
 

 

 3,50 

Earl Grey            
Zachte theesoorten uit Zuid-India. Door toevoeging van citrus- 

bergamot olie ontstaat een smaak die mild en toegankelijk is.    
 

Lady Grey            
Een melange van zwarte theesoorten met de authentieke bergamotsmaak 

gemengd  met oranjebloesem. Licht en verfrissend.         
   

Kistje van de Keijzer          
Chinese en Assam theeën. Doordat de thee traditioneel gerookt 

wordt, krijgt deze thee een krachtige  smaak met een rond bouquet. 

 

Lotusbloem           
Een goede, volle zwarte thee met zoete lotusbloemen. 

Zoet en warm.  

 

 

Een keuze uit ons assortiment theesoorten.  

     Geef uw wens aan en wij zoeken een  
                  lekkere thee voor u uit.  
          Wilt u zelf kiezen? Dat kan ook.  

  

 

   3,50 

Rooibos original          
Een Zuid-Afrikaanse, pure thee. Mild en aangenaam aromatisch. 
Bevat geen cafeïne en weinig looizuur.  Mild van smaak.  
 

Rooibos Passie          
Een rooibosthee met passiebloem. Net even anders. Bevat geen 

cafeïne en weinig looizuur.  Mild en fruitig van smaak.  

  

       3,50 

Drents Genot    
Heerlijk fruitig met appel, hibiscus, druiven, rozenbottel, 
kamillebloesem, aardbeien en natuurlijke aroma. 

 

      3,50 

 Champagne Cassis    
 Een witte thee met kaneel, groene thee, sinaasappelschil, amandel, 
 lemongrass, sinaasappelbloesem, aroma’s en rozenbloesem. 

  

  

Verse muntthee met honing         3,50  

Een grote mok met frisse verse muntblaadjes. Verfrissend en 
gezond.  

 

Sisline thee                                            3         
Een Afrikaanse kruidenthee met een eigen  smaak.  
Erg gezond en verfrissend.   

 

Chai latte              3,50  

Een sterk getrokken thee op basis van kaneel,  

anijszaad, zwarte peper en kruidnagel. Afgemaakt  met 

opgeschuimde melk en kaneelpoeder.   

 

Dirty Chai latte                                      4          
Een chai latte met een shot espresso.  

 

Al onze theesoorten zijn ook in  
onze winkel verkrijgbaar.  

  

Neem een zakje mee naar huis en geniet  

ook thuis van uw favoriete thee.  

  
Honing             0,75  
 

 

 

      3,50  

China Sencha           
Een topklasse thee uit China. Deze klassieke  Sencha heeft een 

typisch kruidig, grassige smaak. Fris en mild.    

 

China jasmin            
Een heerlijke groene thee uit China welke op smaak Is gebracht 

met jasmijnbloesem. Zacht en fris.     

   

Sencha Lemon          
Gearomatiseerde groene thee met stukjes citroen.   

Frisbitter en mild.  

  

            3,50 

Namiddag melange          
Een heerlijke thee voor in de middag of avond. Op basis van 
zoethout, pepermunt, venkel en anijs. Zoet, warm en theïne en 
looizuurvrij.  

  


