
THEEKAART – MELANGE UIT DIVERSE WINDSTREKEN 
 
BOH. Best of Highlands – pot         € 3,05  
Eigen import uit Maleisië. Door ons zelf getest en als lekkerste ervaren. 
 
Earl Grey Mild (geurthee nr. 2) – pot € 2,85 
Een melange van Darjeeling en Chinese theeën, o.a. Lapsang Souchong gekruid met Ber-
gamotolie (Olie van de schillen van een citrus plant, Bergamia genaamd.) Een ideale mid-
dagthee met een kenmerkende smaak, die door velen gedronken wordt als afwisseling van 
‘gewone’ thee. 
 
Earl Grey Sterk (geurthee nr. 5) – pot € 2,85 
Dit is de sterkere uitvoering van de bovenstaande. Bij deze thee is meer Lapsang Souchong 
en bergamotolie toegevoegd.  
 
Engelse Melange – pot         € 2,95  
Een mooie melange van Sri Lanka, Assam en Chinasoorten. Kan sterk gezet worden zonder 
dat de thee bitter wordt. Perfect voor ‘groene Pickwick’ drinkers. 
 
English Breakfast – pot        € 2,85  
Een milde Chinese zwarte thee in combinatie met Ceylon en een Java als basis. 
 
Goudpunt – pot         € 3,50  
Een mooi, fijnbladig mengsel met een zachte, volle smaak en veel tip. Zeer geschikt om de 
gehele dag door te drinken. 
 
Keizerskist – pot         € 3,80  
Deze combinatie van gerookte China-thee en Assam geeft een fijne en minder bepalende 
smaak dan Lapsang Souchong en is heerlijk in combinatie met melk. 
 
Tetley’s (eigen import) – pot        € 3,15  
Fannings thee, speciaal voor liefhebbers van echte sterke Engelse thee. Wij serveren hem 
geheel volgens de Engelse norm: met melk en kokend water. 
 
The Wallstreet Tea-Rose Melange – pot      € 3,40  
Een volle krachtige mengeling van elf theesoorten met o.a. Lapsang Souchong, Panyong, 
Earl Grey, Assam, Sumatra etc., waardoor er een waardevol mengsel is ontstaan met een 
mooie afdronk. De perfecte, stevige, middagthee. Zelfs vaak door koffiedrinkers gewaardeerd. 
 
Yorkshire Tea (eigen import) – pot        € 3,15  
Gemengd in de prachtige Noord – Engelse Yorkshire Dales. Het is een kwaliteitsthee 
bijuitstek die gemêleerd is met o.a.: Assam en Sri Lanka. Geeft een volle, ouderwetse smaak.  
 
Oolong – pot  € 2,95 
lekker van smaak  
 
Milky Oolong – pot  € 4,10 
Oolong thee gegaard op buffelmelk 
 
 
 
 
                                                   Voor een extra couvert rekenen wij u € 0,75 



 
 

THEEKAART – MELANGES UIT CHINA, INDONESIË EN SRI LANKA  
 
CHINA 
 
Jasmijn – pot          € 2,85  
Een halfgroene Chinese Thee, geparfumeerd met Jasmijnbloesems. Deze thee is zacht en 
aromatisch van smaak en daardoor geschikt voor de hele dag. 
  
Lady Grey – pot         € 2,95  
Een verrukkelijk mengsel van Chinese theeën, bergamot en citrusvruchten. Verrassend lekker 
en een leuke variatie voor Earl Grey – liefhebbers. 
 
Lapsang Souchong – pot         € 3,60  
De beste kwaliteit komt uit de Fujianstreek in China (Fujian is afgeleid van Fu-kien wat ‘geluk-
kige nederzetting’ betekent). Hij wordt gerookt boven houtvuur, wat hem zijn onmiskenbare 
rokerige karakter geeft. Krachtige thee, subtiel en niet scherp.  
 
Lapmijnthee – pot         € 3,60  
Een heerlijke combinatie van jasmijn en lapsang souchong. 
 
Rozenthee – pot         € 3,15  
Komt uit Guangdang aan de zuidkant van China. De thee is vermengd met rozenblaadjes (de 
geur en smaak wordt door de thee heen gestoomd). Een bijzondere, zachte thee die uiteraard 
in de ‘Tea-rose’ niet mag ontbreken.  
 
INDONESIË 
 
Java B.O.P. (Broken Orange Pecco) – pot      € 3,35  
Een gebroken thee, licht en krachtig met tip, een zacht-milde smaak. Een heerlijke middag-thee. 
 
Witte Puntjes – pot         € 3,75  
Een mooie Indonesische Assam met uitzonderlijk veel tip. Krachtig, maar toch mild van smaak. 
 
SRI LANKA 
 
Ceylon Orange Pecco ( O.P.) – pot       € 3,60  
Deze ‘hoge groei’ thee wordt als een der beste theesoorten beschouwd. De gouden kleur, de 
volle, milde smaak en delicate geur maken hem geschikt voor ieder uur van de dag. 
 
 
Ceylon Thee Biologisch – pot        € 3,60  
Een heerlijke biologische Ceylon Thee. 
 
 

 
 
 
 

                                                  Voor een extra couvert rekenen wij u € 0,75 
 

 



THEEKAART – MELANGES UIT INDIA, JAPAN EN TAIWAN 
 
INDIA 
 
Assam Superieur (TGFOP = Tippy Golden Fancy Orange Pecco) – pot  € 3,15  
De beste onder de Assam soorten heeft heldere goudkleurige punten en heeft veel ‘tips’ in het 
mengsel (Tips zijn jonge onvolgroeide blaadjes die er voor zorgen dat een thee sterk gezet 
kan worden zonder dat ze bitter wordt). De thee heeft een stevig aroma.  
 
Darjeeling First Flush – pot        € 6,10  
Dit is de Eerste Pluk Darjeeling, geteeld in hooggelegen tuinen in de Himalaya. Deze thee 
wordt speciaal per vliegtuig overgevlogen om versheid en kwaliteit te waarborgen, en om de 
oogst zo snel mogelijk bij de kopers af te kunnen leveren. Zij wordt wel de ‘Champagne onder 
de theeën’ genoemd, door haar delicate geur en milde afdronk. Een ‘must’ voor de fijnproever. 
 
Darjeeling Second Flush – pot        € 3,55  
Dit is de tweede pluk en is voller en rijper van smaak dan de First Flush, doordat ze minder 
jonge blaadjes bevat. Wederom een prettige afdronk. 
 
Darjeeling Tea-Rose Flush – pot       € 4,10  
Een echte First Flush, die net niet de allereerste is, maar kwalitatief echte top. 
 
India Special – pot         € 4,20  
Nepal thee gemengd met verse kaneel, peper, kruidnagel & kardemom. Geserveerd met een 
scheutje warme melk.  
 
Nepal – pot          € 4,30  
Een prachtige melange met veel tip, heerlijk geurend mooi blad en mild van karakter.  
Prettig om te drinken als middagthee 
 
JAPAN 
 
Japan Sencha (looizuurarme groene thee) – pot      € 3,60 
Deze thee wordt in Japan gedronken als men hoogstaande gasten verwacht en wordt met de 
beroemde Japanse theerituelen verzorgd. Heeft een milde, doch uitgesproken smaak. Rijk 
aan vitamine C! 
 
Japan Sencha Earl Grey (looizuurarme groene thee) –  pot    € 3,65  
Een lekkere variant voor de verfijnde Earl Grey drinkers, een mix van Sencha, Chun Mee en 
Bergamot. 
 
Japan Sencha Special Flavour (looizuurarme groene t hee) – pot   € 3,75  
Een verfrissend mengsel van groene theesoorten van vanille, korenbloem, zonnebloemblad 
en jasmijnbloesem.  
 
TAIWAN 
 
Chun Mee (looizuurarme groene thee) – pot       € 2 ,75 
Deze uitmuntende Taiwanese groene thee is vol en aromatisch van smaak. Licht blauw- 
groenig van kleur met enigszins gebogen blaadjes. Heerlijk bij lunches en warme maaltijden. 
                                   
                                            Voor een extra couvert rekenen wij u €0,75 



THEEKAART – MELANGES UIT ZUID-AFRIKA  
 
Rooibos (looizuurarm, wordt ook wel Masaithee genoe md) – pot    € 3,35  
Deze thee is enkel gefermenteerd en gedroogd in de zon en is rood van kleur. De tere bla-
adjes zijn opgerold tot kleine naaldjes. Een dorstlessende thee, met een fruitige, Ceylonach-
tige smaak (lekker met citroen), die zowel warm als koud gedronken kan worden. Bijvoorbeeld 
’s zomers kan hij koud worden gedronken met verse vruchten, waardoor het een heerlijke 
bowl wordt. De gezondste thee die wij in huis hebben. 
 
Rooibos African Tiger – pot        € 3,50 
Rooibos, ananas, appel, sinasappel en aroma. 
 
Rooibos Best Mix – pot        € 3,50  
De Rooibos Best Mix heeft een frambozen room smaak. Met stukjes aardbei, ananas, fram-
boos, rooibos en gesneden zonnebloemblaadjes. 
 
Het pallet van Rembrandt – pot       € 3,50  
Gember, bosbesblad en stukjes aardbei. 
 
Rooibos caramel – pot         € 3,50  
Rooibos en stukjes caramel. 
 
Rooibos Orange – pot          € 3,50  
Rooibos, stukjes gedroogde sinaasappel en sinaasappelpitolie. 
 
Rooifresh Earl Grey – pot         € 3,50 
Rooibos, een bijzondere mix met bergamotsmaak. 
 
De Tuin van Monet – pot        € 3,50  
Rooibosmelange met kardemom, aroma, rozenbloesem, mango en goudbloembloesem. 
(mango-limetten smaak) 
 
Rooibos fruits - pot         € 3,50 
Rooibos, ananas, appel, papaya, rozenbottel en korenbloem 
 
Rooibos Perzik – pot          € 3,50 
Rooibos, perzik en aroma  
 
De piramide van Cheops – pot        € 3,50  
Rooibos, appel, aroma, cacaoschil, kardemom, chilipeper, cacaobonen en zonnebloem (Chili-
choco smaak) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voor een extra couvert rekenen wij u € 0,75. 

 
 



THEEKAART – GEAROMATISEERDE THEE  
 
Wij serveren en verkopen naast zwarte en groene theeën ook gearomatiseerde theeën. Deze 
theeën zijn vervaardigd van een uitstekende China-thee die vermengd is met natuurlijke 
vruchtensappen, oliën, stukjes fruit en bloemen.   
 
Aardbeien – pot         € 2,85  
 
Appel – pot          € 2,85  
 
Appel kaneel – pot          € 2,85  
 
Bosvruchten - pot         € 2,85 
 
Karamel – pot          € 2,85  
 
Citroen-limoen – pot         € 2,85  
 
Cranberry – pot         € 2,85  
 
Honing – pot           € 2,85  
 
Kaneel – pot           € 2,85  
 
Kokos – pot          € 2,85  
 
Mango – pot           € 2,85  
 
Sinaasappel – pot         € 2,85  
 
Vanille – pot          € 2,85  
 
SEIZOENSTHEE 
 
Lente – pot          € 2,85  
Mango, abrikoos, zonnebloemblad en vanille. 
 
Zomer – pot           € 2,85  
Abrikoos, citroen en passievruchtenaroma met zonnebloemblaadjes, kattepootjes en citrusschillen.  
 
Midzomer – pot         € 2,85  
Rozen, kaneel, vanille, aardbei en abrikoos. 
 
Herfst – pot          € 2,85  
Droom der Zuidzee, spice thee, samba thee en pina colada. 
 
Winter – pot          € 2,85  
Kruidnagel, vanille, amandelstukjes en rozenblad. 
 
 
 

Voor een extra couvert rekenen wij u € 0,75. 



MIXTHEE  
 
1001 Nacht – pot          € 2,95  
Melange van zwarte en groene thee met tropische vruchten, jasmijnbloesem, rozenblad en 
zonnebloemblaadjes. 
 
Fresh ‘n Fitness – pot          € 3,75  
Verbene, melisse, citroen, aardbei, lemongras, wortel, goudsbloem en aroma 
 
Droom der Zuidzee – pot         € 2,95  
Exotische vruchten, distelblaadjes, zonnebloemblaadjes en korenbloemblaadjes. 
 
Sweet Coconut Melon – pot         € 3,75  
Een vruchtenthee op basis van pruim, appel, meloen, cocs-chips, bramenblad, gouds-
bloembloesem en saffloerbloesem. 
 
 
GROENE THEE 
 
Drie Koningen Melange – pot         € 3,50  
Groene thee met walnoot, kardemom, sinaasappel, aroma, vruchtgranulaat en sinaas-
appelbloesem. 
 
Mangonas – pot          € 3,50  
Groene thee, ananas, citroen, appel en aroma 
 
Groene Lemon – pot          € 2,95  
Een heerlijke verfrissende thee. Eén van de favoriete theeën.  
 
Winterliefde – pot          € 3,75  
Groene thee, stukjes appel, amandel, kaneel, citrusschil. 
 
Flowery Green - pot         € 3,45 
Groene thee, noot, pompoen, maretak, bramen, korenbloem en aroma 
 
De Glimlach van Mona – pot         € 3,45  
Groene theemelange met aroma, rozenbloesem en stukjes aardbei. (kersen-aardbei smaak) 

 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
                                          
 
                                               Voor een extra couvert rekenen wij u € 0,75 

 



WITTE THEE 
 

Witte Thee – pot         € 5,10  
Een Chinese delicatesse. Na het plukken worden de bladeren (onbewerkt) in de zon 
gedroogd. Afhankelijk van de luchtvochtigheid komt het tot een lichte fermentatie. Een volle, 
karakteristieke smaak. 

Bamboe fresh Panda - pot               € 4,15 
Witte thee, bamboeblad, appel, ananas, kruizemunt, bramenblad, aroma,                                    
rozenblaadjes en goudsbloem 

VOC Melange - pot         € 3,90 
Witte thee, papaya, aroma, mango, rode pepertjes, peer, rozenblad, goudsbloem en korenbloem 

Witte Champagne – pot         € 4,15  
Rozenbloesem, zonnebloembloesem, rode bessen en aroma.  
 
Het geheim van Toetachamon – pot       € 3,75  
Witte thee, kaneel, groene thee, amandel, sinaasblaadjes, lemon-grass, aroma en rozenblad 
(Sinaas-amandel smaak) 

 
 
SPECIALS  
 
Bij Weer en Wind – pot         € 3,80  
Met een sterke anijssmaak. Drinkt makkelijk weg. Bevat o.a. venkel, zonnebloemblaadjes, 
anijs, stukjes appel, rozenbottel, gesneden hazelnoot en aardbeienblaadjes, pepermuntkruid, 
vlierbessenblaadjes en bessen. 
 
Open Haard Romance – pot         € 3,50  
Stukjes appel, rooibos, kaneelstokjes en ananasstrooisel (ananas, suiker en citroenzuur). 
 
Het land van de Farao’s – pot        € 3,75  
Appel, hibiscus, bramenblad, rozenbottel, anijs, venkel, vitamine C, melisse, goudsbloem, 
weegbree, rozenblaadjes, citrusschil, helmkruid, vlierbessen en pepermunt. (frisse kruiden) 
 
Lemon-Ginger - pot         € 3,15 
De naam zegt het al een heerlijke thee met limoen en gember 
 
Romanov Imperial – pot         € 3,95  
Zwarte thee met citrusschil, korenbloembloesem, bramenblad, stukjes framboos en bramen.  
 
Wintersfeer – pot          € 3,50  
Appel, kaneel, citrusschil, stukjes sinaasappel, amandel, aroma, kamillebloesem,  
rozenbloesem en saffloerbloesem. 
 
Yo Classic – pot          € 4,65  
Kaneel, zwarte peper, kruidnagel, kardemom, zoethoutwortel en gember   
 
 
 
                                                      Voor een extra couvert rekenen wij u € 0,75 

 



KRUIDENTHEE – KRUIDEN TE GEBRUIKEN ALS THEE  
 
Brandnetel – pot         € 3,05  
Een reinigingsthee met een uitgesproken smaak. 
 
Goedemiddag – pot         € 2,95  
Een kruidenmix. 
 
Goedemorgen – pot          € 3,35  
De citrussmaak komt goed door. Bevat o.a. lemon-grass, gesneden hibiscusbladeren, kruismunt- 
blad en zoethoutwortel. 
 
Kamille – pot          € 3,10  
 
Lindebloesem – pot          € 4,65  
 
Muh – pot          € 2,95  
Samengesteld door lama’s van de beroemde Dalai Lama. Meditatiethee, heel prettig van smaak 
door de mix van o.a. sinaasappelstukjes, kruidnagel en peper.  
 
Pepermuntblad – pot          € 3,55  
Heerlijk verfrissend, koud en warm te gebruiken. 
 
Sixtijnse Kruiden – pot         € 3,45 
Stukjes wortel, banaan, zoethoutwortel, kruizemunt-pepermuntblad en lavendelbloesem. 
(mint-lavendel smaak) 
 
Stress Weg – pot          € 3,55  
Maretak, bonenschillen, johanniskruiden, berkenblad, brandnetelblad en stukjes perzik.  
 
Summermint – pot          € 4,00  
Een kruidenthee op basis van pepermunt, wortel, aardbei, bramenblad, zonnebloemblad, aroma  
en korenbloem 
 
Sweet Lemon – pot          € 3,75  
Een kruidenthee op basis van zoethout, pepermunt, lemongrass en appel 
 
Tovenaarskruiden – pot         € 3,55  
Een heerlijke kruidenthee zonder aromatoevoegingen. 
 
Venkel – pot           € 2,50  
Prima te gebruiken tegen buikpijn en stress. 
 
Zoethout – pot          € 4,00  
 
Women Welness – pot         € 3,80  
De samenstelling van deze werkelijke kostelijke exotische thee gaat terug naar ‘Ayurveda’  
of wel te verstaan ‘De praktische wetenschap van het leven’. Een thee waar je van op knapt.  
Melange van kaneel, venkel, sinaasappel, zoethout, diverse wortels en jeneverbes.  

 
 

Voor een extra couvert rekenen wij u € 0,75. 
 



 


