRAND (z/bio) (z/bio)  
Om even lekker mee na te genieten van een dagje zon, zee en 
strand. Bloemig en fruitig. Ingrediënten: zwarte thee*, kamille*, 
sinaasappelschil*, citroengras*

€ 2,75 € 3,90 € 5,40

ZEG HET MET THEEZEG HET MET THEE ~ er is altijd wel een gelegenheid ~ er is altijd wel een gelegenheid Kopje Glas Potje

  DANKJEWELDANKJEWEL (z/bio) (z/bio)  
Heerlijke, zoet-kruidige thee voor een hartverwarmend dank-je-
wel. Ingrediënten: zwarte thee*, gember*, zoethout*, citroenver-
bena*, rozenbloesem*

€ 2,85 € 3,95 € 5,50

  FEESTFEEST (z/bio) (z/bio)  
Fris en fruitig theefeestje, vol met kleurige bloemenslingers. Ingre-
diënten: zwarte thee*, gojibessen*, sinaasappelschil*, koren-
bloem*, goudsbloem*, natuurlijk aroma

€ 2,95 € 4,10 € 5,70

  KNUFFELKNUFFEL (z/bio) (z/bio)  
Hartverwarmende theeknuffel brengt mensen dichter bij elkaar.
Ingrediënten: zwarte thee*, kaneel*, rozenbloesem*, steranijs*, 
venkel*

€ 2,90 € 4,05 € 5,60

  LIEFSLIEFS (z/bio) (z/bio)  
Liefdevol samengesteld frisbloemig theetje laat alle harten sneller 
kloppen. Ingrediënten: zwarte thee*, rozenbloesem*, lavendel*, 
pepermunt*, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,10 € 5,70
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ESOTHEERIEESOTHEERIE ~ it’s a matter of mentalitea! ~ it’s a matter of mentalitea! Kopje Glas Potje

  HEKSENHEKSEN (z/bio) (z/bio)       

Eigenwijs, magisch en kruidig brouwsel volgens een eeuwenoud 
wiccarecept. Ingrediënten: zwarte thee*, kaneel*, gember*, ap-
pel*, kardemom*, kruidnagel*

€ 2,80 € 3,90 € 5,45

  MONNIKENMONNIKEN (z/g) (z/g)       

Zoetbloemige thee om in alle stilte en met volledige aandacht van 
te genieten. Ingrediënten: zwarte thee, jasmijnbloesem, saffl oor-
bloemen, natuurlijk aroma

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

SMOKIN ...SMOKIN ...  ~ helemaal hip en trendy met gerookte   ~ helemaal hip en trendy met gerookte 
theethee

Kopje Glas Potje

  CHOCO LAPSANGCHOCO LAPSANG (z/bio) (z/bio)       

Heerlijke chocolade en een knapperend houtvuurtje komen samen 
in deze thee. Ingrediënten: gerookte zwarte thee*, cacaodoppen*

€ 2,95 € 4,15 € 5,80

  GINGER ORANGE LAPSANGGINGER ORANGE LAPSANG (z/bio) (z/bio)       

Pittige gember, friszoete sinaasappel en een vleug rook… on-
weerstaanbaar! Ingrediënten: gerookte zwarte thee*, gember*, 
sinaasappelschil*

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  SPICY LAPSANGSPICY LAPSANG (z/bio) (z/bio)       

Zet iedereen in vuur en vlam met deze chilipeperpittige, gerookte 
theemelange. Ingrediënten: gerookte zwarte thee*, kaneel*, gem-
ber*, chilipepertjes*, kardemom*, kruidnagel*

€ 3,00 € 4,20 € 5,85
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Voor het maken van Yunnan Pu Erh thee wordt in eerste instantie het proces van Chi-
nese groene thee gevolgd. Alleen het volledig nadrogen blijft achterwege, waar-
door voldoende vocht en enzymactiviteit in de theeblaadjes overblijft om een 
rijpingsproces mogelijk te maken: de post-fermentatie. Pu Erh heeft een zeer donkere
kleur in de kop en een onmiskenbare aardse smaak. Het wordt ook wel geperst tot theete-
gels, nestjes en allerlei andere vormen. Pu Erh is cholesterolverlagend.

PU ERH THEEPU ERH THEE
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PU ERH THEE / PU-ERH TEA / PU ERH TEEPU ERH THEE / PU-ERH TEA / PU ERH TEE

CHINACHINA Kopje Glas Potje

  PU ERHPU ERH (p/bio) (p/bio)  
Gerijpte Yunnan-thee met een volle, zachte Moeder Aarde-smaak. 
Cholesterolverlagend. Ingrediënten: pu erh thee*

€ 2,95 € 4,10 € 5,70

  KING OF PU ERHKING OF PU ERH (p/bio) (p/bio)  
Verfi jnde bladthee uit Yunnan met het vertrouwde aardse karakter. 
Cholesterolverlagend. Ingrediënten: pu erh thee*

€ 3,40 € 4,80 € 6,70

  TUO CHA PU ERHTUO CHA PU ERH (p) (p)  
Thee geperst tot ‘mini-vogelnestjes’ uit Yunnan met de vertrouwde 
aardse geur en smaak. Ingrediënten: pu erh thee

€ 4,15 € 5,80

MIX & MATCHMIX & MATCH ~ onze heerlijke basismelanges~ onze heerlijke basismelanges Kopje Glas Potje

  CHOCOCHOCO (p/bio) (p/bio)  
Pu Erh is een gerijpte Yunnan-thee met een volle, zachte Moeder 
Aarde-smaak. Cholesterolverlagend. Ingrediënten: pu erh thee*, 
cacaodoppen*, cichoreiwortel*

€ 2,90 € 4,05 € 5,60

  MINT & FRIENDSMINT & FRIENDS (p/bio) (p/bio)  
Pu Erh is een gerijpte Yunnan-thee met een volle, zachte Moeder 
Aarde-smaak. Cholesterolverlagend. Ingrediënten: pu erh thee*, 
pepermunt*, lavendel*, citroengras*, rozenbloesem*

€ 2,95 € 4,10 € 5,70

  FOREST FRUITFOREST FRUIT (p/bio) (p/bio)  
Opwekkend als een fl inke boswandeling, deze lichtzoete bos-
vruchtenthee. Ingrediënten: pu erh thee*, appel*, hibiscus*, 
sinaasappelschil*, bramenblad*, frambozen*, aardbeien*, 
stevia*, natuurlijk aroma

€ 2,95 € 4,10 € 5,70

  SWEET & SOURSWEET & SOUR (p/bio) (p/bio)  
Met een zoetje en een zuurtje voor een verrassend, verfrissend 
thee-uurtje! Ingrediënten: pu erh thee*, zoethout*, hibiscus*

€ 2,85 € 3,95 € 5,50

THEERAPIETHEERAPIE ~ theeën met een theerapeutische werking ~ theeën met een theerapeutische werking Kopje Glas Potje

  REINIGENREINIGEN (p/bio) (p/bio)  
Ideaal bij reinigingskuren. Bevordert een goed functioneren van gal 
en lever, cholesterolverlagend. Ingrediënten: pu erh thee*, paarde-
bloemwortel*, kurkuma*, maretak*, gember*, kaneel*, zoethout*

€ 2,90 € 4,05 € 5,60
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ROOIBOSROOIBOS

Rooibos is een plant uit Zuid-Afrika, met naaldvormige blaadjes. Het wordt op een verge-
lijkbare manier als zwarte thee geproduceerd, maar bevat in tegenstelling tot thee geen 
cafeïne en is altijd looizuurarm. Rooibos heeft een frisse, lichtere smaak dan thee. 
 

ZUID-AFRIKAZUID-AFRIKA Kopje Glas Potje

  ROOIBOSROOIBOS (r/bio) (r/bio)       

Ingrediënten: rooibos*
  € 3,95 € 5,50

  GROENE ROOIBOSGROENE ROOIBOS (r/bio) (r/bio)       

Ongeoxideerde rooibos, smaakt iets moutiger, meer thee-achtig 
dan gewone, geoxideerde rooibos. Ingrediënten: groene rooibos*

  € 4,15 € 5,75

  HONINGBOSHONINGBOS (k/bio) (k/bio)       

  Geen rooibos, maar qua oorsprong en smaakbeleving wel uit 
dezelfde hoek, ietsje zoeter van smaak. Ingrediënten: honingbos*

€ 2,80 € 3,95 € 5,50
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THE GREYSTHE GREYS ~ de “extended family” van Earl Grey ~ de “extended family” van Earl Grey Glas Potje

  EARL GREYEARL GREY (r/bio) (r/bio)       

Absolute theeklassieker: Earl Grey, met het kenmerkende citrus-
bergamot aroma. Ingrediënten: rooibos*, natuurlijk aroma

  € 4,10 € 5,70

MIX & MATCHMIX & MATCH ~ onze heerlijke basismelanges ~ onze heerlijke basismelanges Glas Potje

  FLOWER FESTIVALFLOWER FESTIVAL (r/bio) (r/bio)       

Feest van bloemen in je theekop, heerlijk geurend en zacht van 
smaak. Ingrediënten: rooibos*, rozenbloesem*, lavendel*, linde-
bloesem*, kamille*, korenbloem*

  € 4,25 € 5,90

  FOREST FRUITFOREST FRUIT (r/bio) (r/bio)       

Opwekkend als een fl inke boswandeling, deze lichtzoete 
bosvruchten-rooibos. Ingrediënten: rooibos*, appel*, hibiscus*, 
sinaasappelschil*, bramenblad*, frambozen*, aardbeien*, 
stevia*, natuurlijk aroma

  € 4,00 € 5,60

  LOVELY LEMONLOVELY LEMON (r/bio) (r/bio)       

Met citroenschil en citroengras is deze rooibos helemaal in haar 
sas! Ingrediënten: rooibos*, citroengras*, citroenschil*

  € 3,95 € 5,50

  MY CHAIMY CHAI (r/bio) (r/bio)       

Verwarmende Chai-specerijen in een bedje van rooibos. Ingredi-
enten: rooibos*,  kaneel*, gember*, kardemom*, kruidnagel*

  € 4,00 € 5,55

  ROSEMARY & ORANGEROSEMARY & ORANGE (r/bio) (r/bio)       

Rozemarijn houdt van sinaasappel … en dat proef je! Ingrediënten: 
rooibos*, sinaasappelschil*, rozemarijn*

  € 3,90 € 5,40

  SWEET ANISESWEET ANISE (r/bio) (r/bio)       

Zoete anijssmaken komen samen in deze droppige melange, ah 
… nice! Ingrediënten: rooibos*, anijs*, zoethout*, steranijs*, 
eucalyptus*

  € 4,00 € 5,55

  SWEET & SOURSWEET & SOUR (r/bio) (r/bio)       

Met een zoetje en een zuurtje voor een verrassend, verfrissend 
rooibos-uurtje! Ingrediënten: rooibos*, zoethout*, hibiscus*

  € 3,90 € 5,40

  VANILLA VALLEYVANILLA VALLEY (r/bio) (r/bio)       

Laat je meevoeren door een vallei vol vanille orchideeën. Ingredi-
enten: rooibos*, goudsbloem*, natuurlijk aroma

  € 4,15 € 5,80

  HOT & SPICYHOT & SPICY       

Stookt het vuurtje lekker op, deze pittige specerijenrooibos.
  € 3,80 € 5,30

  LEMON & GINGERLEMON & GINGER       

Citroen en gember, een smaakcombinatie to remember!
  € 3,80 € 5,30

  MINT & CHOCOMINT & CHOCO       

De enige echte After Eightea … de hele dag lekker trouwens!
  € 3,85 € 5,35
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Kruiden zijn er in allerlei soorten en maten, geuren, kleuren en smaken. Kruiden onder-
gaan na het plukken vaak geen bewerkingen anders dan drogen en snijden.

KRUIDENKRUIDEN
KRUIDEN / HERBS / KRÄUTERKRUIDEN / HERBS / KRÄUTER Kopje Glas Potje

  BRANDNETELBRANDNETEL (k/bio) (k/bio) Ingrediënten: brandnetelblad* € 2,80 € 3,90 € 5,45

  BUDDHA AMA CHABUDDHA AMA CHA (k) (k)     
Handbewerkt, extreem aromatisch, onvergetelijke zoete nasmaak.
Ingrediënten: hortensia (hydrangea serrata)

€ 6,15 € 8,65 € 12,20

  CITROENGRASCITROENGRAS (k/bio) (k/bio)  
Heerlijk verfrissend met een citrusachtige smaak. Ingrediënten: 
citroengras*

€ 2,70 € 3,80 € 5,25

  CITROENMELISSECITROENMELISSE (k/bio) (k/bio) Ingrediënten: citroenmelisse* € 2,90 € 4,00 € 5,60

  HIBISCUSHIBISCUS (k/bio) (k/bio)  
Dieprode, friszure drank. Ingrediënten: hibiscusbloesem*

€ 2,70 € 3,80 € 5,30
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KRUIDEN / HERBS / KRÄUTERKRUIDEN / HERBS / KRÄUTER Kopje Glas Potje

  KAMILLEKAMILLE (k/bio) (k/bio)    Ingrediënten: kamillebloesem* € 2,90 € 4,05 € 5,65

  LAPACHOLAPACHO (k) (k)       

Zuidamerikaanse kruidendrank van de binnenste bast van de Lapa-
choboom. Ingrediënten: lapacho

€ 2,80 € 3,90 € 5,40

  LINDEBLOESEMLINDEBLOESEM (k/bio) (k/bio)    Ingrediënten: lindebloesem* € 3,15 € 4,40 € 6,15

  MORINGAMORINGA (k/bio) (k/bio)       

Indiase Wonderboom, vanwege de hoge voedingswaarde en 
medicinale eigenschappen. Ingrediënten: moringablad*

€ 2,85 € 4,00 € 5,60

  PEPERMUNTPEPERMUNT (k/bio) (k/bio)    Ingrediënten: pepermuntblad* € 2,85 € 3,95 € 5,50

  SALIESALIE (k/bio) (k/bio)    Ingrediënten: salie* € 2,80 € 3,90 € 5,40

  VLIERBLOESEMVLIERBLOESEM (k/bio) (k/bio)       

Bijzondere bloemig-kruidige smaak. Ingrediënten: vlierbloesem*
€ 3,00 € 4,15 € 5,80

  CITROENVERBENACITROENVERBENA (k/bio) (k/bio)       

Ook bekend als verveïne. Ingrediënten: citroenverbena*
€ 2,85 € 4,00 € 5,55

  EUCALYPTUSEUCALYPTUS (k/bio) (k/bio)    Ingrediënten: eucalyptusblad* € 2,75 € 3,85 € 5,35

  HENNEPHENNEP (k/bio) (k/bio)    Ingrediënten: hennepblad* € 3,05 € 4,25 € 5,95

MELANGESMELANGES Kopje Glas Potje

  BLOEMEN WEELDEBLOEMEN WEELDE (k/bio) (k/bio)       

Geen thee, maar wel het geurigste uit de bloemenweide. Tan-
ninearm en cafeïnevrij. Ingrediënten: lavendel*, rozenbloesem*, 
kamille*, goudsbloem*, korenbloem*, citroengras*

€ 2,95 € 4,15 € 5,80

  KRUIDENHOFJEKRUIDENHOFJE (k/bio) (k/bio)       

Geen thee, maar wel het allerbeste uit de kruidentuin. Tanninearm 
en cafeïnevrij. Ingrediënten: brandnetel*, zoethout*, venkel*, 
vlierbloesem*, pepermunt*, citroengras*

€ 2,80 € 3,90 € 5,45

THEERAPIETHEERAPIE ~ theeën met een theerapeutische werking~ theeën met een theerapeutische werking Kopje Glas Potje

  LEKKER SLAPENLEKKER SLAPEN (k/bio) (k/bio)       

Ontspannend en rustgevend kruidenmengsel, bevordert een 
gezonde nachtrust. Ingrediënten: valeriaanwortel*, st. janskruid*, 
citroenmelisse*, venkel*, kamille*, lavendel*, korenbloem*

€ 2,90 € 4,10 € 5,70

  VRIJ ADEMENVRIJ ADEMEN (k/bio) (k/bio)       

Verzachtend en slijmoplossend kruidenmengsel, ondersteunt de 
luchtwegen. Ingrediënten: eucalyptus*, cichoreiwortel*, zoet-
hout*, salie*, tulsi*, vlierbloesem*

€ 2,85 € 3,95 € 5,50

  ZUIVERENZUIVEREN (k/bio) (k/bio)       

Bloedzuiverend en vochtafdrijvend kruidenmengsel, ondersteunt 
nieren, gal en lever. Ingrediënten: brandnetel*, salie*, lindebloe-
sem*, tulsi*, cichoreikruid*, guldenroede*, kamille*, gouds-
bloem*

€ 2,90 € 4,05 € 5,65
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Specerijen worden vaak gebruikt om 
een beetje vuur in ons eten en drinken 

te brengen. 

Zo wordt in India veel Masala Chai, 
letterlijk “gemengde specerijen thee”, 

gedronken, met speciale varianten 
voor de winter en de zomer, maar 

altijd een combinatie van thee, melk 
en diverse specerijen (zie ook blz. 

43, nr. 915). 

Specerijen en -melanges zijn echter 
ook prima zonder thee en melk te 

genieten, zoals aangeboden op de 
bladzijde hiernaast.

CHAICHAI

SPECERIJENSPECERIJEN
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CHAICHAI

Kopje Glas Potje

  CHAI SPICESCHAI SPICES (s/bio) (s/bio)       

Specerijen melange, verwarmend en kruidig. Ingrediënten: ka-
neel*, gember*, kardemom*, kruidnagel*

€ 2,85 € 3,95 € 5,50

  CHAI SPICES GOACHAI SPICES GOA (s) (s)       

Specerijen melange, gekruide chocolade. Ingrediënten: cacao, ci-
chorei, kokos, kaneel, gember, kruidnagel, kardemom, roze peper, 
natuurlijk aroma

€ 2,95 € 4,15 € 5,75

  CHAI SPICES HIMALAYACHAI SPICES HIMALAYA (s/bio) (s/bio)       

Specerijen melange, pittig en zoet. Ingrediënten: gember*, ven-
kel*, kaneel*, anijszaad*, koriander*, zoethout*

€ 2,75 € 3,90 € 5,40

Zie ook blz. 43, nr. 915 voor vers bereide Masala Chai, een wereldse theebelevenis!

SPECERIJEN / SPICES / GEWÜRZESPECERIJEN / SPICES / GEWÜRZE

Kopje Glas Potje

  GEMBERGEMBER (s/bio) (s/bio)       

   Ingrediënten: gember*
€ 2,75 € 3,90 € 5,40

  VENKELVENKEL (s/bio) (s/bio)       

   Ingrediënten: venkelzaad*
€ 2,75 € 3,90 € 5,40

  ZOETHOUTZOETHOUT (s/bio) (s/bio)       

   Ingrediënten: zoethout*
€ 2,75 € 3,80 € 5,30

MELANGESMELANGES Kopje Glas Potje

  MUHMUH (s/bio) (s/bio)       

Eeuwenoude specerijen melange. Ingrediënten: sinaasappelschil*, 
kruidnagel*, kaneel*, jeneverbes*

€ 2,80 € 3,90 € 5,40
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Rozenbottel wordt al sinds jaar en dag als thee gedronken in Duitsland. Daarnaast
zijn er ook allerlei leuke, frisse, zoetzurige melanges van diverse soorten fruit het proberen 
waard. Ze geven allemaal een prachtige rode kleur in de kop.

FRUITFRUIT
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FRUIT / FRÜCHTEFRUIT / FRÜCHTE

FRUITFRUIT Kopje Glas Potje

  ROZENBOTTELROZENBOTTEL (f/bio) (f/bio)       

   Ingrediënten: rozenbottelschil*
€ 2,75 € 3,85 € 5,35

MELANGESMELANGES Kopje Glas Potje

  AARDBEI-KIWIAARDBEI-KIWI (f) (f)       

Frisse, zoetzurige, rode vruchten drank. Ingrediënten: appel, rozen-
bottel, hibiscus, aardbei, kiwi, aroma

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  BOSVRUCHTENBOSVRUCHTEN (f/bio) (f/bio)       

   Ingrediënten: appel*, hibiscus*, sinaasappelschil*, bramenblad*, 
frambozen*, aardbeien*, natuurlijk aroma

€ 3,00 € 4,20 € 5,80

  FRUITMANDJEFRUITMANDJE (f/bio) (f/bio)       

Geen thee, maar wel het beste uit een goed gevulde fruitmand. 
Cafeïnevrij. Ingrediënten: appel*, hibiscus*, sinaasappelschil*, 
gojibessen*, aroniabessen*, bramenblad*, frambozen*, aard-
beien*, natuurlijk aroma

€ 2,85 € 4,00 € 5,55

  HAWAÏ COCKTAILHAWAÏ COCKTAIL (f) (f)       

Fris zurige, rode vruchtendrank met o.a. papaya en mango. 
Ingrediënten: hibiscus, druif, rozenbottel, ananas, papaya, mango, 
citrusschil, suiker, aroma

€ 2,90 € 4,05 € 5,65

  KAMINFEUERKAMINFEUER (f) (f)       

Fris zurige, iets kruidige, rode vruchtendrank met kaneel en vanille. 
Ingrediënten: appel, hibiscus, rozenbottel, amandel, kaneel, rooi-
bos, vanille, aroma

€ 2,90 € 4,05 € 5,60

  PINA COLADAPINA COLADA (f) (f)       

Fris zurige, rode vruchtendrank met o.a. ananas en kokos. Ingredi-
enten: hibiscus, rozenbottel, appel, ananas, kokos, suiker, aroma

€ 2,85 € 4,00 € 5,60
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Bloeiende theeën zijn bijzondere handgemaakte theespecialiteiten uit China. Jonge thee-
blaadjes worden samengebonden met bloesems om zo een ware theebeleving te creëren. 
Verwacht echter geen sensationele theesmaak, de thee is veelal mild en subtiel! Het gaat 
om het totaalplaatje, letterlijk en fi guurlijk!
We hebben maar liefst 10 soorten in de theewinkel, ze worden door ons zelf rechtstreeks 
uit China geïmporteerd.

BLOEIENDE THEEBLOEIENDE THEE
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BLOEIENDE THEE / BLOOMING TEA / ERBLÜHTEEBLOEIENDE THEE / BLOOMING TEA / ERBLÜHTEE

Glas

  HELLO HAPPINESSHELLO HAPPINESS (g) (g)  
Waar vinden we het geluk? In onszelf … en thee natuurlijk! Ingrediënten: groene thee, 
jasmijn, amaranth, goudsbloem

€ 3,95803
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Verfrissende ijsthee-cocktails in de zomermaanden en drie prachtige kruidentheeën met 
verse kruiden... allemaal op bestelling uit onze keuken!

De siropen die we gebruiken zijn uitsluitend van de beste kwaliteit, van het Franse fami-
liebedrijf Monin.

THEE UIT DE KEUKENTHEE UIT DE KEUKEN



51

THEECOCKTAILSTHEECOCKTAILS
Wanneer aan thee vruchtensappen, alcoholische dranken, fruit, specerijen en/of extra Wanneer aan thee vruchtensappen, alcoholische dranken, fruit, specerijen en/of extra 
kruiden worden toegevoegd, spreken we van theecocktails. Thee wordt hierbij als basis-kruiden worden toegevoegd, spreken we van theecocktails. Thee wordt hierbij als basis-
drank gebruikt voor een aantal zeer uiteenlopende dranken, zeker de moeite waard om drank gebruikt voor een aantal zeer uiteenlopende dranken, zeker de moeite waard om 
eens te proberen. eens te proberen. 

IJSTHEECOCKTAILS ZONDER ALCOHOLIJSTHEECOCKTAILS ZONDER ALCOHOL 
(alleen in de zomermaanden)(alleen in de zomermaanden)

Glas

866866 CITROENIJSTHEECITROENIJSTHEE ~ Zwarte thee, ginger ale, citroensiroop, citroen. € 3,95

867867 IJSTHEE MET VRUCHTENSPIESIJSTHEE MET VRUCHTENSPIES ~ Groene thee, perensap, kaneelsiroop, 
vers seizoensfruit.

€ 4,95

868868 MUNTIJSTHEEMUNTIJSTHEE ~ Groene thee, sinaasappelsap, muntsiroop, verse munt. € 3,95

VERSE KRUIDENTHEEËNVERSE KRUIDENTHEEËN
Verse kruiden gecombineerd met de juiste theeën, geserveerd in grote glazen Verse kruiden gecombineerd met de juiste theeën, geserveerd in grote glazen 
voor extra lang genieten! Inclusief schaaltje honing.voor extra lang genieten! Inclusief schaaltje honing.

Glas

871871 SALIE/GEMBERSALIE/GEMBER ~ Salie en gember, getrokken in Oolong. € 4,75

872872 MUNT/CITROENGRASMUNT/CITROENGRAS ~ Munt en citroengras, getrokken in Chun Mee. € 4,75

873873 ROZEMARIJN/SINAASAPPELROZEMARIJN/SINAASAPPEL ~ Rozemarijn en sinaasappel, getrokken in 
Pu Erh.

€ 4,75
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Je hebt natuurlijk altijd van die verstokte koffi edrinkers ... ;-)

Maar ook voor de liefhebbers van een lekker glaasje zuivel, frisdrank en/of vruchtensap 
hebben we een klein assortimentje beschikbaar.

Dus ... voor elk wat wils! 

OVERIGE DRANKENOVERIGE DRANKEN
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KOFFIEKOFFIE
877877 KOFFIEKOFFIE € 2,60

878878 KOFFIE VERKEERDKOFFIE VERKEERD ~ Met gekookte melk € 2,95

ZUIVEL & SOJADRINKZUIVEL & SOJADRINK (0,25L) (0,25L) Glas

881881 MELKMELK ~ Vers, vol en biologisch € 2,25

882882 KARNEMELKKARNEMELK ~ Vers en biologisch € 2,25

883883 CHOCOLADEMELKCHOCOLADEMELK ~ Chocomel € 2,35

884884 CHOCOLADEMELK - WARMCHOCOLADEMELK - WARM ~ Chocomel € 2,95

885885 FRISTIFRISTI ~ Rode vruchten € 2,35

880880 SOJADRINKSOJADRINK ~ Alpro ongezoet € 2,50

FRISDRANKFRISDRANK (0,30L) (0,30L) Glas FRISDRANKFRISDRANK (0,30L) (0,30L) Glas

886886 BITTER LEMONBITTER LEMON € 2,60 891891 SPA ROODSPA ROOD € 2,60

887887 COCA-COLACOCA-COLA € 2,60 892892 TONICTONIC € 2,85

888888 FANTAFANTA € 2,60 893893 RIVELLARIVELLA € 2,60

889889 LIPTONICELIPTONICE € 2,85 894894 RANJARANJA € 1,95

890890 SEVEN UPSEVEN UP € 2,60

VRUCHTENSAPVRUCHTENSAP (0,30L) (0,30L) Glas

896896 APPELSAPAPPELSAP € 2,85

897897 DRUIVENSAPDRUIVENSAP € 2,85

898898 SINAASAPPELSAPSINAASAPPELSAP € 2,85

WIJNWIJN Flesje

832832 WITTE WIJNWITTE WIJN ~ Dame de Cleve biologische droge witte wijn: Heldere, lichtgele 
kleur, fris met de kleuren van bloemen en citrus. Wit fruit, zoals peer, en een mooie 
balans in de mond. Flesje 0,25L.

€ 5,95

831831 ROSÉ WIJNROSÉ WIJN ~ Dame de Cleve biologische rosé wijn: Lichte kleur, aroma’s van 
rood fruit zoals aardbei en framboos. Soepele en aangename afdronk. Flesje 0,25L.

€ 5,95

830830 RODE WIJNRODE WIJN ~ Dame de Cleve biologische rode wijn: Donkerrode kleur, zeer 
expressief, met fruitige aroma’s. In de mond fris, soepel, goed gebalanceerd, ronde 
en delicate tannines. Flesje 0,25L.

€ 5,95

835835 PROSECCOPROSECCO ~ Mionetto Cuvée Frizzante: Fruitige prosecco uit Treviso, licht en 
droog met aanhoudende bubbels. Flesje 0,20L.

€ 4,95
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Thee en zoetigheid, dat is natuurlijk een geweldige combinatie! Van onze eigen, unieke 
theecake tot ovenwarme scones, van heerlijke chocolademuffi ns tot lekkere taartpunten, u 
kunt te kust en te keur in onze theeschenkerij!

De producten met het label  zijn door ons zelf gemaakt of door kleine, 
ambachtelijke producenten die (vrijwel) alleen aan ons leveren.

ZOET BIJ DE THEEZOET BIJ DE THEE

☛ 959 959
☛ 956 956

☛ 944 944

☛ 946 946
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Voedselallergie? Vraag de bediening om ons allergenenoverzicht van alle etenswaren in deze theekaartVoedselallergie? Vraag de bediening om ons allergenenoverzicht van alle etenswaren in deze theekaart!

☛☛☛

ZOETEKAUW / SWEETTOOTH / SÜßMAULZOETEKAUW / SWEETTOOTH / SÜßMAUL
CAKE, TAART, MUFFINS, WAFELSCAKE, TAART, MUFFINS, WAFELS
941941 THEECAKETHEECAKE ~ Bruine, kruidige cake, bereid met rozijnen en gerookte thee. 

Uniek recept van De Theefabriek!
€ 2,60

943943 BANANENBROODBANANENBROOD ~ Friszoete fruitcake met banaan, 
rozijnen en walnoten. Iets warm.

€ 2,95

944944 APPELTAARTAPPELTAART ~ Heerlijke, friszoete appelkruimeltaart. € 3,95

945945 CHOCOLATE PECAN PIECHOCOLATE PECAN PIE ~ Machtig mooie chocoladetaart, 
met pecan noten, om je vingers bij op te eten, oppassen dus!

€ 3,95

946946 MONCHOUTAARTMONCHOUTAART ~ Superlekkere, friszoete monchoutaart 
gegarneerd met bosvruchtenbereiding.

€ 3,95

951951 ZOETE MUFFINZOETE MUFFIN ~ Met chocolade. € 2,95

954954 ZOET MINI-MUFFIN TRIOZOET MINI-MUFFIN TRIO ~ Frambozen, chocolade en sinaasappel. € 2,95

956956 LAVACAKEJELAVACAKEJE ~ Iets warm, barstensvol chocolade, met verse blauwe bessen en 
zoete slagroom.

€ 4,95

959959 BELGISCHE WAFELBELGISCHE WAFEL ~ Iets warm, met verse aardbeien (indien beschikbaar, de 
bediening weet meer en heeft eventuele alternatieven voor u) en zoete slagroom.

€ 5,95

949949 ZOETE SLAGROOMZOETE SLAGROOM ~ Schaaltje zoete slagroom. € 0,95
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☛ 961 961
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Voedselallergie? Vraag de bediening om ons allergenenoverzicht van alle etenswaren in deze theekaartVoedselallergie? Vraag de bediening om ons allergenenoverzicht van alle etenswaren in deze theekaart!

ZOETEKAUW / SWEETTOOTH / SÜßMAULZOETEKAUW / SWEETTOOTH / SÜßMAUL
SCONESSCONES
961961 SCONESSCONES ~ Twee warme scones met ongezoete slagroom en

aardbeienjam.
€ 4,95

962962 GRUNNEGER SCONESGRUNNEGER SCONES ~ Twee, met Grunneger bier 
bereide, warme scones met ongezoete slagroom en lemon curd (citroenjam).

€ 4,95

958958 VEGAN SCONESVEGAN SCONES ~ Twee warme scones met kokosroom en
aardbeienjam.

€ 4,95

POFFERTPOFFERT
966966 APPEL-ROZIJNEN POFFERTAPPEL-ROZIJNEN POFFERT ~ Traditionele Grunneger Poffert 

met appel en rozijnen, twee plakjes, warm geserveerd met gesmolten 
roomboter en bruine suiker.

€ 4,95

KOEKJES EN BONBONSKOEKJES EN BONBONS 3 st. 6 st.

971971 ROOMBOTERKOEKJESROOMBOTERKOEKJES € 1,55 € 2,95

972972 BELGISCHE BONBONSBELGISCHE BONBONS € 2,60 € 4,95

GLUTENVRIJGLUTENVRIJ
963963 GLUTENVRIJE SCONESGLUTENVRIJE SCONES ~ Twee warme scones

met ongezoete slagroom en aardbeienjam. Ook lactosevrij,
behalve de slagroom.

€ 5,75

964964 GLUTENVRIJE CHOCOLADE MUFFINGLUTENVRIJE CHOCOLADE MUFFIN ~ 
Met (veel) chocolade.

€ 3,25

☛ 966 966
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Maar thee kan ook prima samen met hartige
versnaperingen! We hebben bijvoorbeeld een heel 
scala aan lekkere, vers belegde sandwiches, eventueel met een soepje erbij. 

De met een * gemerkte broodjes kunnen ook met glutenvrij 

p

 bruinbrood worden
verzorgd, voor dezelfde prijs, maar dan worden ze wel wat kleiner.

HARTIG BIJ DE THEEHARTIG BIJ DE THEE
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Voedselallergie? Vraag de bediening om ons allergenenoverzicht van alle etenswaren in deze theekaartVoedselallergie? Vraag de bediening om ons allergenenoverzicht van alle etenswaren in deze theekaart!

HARTIG / HEARTY / HERZHAFTHARTIG / HEARTY / HERZHAFT
MUFFINS, POFFERT EN QUICHEMUFFINS, POFFERT EN QUICHE (warm) (warm)

955955 HARTIGE MUFFINHARTIGE MUFFIN ~ Met spinazie en kaas. € 2,95

967967 HARTIGE POFFERTHARTIGE POFFERT ~ Poffertvariatie met Grunneger droge worst, 
Grunneger mosterd, tuinboontjes en kruiden, warm geserveerd met 
honing-mosterdsaus.

€ 4,95

SANDWICHESSANDWICHES
Onze sandwiches worden vers bereid op basis van 2 plakjes vezelrijk bruinbrood per Onze sandwiches worden vers bereid op basis van 2 plakjes vezelrijk bruinbrood per 
sandwich (DubbelGezond en Dubbeldekker met 3 plakjes brood). Alleen de minisand-sandwich (DubbelGezond en Dubbeldekker met 3 plakjes brood). Alleen de minisand-
wich wordt gemaakt met vezelrijk witbrood, hierbij zijn de korstjes verwijderd.wich wordt gemaakt met vezelrijk witbrood, hierbij zijn de korstjes verwijderd.

976976 MINIMINI ~ Roomkaasmengsel (roomkaas, perzik, ham, kruiden), sla, roomboter. € 2,95

979979 HAM & KAAS *HAM & KAAS * ~ Ham, kaas, sla, roomboter. € 4,75

981981 GEZOND *GEZOND * ~ Kaas, tomaat, komkommer, ei, bieslook, sla, roomboter. € 5,50

990990 BACON & EI *BACON & EI * ~ Bacon (niet gebakken), ei, sla, mayo-mosterd. € 5,50

986986 HORTSIKHORTSIK ~ Geitenroomkaas, rozijnen, honing, walnoten, pitten, sla, roomboter. € 6,50

987987 CATCH ME IF YOU CANCATCH ME IF YOU CAN ~ Tonijnsalade (tonijn, ei, ui, augurk, mayonaise, 
peper, zout) komkommer, sla, mayo-pesto.

€ 6,50

988988 STILLE KRACHTSTILLE KRACHT ~ Pindakaas, banaan, seroendeng (geroosterde kokos, 
pinda’s en specerijen), sla, sambal manis (milde, kruidige, gebakken sambal).

€ 6,50

984984 GEROOKTE ZALM *GEROOKTE ZALM * ~ Zalm, komkommer, alfalfa, dille, sla, roomboter. € 7,50

DOE-HET-LEKKER-ZELF SANDWICHESDOE-HET-LEKKER-ZELF SANDWICHES
2 plakjes vezelrijk bruinbrood op een houten snijplank met het nodige beleg2 plakjes vezelrijk bruinbrood op een houten snijplank met het nodige beleg

996996 LEKKERE VETTE MAKREELFILET *LEKKERE VETTE MAKREELFILET * ~ Gerookte makreelfi let, mayonaise, 
peper en zout. Kan enkele graatjes bevatten!

€ 7,50

SOEPSOEP
Lekker bij een sandwich of solo als opkikkertje!Lekker bij een sandwich of solo als opkikkertje!

999999 MOSTERDSOEPMOSTERDSOEP ~ Pittig, romig, vol, naar keuze met of zonder katenspek. € 3,95
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Wilt u helemaal uitpakken ... 
we hebben een aantal 
fi jne combinaties van lekkernijen
voor u samengesteld in 
de vorm van onze 
sconesfestijnen,
geserveerd op
een etagère.

LEKKER UITGEBREIDLEKKER UITGEBREID

Of kies een gezellige thé complet, 
dan hoeft u de thee ook niet meer uit te zoeken!

☛ 935 935
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Voedselallergie? Vraag de bediening om ons allergenenoverzicht van alle etenswaren in deze theekaartVoedselallergie? Vraag de bediening om ons allergenenoverzicht van alle etenswaren in deze theekaart!

☛ 901 zoet 901 zoet

SCONESFESTIJNENSCONESFESTIJNEN (uitgeserveerd op een etagère) (uitgeserveerd op een etagère) 2 pers.

931931 SCONESFESTIJN ZOETSCONESFESTIJN ZOET ~ 12 mini-scones met 6 soorten zoet beleg (2 mar-
melades, lemon curd en 3 jams) en ongezoete slagroom. Voldoende voor 2 pers.

€ 17,50

934934 SCONESFESTIJN ZOET & HARTIGSCONESFESTIJN ZOET & HARTIG ~ 12 mini-scones met 3 soorten zoet 
beleg (marmelade, lemon curd en confi ture)en ongezoete slagroom en 3 soorten 
hartig beleg (rode tapenade, tonijnbeleg en geitenkaas-walnotenbeleg). Voldoende 
voor 2 pers.

€ 19,50

935935 SCONES- EN SANDWICHFESTIJNSCONES- EN SANDWICHFESTIJN ~ 6 mini-scones met 3 soorten zoet 
beleg (marmelade, lemon curd en confi ture) en ongezoete slagroom en 6 mini-sand-
wichpunten (zalm, gezond, roomkaasmengsel). Voldoende voor 2 personen.

€ 23,95

936936 SCONES- EN MUFFINSFESTIJNSCONES- EN MUFFINSFESTIJN ~ 6 mini-scones met 3 soorten zoet 
beleg (marmelade, lemon curd en confi ture) en ongezoete slagroom en 6 mini-muffi ns 
(bosbessen, chocolade, naturel). Voldoende voor 2 personen.

€ 17,50

THÉ COMPLETTHÉ COMPLET (inclusief thee) (inclusief thee) 1 pers.

901901 CREAM TEACREAM TEA ~ 1 potje Engelse melange, 2 hartig belegde mini-sandwiches, 
1 muffi n (hartig of zoet naar keuze) en 2 scones met aardbeienjam en ongezoete 
slagroom.

€ 13,95
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ER WAS EENS ...ER WAS EENS ...

In het voorjaar van 1989 vertelde Jeroen van Inkel in zijn radioprogramma het
verhaal van een wedstrijd, met als hoofdprijs een kerk in Houwerzijl, een klein dorpje 
in Noordwest-Groningen, voor het symbolische bedrag van 1 gulden (45 eurocent). 
Om aan de wedstrijd mee te kunnen doen moest een origineel en degelijk plan worden 
bedacht om van het leegstaande kerkgebouw een toeristisch-recreatief bedrijf te maken.

Een paar (ex-)studenten uit Groningen hoorden de uitzending bij toeval. Ze had-
den altijd al iets gehad van “Later als we groot zijn... boerderijtje... theeschenkerij-
tje...”. Het plan van een unieke combinatie van Nederland’s enige theemuseum, een 
theeschenkerij met (wellicht) de meest uitgebreide theekaart ter wereld en een 
geurige theewinkel, werd geboren. Dat plan is op papier gezet, fi nancieel onderbouwd 
en opgestuurd naar een commissie van wijze mannen en vrouwen.

Er ging een half jaartje voorbij van allerlei selecties en beoordelingen. Uit ruim 80 inzen-
dingen is het plan voor De Theefabriek uiteindelijk als winnaar uit de bus gekomen.

In het voorjaar van 1990 heeft De Theefabriek haar deuren voor het eerst geopend. Door 
de kracht van een uniek concept, in combinatie met grote belangstelling vanuit de media, 
is het thee-ei goed aan het rollen gegaan. De bedrijfsactiviteiten werden uitgebreid met 
een theegroothandel, een theepostorderbedrijf en een tea-catering bedrijf.

In een grootscheepse verbouwing en uitbreiding, in de winter van 1999-2000, zijn 
De Torenkamer, De Consistoriekamer, een twee keer zo grote theewinkel, kantoren,
magazijnen en een nieuwe keuken gerealiseerd. In 2004 werd een aanpalend 
gebouw verworven om de groei van met name de theegroothandel ruimte te kunnen
geven. In 2008 zijn de ondernemers verhuisd vanuit hun woning in de pastorie naar 
een andere woning in Houwerzijl en is na een grondige verbouwing De Bovenkamer
(de bovenverdieping van de pastorie) toegevoegd aan de zaalruimte van de 
theeschenkerij. 

In de winter van 2019-2020 staat een forse herinrichting van het theemuseum op het 
programma, met aandacht voor hedendaagse expositie-technieken en een nieuwe thee-
documentaire. Bovendien wordt “De Herberg”, het pand naast De Theefabriek, verder 
verbouwd om ruimte te bieden aan de voortdurende groei van de theehandel. Met de 
realisatie van dit “De Theefabriek 3.0 plan” kunnen we medio 2020 vol vertrouwen ons 
30-jarig bestaan gaan vieren!

Tegenwoordig ontvangt De Theefabriek ongeveer 50.000 bezoekers per jaar en wordt 
onze thee via een grofmazig netwerk van wederverkopers en enthousiaste klanten ge-
dronken, vooral in Nederland en België, maar ook (veel) verder weg.
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