
Zeliščni čaj
ZELENA META 
Ohranjanje notranjega miru je razmeroma enostavno: 
s skodelico čaja zelene mete. Čaj zelene mete je vir 
vitaminov in mineralov ter osveži, ohladi in prebudi
nove ideje.
5-8min

Zeliščni čaj
PLANINSKI ČAJ
Planinski čaj poživi čute in krepi telo na nežen način. 
Zahvaljujoč njegovemu rahlo sladkemu in limoninemu
okusu, je primeren za vse starosti.
5-8min

Zeliščni čaj
KAMILICA
Odkrijte celovit in poln okus kamiličnega čaja  in 
uživajte dotik poletne svežine skozi vse leto. Kljub 
svoji zloglasnosti je ostala skromna in raste divje na 
robu polja.
5-8min

Sadni čaj
MALINA - BRUSNICA
Pre�njena mešanica sestavin tega čaja ponuja
edinstveno sadno izkušnjo. Koščki maline
pričarajo poletje in pretvorijo čaj v kraljevsko
poslastico.  
6-10min

Sadni čaj
SADNI RAJ
Klasičen sadni čaj iz visokokakovostnih sestavin;
harmonija hibiskusa, šipka, jabolka, bezga, robid
in jagod. Blag vonj v suhi mešanici, vendar poln
okus v skodelici.
6-10min

Sadni čaj
INGVER - MANDARINA
Nezaslišano okusni sadni čaj, ki združuje pikantno 
ostrino ingverja z aromami pomaranče in mandarine
tako izjemno, da ne pusti ravnodušnega niti 
neljubitelja ingverja.
6-10min

Zeleni čaj
BANCHA
Bancha je japonski zeleni čaj z zelo malo kofeina ter 
močnega okusa. Je čaj, ki ga pijemo ob vsaki priložnosti
in tudi proti večeru, saj ni tako poživilen, kot druge 
vrste čajev.
2-3min

Zeleni čaj
ZELENI VRT
Zeleni vrt je nova mešanica aromatiziranega zelenega
čaja, pri katerem vas bo že na prvi pogled navdušila 
njegova raznobarvnost. Vsebuje koščke jagod, melone
ter brusnic.
2-3min

Zeleni čaj
INGVER - LIMONA
Kombinacija nežnih čajnih listov z ingverjem in
limonino lupinico zagotavlja �no, rahlo začinjen okus.
Listi zelenega čaja ohranjajo svojo svežo in rahlo 
kiselkasto noto.
2-3min

Zeliščni čaj
ČAJ ZA SPROSTITEV
Čaj za sprostitev je mešanica zelišč z dodanimi koščki
sadja. Topel okus melise, pomaranče in lipe ter 
prijetna aroma limonske trave delujejo pomirjajoče 
ter sproščujoče.
5-8min

Zeliščni čaj
CVETOVI HIBISKUSA
Hibiskusov čaj je priljubljen napitek po celem svetu. 
Rubinasto rdeč napitek je osvežilen, rahlo kisel in 
trpek. Uporablja se tudi za pomirjanje kašlja, vnetje 
sluznice ustne votline, grla ter želodca.
5-8min

Zeliščni čaj
GOJI JAGODE, INGVER, ARONIJA
Zeliščna mešanica vas bo napolnila z virom 
antioksidantov. Goji jagode, ingver in aronija bodo
v skodelici bodo v skodelici pričarali magičen okus
in vonj.
5-8min

Zeliščni čaj
SLADKE SANJE
Zeliščni čaj sladke sanje, z okusom in vonjem melise,
janeža,hmelja in poprove mete – prepustite se mu in
najdite svoj mir pred spanjem.
5-8min

Sadni čaj
DIVJA ČEŠNJA
Intenzivna aroma divje češnje bo navdušila vse, ki jim
je všeč posebaj močan okus. Sočni koščki češnje v tej 
specialiteti  predstavljajo vizualno obljubo za to 
neprimerljivo okusno izkušnjo.
6-10min

Sadni čaj
SOČNA BRESKEV
Sadni čaj sočna breskev vas bo napolnil s svežim 
okusom poletja. Okusen je vroč v hladnejših zimskih 
dneh ali kot ledeni čaj v vročem poletju.
6-10min

Sadni čaj
KARAMELNA PRALINA
Ta sadni čaj vas bo prevzel s strastjo okusne 
karamelne praline s priokusom cimeta, ki bo v vas 
prebudila praznično vzdušje.
6-10min

Črni čaj
EARL GREY BIO
Earl Grey velja za najboljš klasičen aromatiziran čaj. 
Sestavljen je iz različnih kitajskih in cejlonskih čajev, 
dopolnjuje ga lupina bergamotke. 
3-4min

Črni čaj
KARAMELA
Veličasten okus po karameli s priokusom smetane je
prepoznavna lastnost tega aromatiziranega črnega
čaja.
3-4min
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