Onthaast Lokaal Theekaart
Als je alle verschillende smaken thee ziet
kun je je bijna niet voorstellen dat alle thee
uiteindelijk afkomstig is van één plant, namelijk de Camellia sinensis; de theeplant.
Dus witte thee, gele thee, groene thee,
oolong en zwarte thee komen uiteindelijk
allemaal van deze theeplant.
Hoe kan het dan dat je diverse ‘soorten’
en smaken thee hebt?
Dat heeft met een aantal factoren te maken.
Het land van herkomst, de hoogte waar de
plant groeit en jaargetijde van oogsten. Maar
vooral ook hoe de vers geplukte
theeblaadjes na het oogsten behandeld
worden.
Witte thee bijvoorbeeld kent maar een paar
stappen; namelijk plukken, verwelken en
drogen in de zon of in een oven.
Oolong doorloopt veel meer stappen; plukken, verwelken, kneuzen, gedeeltelijke
oxidatie, drogen en roosteren.
Zo kent dus iedere thee zijn eigen stappen
waardoor ze hun uiteindelijke smaak
krijgen. Met deze verschillende soorten zijn
door middel van blenden (mengen/mixen)
met of zonder specerijen, kruiden of andere toevoegingen duizend-en-een smaken te
maken*

Theeroutes

Hiernaast kennen we allemaal ook wel de
thee die eigenlijk geen echte thee genoemd
mag worden zoals bijvoorbeeld brandnetelthee, kamillethee en muntthee.
Dit zijn eigenlijk kruideninfusies, want er
zit namelijk geen enkel stukje van de theeplant in. Maar ze worden wel op dezelfde
manier als thee gezet:
Heet water, kruiden erin en laten weken.
Infusie = een bereidingswijze van een drank
door middel van het overgieten met heet
water (of olie) van kruiden of een aftreksel
van planten.
Zoveel mensen, zoveel smaken. Voor bijna
iedereen is er wel een variant en/of smaak
thee verkrijgbaar.
Wij bieden je kwalitatief mooie losse biologische theeën aan. De meeste van onze
soorten thee kun je het beste tussen de 2
en 4 minuten laten trekken om een mooie
smaak te krijgen, uiteraard is dit natuurlijk
ook erg persoonlijk.
Je kunt er hierna nog voor kiezen om met
dezelfde portie nogmaals een thee te zetten.
Dan komen er weer andere smaken vrij. Dit
wordt een tweede infusie genoemd.
*Zo maken (blenden) wij bijvoorbeeld zelf onze
zoethoutthee.

We kunnen nog veel meer over thee vertellen…..maar
beter is het te (gaan) proeven :).
Ben je nieuwsgierig geworden naar de wereld van de
thee? Dan zijn er inmiddels veel mooie naslagwerken
op de markt zoals ‘Theeroutes’ van Deirdre Deprettere
& Karlijn Dapper of ‘Thee, de nuchtere neef van wijn’
van Mariëlle Erkens. Deirdre en Mariëlle zijn heuse
theesommeliers en weten ontzettend veel van en over
thee. Scan de QR-codes voor meer informatie.

Thee, de nuchtere
neef van wijn

ZWARTE THEE / BLACK TEA

						

Kopje (125ml)

Glas (125ml)

Assam - Mooi fijn gerold blad. Deze Assam thee heeft een mooie
diepe roodbruine kleur, is fris-zoet van geur en vol van smaak.
Voor Assam-begrippen is het een wat mildere variant, maar de
drank heeft in de achtergrond toch zeker ook de nodige pit.
			
Bosvruchten - Zwarte thee gearomatiseerd met bosvruchten. Ingrediënten: zwarte thee, jeneverbes, bramenblad, natuurlijk aroma
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Ceylon Idulgashinna OP - Heerlijke thee uit het Uva-hoogland
van Sri Lanka. De thee is zoetgeurend, vol en verfijnd van smaak.
Deze biologische zwarte OP thee komt van Idulgashinna, een
relatief kleine plantage, op 1800 m hoogte gelegen in het Uva-district in het zuidoosten van Sri Lanka. Deze plantage is de eerste
biologisch gecertificeerde theeplantage ter wereld. Er wordt
seizoenthee geproduceerd in de periode juli - september. Licht in
kleur en kracht hebben deze hooggewaardeerde theeën een
karakteristiek aroma en smaak.
Darjeeling - Een fijnbladige kwaliteitsthee van de hellingen van
de Himalaya. De drank is geurig, vol en krachtig, met dat
bekende scherpe Darjeeling-randje
Dutch Breakfast - De Engelsen mogen dan echte theedrinkers
zijn, wij Nederlanders hebben thee voor het eerst naar Europa
gebracht. Deze biologische zwarte thee van Chinese theeplanten
heeft een krachtig karakter, met een fruitige afdronk. Hiermee
durven wij de strijd met English Breakfast wel aan!
Early grey blue flower - Een krachtige zwarte thee op smaak
gebracht met de bergamot, een frisse citrusvrucht uit Zuid-Italië.
De helderblauwe korenbloesem maakt deze klassieker helemaal
af.
Ingrediënten: Zwarte thee, bergamot aroma, korenbloemblaadjes.
Oosterscheldertje - Heerlijk zachte, friszoete thee met
duindoorn bessen.
Ingrediënten: zwarte thee, duindoorn bessen, jeneverbessen, bramen blad, natuurlijk aroma
Pluimpotje - Om even lekker mee na te genieten van een dagje
zon, zee en strand.
Ingrediënten: zwarte thee, kamille, sinaasappelschil, citroengras

Kopje (125ml)

Glas (125ml)
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Winters genieten - Met deze geurige, zoetkruidige thee leg je de
basis voor je eigen onvergetelijke winterse herinneringen...
Ingrediënten: groene thee, kaneel, sinaasappelschil, maretak,
gember, kruidnagel, gojibessen, rozenbloesem, natuurlijk aroma

2,25

2,75

Zoethoutertje - Een huisgemaakte zoethoutthee. Een blend van
twee kwaliteitssoorten zwarte thee en stukjes zoethout.
Ingrediënten: zwarte thee, zoethout
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Oolong - Een prachtig roestbruine, Chinese oolong, met hier en
daar wat tip (theebladknopjes met witte haartjes). De drank heeft
een aangename zoete geur, een notig karakter en is zeer
smaakvol.
Ingrediënten: Chinese Oolong
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Roosje m’n Roosje - Heerlijke, geurige rozenbloesem-Oolong
met een gouden randje.
Ingrediënten: Oolong thee, rozenbloesem, goudsbloem
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Wana - Is een eigenwijs, magisch en kruidig brouwsel volgens
een eeuwenoud wiccarecept.
Wana, de heks van Reimerswale. In 1631 liet ze Reimerswale
verdwijnen onder de golven van de Schelde. Als straf omdat ze
er geen drinken kreeg. In Bergen op Zoom kreeg zij dat wel en
daarom is zij nog ieder jaar met de Vastenavond welkom.
Ingrediënten: zwarte thee, kaneel, gember, appel, kardemom,
kruid- nagel

OOLONG THEE / OOLONG TEA

GROENE THEE/ GREEN TEA

						

Kopje (125ml)

Glas (125ml)

Chuyeqi green - Apetrots zijn wij op deze biologische groene
thee uit Fuliang, China. De thee komt van de Chuyeqi theestruik
die elk jaar in april wordt geplukt. Waan je met deze thee met
walnoot-achtig aroma in een Oriëntaalse theetuin.
Ingrediënten: Groene thee
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Green lemon - Een zeer smakelijke en aromatische groene thee
met frisse citroenschil en citroengras.
Ingrediënten: groene thee, citroengras, citroenschil.
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Grijze Mijntje - Is een traditionele en biologische Earl Grey,
verrijkt met een geurig jasmijnbouquet.
Ingrediënten: groene thee, korenbloem, groene jasmijnthee en
natuurlijk aroma
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Groene Grijze - Lady Grey: De vrouw des huizes Grey maakte
graag haar eigen ‘blend’, voor de Tea Parties met haar
vriendinnen. Zo ontstond deze traditionele Earl Grey met een
verfrissend vleugje citroen.
Ingrediënten: groene thee, sinaasappelschil, citroengras,
natuurlijk bergamotaroma
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Nehalennia - Melange van vrouwelijke krachten, opent de
toegang tot de godin in jezelf.
Ingrediënten: groene thee, vrouwenmantel, salie, goudsbloem,
natuurlijk bergamotaroma
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Orange Chocolate - Een thee voor de echte choco liefhebber!
Groene Sencha thee met pure cacao en fruitige sinaasappel.
Zonder schuldgevoel van chocolade genieten dus.
Ingrediënten: Groene thee, appelstukjes, citrusschil, cacaokorrels,
natuurlijk aroma, sinaasappelblaadjes, zonnebloemzaadjes.
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Puur Groen - Complete theebladeren met de hand gerold tot
korreltjes, die zich bij het opschenken weer ontvouwen tot prachtige complete theebladeren. Deze Gunpowder is los van structuur
en geurig en mildkrachtig van karakter.
Ingrediënten: groene thee
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Sprookjes-thee - Een verrassende variatie op de klassieke
Marokkaanse Muntthee: een hartverwarmende, friskruidige
melange van Gunpowder, Nanamint en lokaal geliefde specerijen.
Laat je meevoeren in de wereld van duizend en een nacht met
deze hartverwarmende friskruidige melange.
Ingrediënten: groene thee, kruizemunt, kurkuma, gember, kaneel,
kardemom, koriander
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Kopje (125ml)

Glas (125ml)

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

2,50

2,95

Vredig theetje - Make Tea, Not War, met deze zoetkruidige,
hartverwarmende hennep-theemelange.
Ingrediënten: groene thee, hennepblad, sinaasappelschil, kaneel,
gember, natuurlijk aroma
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2,95

Onthaast-Thee - Thee om bij stil te staan, stil van te worden en
stilte zijn.
Ingrediënten: witte thee, roos
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White Paradise - Deze exclusieve blend van witte en groene thee
is subtiel op smaak gebracht met de zoete smaak van lytchee en
rozenblaadjes. Een licht-zoete thee voor elk moment van de dag.
Ingrediënten: witte en groene thee, pioenroosblaadjes en
natuurlijk aroma.

2,25

2,95

WITTE THEE/ WHITE TEA

KRUIDEN- VRUCHTENTHEE/
HERBAL-FRUIT TEA

Kopje (125ml)

Glas (125ml)

Brandnetel - Dit mag eigenlijk geen thee heten. Er zit namelijk
helemaal geen thee in. Alleen puur gedroogde brandnetels.
Brandnetels worden al eeuwenlang lang als geneesmiddel
gebruikt. En dat is niet zo gek. Brandnetels zijn ware superfoods.
Ze helpen tegen allerlei kwaaltjes en zijn perfecte
voorjaarsreinigers. De plant zit namelijk boordevol vitamines
(vitamine A en vitamine C), mineralen en doet wonderen bij
bloedarmoede, voorjaarsmoeheid en verkoudheid. Daarnaast zijn
brandnetels bloedzuiverend, vochtafdrijvend en anti-allergisch.
Een perfect plantje dus om te omarmen.
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Camomile Delight - Hectische dag? Neem een kop thee van deze
pure biologische kamillebloemen. Kamille staat bekend om haar
rustgevende werking. Perfect voor een relax moment voor jezelf.
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2,50

Happy Lemon - Deze biologische blend van fruitige appels met
een fris citroentje tovert spontaan een glimlach op je gezicht. De
bloemblaadjes maken er een echt feestje van. Een thee waar je
blij van wordt!
Ingrediënten: appelstukjes, citroenschil, goudsbloemetjes,
korenbloemblaadjes, natuurlijk aroma.
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Herbal Chai - Deze frisse kruidenmelange drink je de hele dag
door. De kruidige smaak van anijs en kaneel wordt gecombineerd
met de frisheid van sappige appels.
Ingrediënten: Rooibos, Appelstukjes, Anijszaad, Matcha, Kamille, Gember, Venkel, Zwarte Peper, Framboos blaadjes,
Sinaasappelschil, Zonnebloemblaasjes, Korenbloemblaadjes,
Madeliefblaadjes, Kruidnagel.
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Totally Nuts - Met de geur van deze waanzinnige melange van
appel, amandelen en kaneel is het alsof je een bezoek brengt aan
de lokale banketbakker. Een heerlijk verwarmende infusie.
LET OP: Deze thee bevat noten
Ingrediënten: Appelstukjes, Kaneel, Amandelen (15%), Rode
Biet Stukjes, Aroma
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ROOIBOS / ROOIBOS TEA

Kopje (125ml)

Glas (125ml)

Bloemig feestje - Feest van bloemen in je theekop, heerlijk
geurend en zacht van smaak.
Ingrediënten: Rooibos, rozenbloesem, lavendel, lindebloesem,
kamille, korenbloem

2,50

2,95

Boswandeling - Opwekkend als een flinke boswandeling, deze
lichtzoete bosvruchten-rooibos.
Ingrediënten: Rooibos, appel, hibiscus, sinaasappelschil,
bramenblad, natuurlijk fruitaroma, stevia, aardbeien, frambozen

2,50

2,95

Jacoba van Beieren - Rooibos is fris en zacht, rijk aan
vitamine C, tanninearm en cafeïnevrij. Pittige
specerijenrooibos-thee. Meer weten over deze pittige dame?
Scan de QR-code.
Ingrediënten: Rooibos, kaneel, gember, chilipepertjes.
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Red lemon - Een smakelijke rode Rooibos met citroenschil en
citroengras is deze Rooibos helemaal in haar sas!
Ingrediënten: Rooibos, citroengras, citroenschil
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Rooibos - Naaldvormig blaadje, fris en zacht, tanninearm en
cafeïnevrij.
Ingrediënten: Rooibos
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Warming Soul - Verwarmende blend van rooibos met de zoete en
kruidige smaak van natuurlijke vanille en kaneel. Deze
cafeïnevrije blend kun je de hele dag genieten.
Ingrediënten: Rooibos, natuurlijk aroma, vanille extract,
zonnebloemblaadjes, roze peper
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Zeeuwse bolusthee - Proef de bolus in je thee. Een Rooibos met
diverse kruiden en specerijen.
Ingrediënten: Rooibos, kaneel, peper, gember, kruidnagel
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