1 Berry & Berry
Ingrediënten:
Groene thee China Sencha, groene thee China Chun Mee, witte thee Bai Mu Dan, groene thee China
Genmaicha, groene thee Darjeeling OP, groene thee China Lung Ching, natuurlijk aroma, groene thee China Pi
Lo Chun, aardbei (2%), cranberry (2%).
Ingredients:
Green tea China Sencha, green tea China Chun Mee, white tea Bai Mu Dan, green tea China Genmaicha, green
tea Darjeeling OP, green tea China Lung Ching, natural flavouring, green tea China Pi Lo Chun, strawberry
(2%), cranberry (2%).

2 Boost and Energy
Ingrediënten:
Groene thee China Gunpowder, Groene thee Matcha, Mate groen, citroengras, natuurlijk aroma, Witte thee
Mao Feng, citroenschilletjes, malva, Zwarte thee China Pi Lo Chung Longkau, paardenstaartkruid,
paardenbloem, spirulina, guarana.
Ingredients:
Green tea China Gunpowder, Green tea Matcha, Mate green, lemongrass, natural flavouring, White tea Mao
Feng, lemon peels, mallow, China Black Pi Lo Chung Longkau, horsetail, dandelion, spirulina, guarana.

3 Bouquet Fleuri
Ingrediënten:
Groene thee China Sencha, dadel ( dadel, rijstbloem), appel, citroengras, Pai Mu Tan, natuurlijk aroma, zwarte
thee China Pi Lo Chun Longkou, appelbes, blauwe korenbloem, vlier, aalbessen, aardbei.
Ingredients:
Green tea China Sencha, date( date, rice flour), apple, lemongrass, Pai Mu Tan, natural flavouring, black tea
China Pi Lo Chun Longkou, chokeberrie, cornflower blue, elder, redcurrant, strawberry.

4 Chai + Matcha =
Ingrediënten:
Groene thee China Sencha, gember, kaneelstokje, anijs, venkel, kurkuma, Groene thee Matcha (5%), kardamon,
kruidnagel, gemalen kardamon.
Ingredients:
Green tea China Sencha, ginger, cinnamon sticks, anise, fennel, curcuma, Green tea Matcha (5%), cardamon,
clove, cardamon powdered.

5 China Baimao Hou - White Monkey
Ingrediënten:
Deze thee is afkomstig uit de provincie Fuijan en wordt gemaakt van de bovenste twee theeblaadjes en knopjes van de allereerste
lentepluk. (eind maart - begin april). Baimao Hou betekent letterlijk Witharige Aap. Het licht gestoomde en gedroogde blad heeft namelijk
wel wat weg van een apenpoot met witte haartjes. In de kop licht goud van kleur, met een zoete zacht notige smaak en een delicate geur.
Ingredients:
This tea comes from Fuijan province and is made from the top two leaves and the bud of new season growth (late March - early April).
Baimao Hou litteraly means White-haired Monkey. The gently steamed and dried leaf is said to look like that of a white-haired monkey’s
paw. The liquor is light golden, with a sweet slightly nutty taste and a delicate scent.

6 China Bi Lo Chun
Ingrediënten:
Topkwaliteit Bi Lo Chun met fijn gedraaid groen blad. Veel zilvernaaldtopjes en een prachtige gouden kleur.
Ingredients:
Top quality China Bi Lo Chun with a softly rotated green leaf. Many silvery tips and a marvellous golden cup.

7 China Chun Mee
Ingrediënten:
Een aromatische en milde Chun Mee met een licht bittertje in de afdronk.
Ingredients:
Aromatic and mild Chun Mee with a slightly harsh cup.

8 China Gunpowder Temple of Heaven
Ingrediënten:
Beste China Gunpowder kwaliteit met gelijkmatig gerold donkergroen blad. Mild in smaak.
Ingredients:
Best China Gunpowder quality with a steadily rolled, dark green leaf. Mild in taste.

9 China Jasmin High Grade
Ingrediënten:
Groene thee met een lichte aromatische jasmijnsmaak. Goudgeel van kleur.
Ingredients:
Green tea with a light, aromatic jasmine taste. Golden yellow cup.

10 China Jasmin Imperial
Ingrediënten:
Groene thee China Jasmijn, Witte thee Pai Mu Tan, China Jasmijn Silverneedle, China Jasmijn Dragon Pearls.
Ingredients:
Green tea China Jasmin, White tea Pai Mu Tan, China Jasmin Silverneedle, China Jasmin Dragon Pearls.

11 China Lung Ching
Ingrediënten:
Excellente groene thee Lung Ching afkomstig uit de provincie Zhejiang. Geperst en lang blad. Met een licht
bittertje en zeer aangenaam aroma.
Ingredients:
Excellent green tea Lung Ching from the province of Zhejiang. A pressed and longly stretched leaf. Very
aromatic with a slightly harsh flavour.

12 China Wu Lu - Misty Green
Ingrediënten:
Een teer en fijn gedraaid blad, afkomstig uit de provincie Zhejiang. Zacht van smaak met een verrassend lange
afdronk. Kan twee keer worden opgeschonken.
Ingredients:
A tender and thinly twisted leaf from the province of Zhejiang. The cup is soft and has a surprisingly long
lasting aftertaste. Two infusions.

13 Earl Grey Green
Ingrediënten:
Groene thee China Sencha, bergamot natuurlijk aroma.
Ingredients:
Green tea China Sencha, bergamot natural flavouring.

14 From Leiden with Love
Ingrediënten:
Groene thee China Sencha, Pai Mu Tan, naturally aroma, China White Monkey, framboos, malva.
Ingredients:
Green tea China Sencha, Pai Mu Tan, natural flavouring, China White Monkey, raspberry, mallow.

15 It's cold outside
Ingrediënten:
Groene thee China Sencha, appel, kaneelstokje, sinasappelschilletjes, natuurlijk aroma, rozenblaadjes,
bourbon vanille
Ingredients:
Green tea China Sencha, aple, cinnamon sticks,orange peels,natural flavouring, rose petals, bourbon vanilla.

16 Japan Bancha
Ingrediënten:
Premium pluk van de eerste scheuten na het first flush seizoen. Weelderig groen en mooigevormd blad met
een subliem aroma.
Ingredients:
Premium plucking from the first shoots after the first flush season. Lush green and well shaped leaf with
sublime aroma.

17 Japan Genmaicha Yukihime
Ingrediënten:
Zeer verfijnde Sencha in een combinatie met geroosterde en gepofte rijst. Mild en tegelijkertijd vol van smaak.
Ingredients:
Finest Sencha paired with roasted and popped rice. Mild and at the same time full-bodied in taste.

18 Japan Gyokuro Miyazaki
Ingrediënten:
Deze thee groeit de laatste drie weken voor de pluk in de schaduw. De aanmaak van het aminozuur theanine
neemt hierdoor toe en de thee krijgt een licht zoete smaak. De theeblaadjes zijn op een traditionele wijze met
de hand verwerkt. Het resutaat in de kop is zeer elegant.
Ingredients:
This tea is shaded during three weeks before being harvested. This causes the amino acid theanine to
increase, which yields a sweet flavour. It is shaped by hand according to a traditional method. It produces a
highly elegant cup.

19 Japan Hojicha Kagoshima
Ingrediënten:
Zacht geroosterde Bancha-thee van premium kwaliteit afkomstig uit het hart van Kagoshima. Bevat weinig
theïne, dus een ideale thee voor in de avond. Kan zowel warm als koud worden gedronken.
Ingredients:
Gently roasted Bancha leaves of premium quality from the heart of Kagoshima. Contains little theine, so very
suitable as an evening tea. Can be enjoyed both hot and cold.

20 Japan Kabusecha Kagoshima
Ingrediënten:
Schaduwthee: de laatste twee weken voor de pluk zijn de theebladeren afgedekt tegen de zon. Hierdoor heeft
de thee een hoog gehalte aan bladgroen en een accent van nootachtige aroma’s. Een thee die er zijn mag.
Ingredients:
Shadow-tea: densly shadowed grown leaf with a high chlorophyll content and an emphasis on nutty flavours.
A tea with great potential.

21 Japan Kukicha
Ingrediënten:
Fijne bladnerven met een pittige smaak, een licht bittertje en een geurig aroma. Kan zowel warm als koud
gedronken worden. Theïne-arm.
Ingredients:
Fine leaf veins with a spicy and fine-harsh taste and aromatic flavour.Can be enjoyed both hot and cold. Low
theine content.

22 Japan Matcha-iri Genmaicha
Ingrediënten:
Traditionele specialiteit ververvaardigd met fijne Sencha, geroosterde rijst en vers Matcha poeder. Vol van
smaak met een licht geroosterd aroma en een intens karakter van groene thee.
Ingredients:
Traditional speciality made with fine Sencha, roasted rice as well as fresh Matcha powder. Full-bodied taste
with a light roasted flavour and intense green tea character.

23 Japan Sencha Fukuoka
Ingrediënten:
Zeer aromatische, heerlijk smakende Sencha, goudgeel in de kop. Een verrassend uitgesproken thee.
Ingredients:
Highly aromatic, beautifully tasting Sencha with a golden yellow cup. A surprisingly well pronounced tea.

24 Japan Sencha Yama Shizuoka
Ingrediënten:
Beschrijving volgt
Ingredients:

25 Japan Sencha Kakegawa
Ingrediënten:
Beschrijving volgt
Ingredients:

26 Japan Shincha Kabuse Yabukita FF 2020
Ingrediënten:
Beschrijving volgt
Ingredients:

27 Japan Shincha Saemidori FF 2020
Ingrediënten:
Beschrijving volgt
Ingredients:

28 Japan Tamaryokucha
Ingrediënten:
Beschrijving volgt
Ingredients:

29 Japan Tamaryokucha Sonogi
Ingrediënten:
Beschrijving volgt
Ingredients:

30 Just the two of us
Ingrediënten:
Groene thee China Sencha, China Oolong, natuurlijk aroma, mangostukjes, papaya, rozenblaadjes,
goudsbloem, blauwe korenbloem, passiebloemkruid.
Ingredients:
Green tea China Sencha, China Oolong, natural flavouring, mango pieces, papaya, rose petals, marigold,
cornflower blue, passionflower herb.

31 Marrakesh Nights
Ingrediënten:
Groene thee China Gunpowder, pepermunt, natuurlijk aroma.
Ingredients:
Green tea China Gunpowder, peppermint, natural flavouring.

32 Mellow Mandarine
Ingrediënten:
Groene thee China Sencha, goudsbloem, natuurlijk aroma, citroenschilletjes, melisse, verbena,
mandarijnstukjes (2%), passiebloem, China Jasmin Dragon Pearls, mango, lindebloesem.
Ingredients:
Green tea China Sencha, marigold, natural flavouring, orangepeels, balm, verbena, mandarinecut (2%),
passionflower, China Jasmin Dragon Pearls, mango, lime blossoms.

33 Morning Melody
Ingrediënten:
Groene thee China Sencha, witte thee Pai Mu Tan, goudsbloem, natuurlijk aroma, blauwe korenbloem,
rozenblaadjes.
Ingredients:
Green tea China Sencha, White tea Pai Mu Tan, marigold, natural flavouring, cornflower blue, rose petals.

34 Nepal TGFOP1 Kanchanjangha
Ingrediënten:
Beschrijving volgt
Ingredients:

35 Rose kisses Mint
Ingrediënten:
Groene thee China Sencha, pepermunt (12%), Green tea China Gunpowder, Witte thee Pai Mu Tan, Groene thee
Darjeeling OP, China Jasmin Dragon Pearls, rozenblaadjes (1%), rose peper, natuurlijk aroma.
Ingredients:
Green tea China Sencha, peppermint (12%), Green tea China Gunpowder, white tea Pai Mu Tan, Green tea
Darjeeling OP, China Jasmin Dragon Pearls, rose petals (1%), pink pepper, natural flavouring.

36 Smiling Buddha
Ingrediënten:
Groene thee China Sencha, citroengras, gember, natuurlijk aroma, citroenschilletjes.
Ingredients:
Green tea China Sencha, lemongrass, ginger, natural flavouring, lemon peels.

37 Spicey Inspiration
Ingrediënten:
Groene thee China Chun Mee, kaneelstokjes, gember, anijs, citroengras, witte thee Pai Mu Tan, cacao stukjes,
kurkuma, zwarte peper, steranijs,roze peper, kruidnagel, witte thee Mao Feng, rozenblaadjes, kardamon,
gemalen chili, bourbon vanille, gemalen kaneel, gemalen gember, gemalen kardamon.
Ingredients:
Green tea China Chun Mee, cinnamon sticks, ginger, anise, lemongrass, white tea Pai Mu Tan, cacao nibs,
curcuma, black pepper, star anise, pink pepper, clove, white tea Mao Feng, rose petals, cardamon, chili
powdered, bourbon vanilla, cinnamon powdered, ginger powdered, cardamon powdered.

38 Stop making Sense
Ingrediënten:
Groene thee China Sencha, sinaasappelschilletjes, natuurlijk aroma, goudsbloem, blauwe korenbloem,
rozenblaadjes, bourbon vanille.
Ingredients:
Green tea China Sencha, orange peels, natural flavouring, marigold, cornflower blue, rose petals, bourbon
vanilla.

39 Winter Imperial
Ingrediënten:
Beschrijving volgt
Ingredients:

40 You are so beautiful
Ingrediënten:
Groene thee China Sencha, citroengras, Groene thee China Gunpowder, Groene Putharjora, kattestaart kruid,
vlierbes, natuurlijk aroma, Witte thee Mao Feng, berberis wortel, gojibessen, appelbessen, cranberry,
goudsbloem, chiazaad, framboos, moerasspirea, laos, tarwegras, acai, guarana.
Ingredients:
Green tea China Sencha, lemongrass, green tea China Gunpowder, Green Putharjhora, amaranth, elder, natural
flavouring, white tea Mao Feng, barberry root, goji berry, chokeberries, cranberry, marigold, chia seeds,
raspberry, meadowsweet, galangal, acerola, wheatgrass, acai, guarana.

41 Matcha Premium***
Ingrediënten:
Beschrijving volgt
Ingredients:

42 Matcha Cha No Yu (Ceremonial Quality)*****
Ingrediënten:
Beschrijving volgt
Ingredients:

43 Bai Mu Dan Ginger Lemon
Ingrediënten:
Witte thee Bai Mu Dan, groene thee China Chun Mee, citroengras, gember (9%), natuurlijk aroma,
citroenschilletjes (3%).
Ingrediënts:
White tea Bai Mu Dan, green tea China Chun Mee, lemongrass, ginger (9%), natural flavouring, lemon peels
(3%).

44 Bai Mu Dan Vanilla Lavender
Ingrediënten:
Witte thee Bai Mu Dan, groene thee China Chun Mee, lavendel (3%), natuurlijk aroma, Bourbon vanille (2%).
Ingredients:
White tea Bai Mu Dan, green tea China Chun Mee, lavender (3%), natural flavouring, Bourbon vanilla (2%).

45 China Bai Mu Dan
Ingrediënten:
Witte thee Bai Mu Dan met een groen-zacht bruin blad en veel topjes. Bloemig en mild, met een aromatische smaak.
Ingredients:
White tea Bai Mu Dan with a green-slightly brown leaf and many dots. Flowery and mild, with an aromatic taste.

46 China Jasmin Dragon Pearls
Ingrediënten:
Koningin onder de jasmijntheeën: alleen de fijnste jonge groene theeblaadjes worden met de hand geoogst en
vervolgens gedurende meerdere dagen aromatiseerd met verse jasmijnbloesems. De bloesems worden
dagelijks ververst waardoor de theeblaadjes een intense jasmijngeur aannemen. Tot slot worden de blaadjes
met de hand tot zache balletjes gerold. In de kop prachtig goudgeel van kleur.
Ingredients:
Queen of the jasmineteas: only the finest young green tea leaves are harvested by hand and then aromatised
with fresh jasmine blossoms for several days. The blossoms are replaced every day so that the leaves take on
an intense jasmine scent. The leaves are finally rolled by hand to make soft balls which create a wonderful
golden yellow color when infused.

47 China Yin Zhen - White Bud
Ingrediënten:
Een exclusieve melange van de fijnste theeknopjes uit de provincies Fuijan en Guanxi. De zachte scheuten van de eerste voorjaarspluk
garanderen een ongekend lekkere kop thee, met een fris en zacht karakter.
Ingredients:
Exclusive mix of the finest buds of the provinces of Fuijan and Guanxi. These tender shoots of first spring production grant a unique cup
of tea, with a mild and brisk character.

48 Blackberry Tango
Ingrediënten:
Zwarte Assam thee uit Zuid-India, natuurlijk aroma, aardbei, zwarte bes, rode bes, druif (druivenpitolie), vlier,
framboos, braam (1%).
Ingredients:
Black tea Assam - South India, natural flavouring, strawberry, blackcurrant, redcurrant, grape (grape
vegetable oil), elderberry, raspberry, blackberry (1%).

49 Blue Earl Grey
Ingrediënten:
Zwarte Assam thee uit Zuid-India, blauwe korenbloem, bergamot natuurlijk aroma.
Ingredients:
Black tea Assam South India, blue cornflower, bergamot natural flavouring.

50 Ceylon Orange Pekoe Venture
Ingrediënten:
Een voortreffelijke sprankelende en aromatische thee met in de kop een mooie koperkleur.
Ingredients:
An excellent sparkling and aromatic tea, with a cupreous cup.

51 Cha Cha Vanilla
Ingrediënten:
Zwarte Assam thee uit Zuid-India, natuurlijk aroma, Bourbon vanille (2%).
Ingredients:
Black tea Assam- South India, natural flavouring, Bourbon vanilla (2%).

52 Chai
Ingrediënten:
Zwarte Assam - Zuid-India, kaneelstokje, venkel, gember, anijs, roze grasanjer, gemalen kardamon.
Ingredients:
Black tea Assam - South India, cinnamon, fennel, ginger, anise, pink dianthus, cardamom powder.

53 China Black Moonlight
Ingrediënten:
Een unieke thee, vervaardigd van de blaadjes van 300 tot 500 jaar oude in het wild groeiende theebomen. Uit
het hart van de provincie Yunnan.
Ingredients:
A unique tea, made from the leaves of 300 to 500 years old wild tea treas. From the heart of the Yunnan
province.

54 China Golden Yunnan GFOP
Ingrediënten:
Topkwaliteit - Golden Flowery Orange Pekoe. Een traditioneel vervaardigd gelijkmatig blad, zacht in de kop en
met een typerende aromatische smaak.
Ingredients:
Prime quality - Golden Flowery Orange Pekoe. A traditionally-made even leaf, with a soft cup and typical
aromatic flavour.

55 China Keemun Mao Feng
Ingrediënten:
Een traditioneel vervaardigde Keemun met een onmiskenbaar karakter, zacht en tegelijkertijd vol van smaak.
Ingredients:
A traditionally made Keemun of unmistakable character, with a soft and full-bodied cup.

56 China Lapsang Souchong
Ingrediënten:
Een stevige zwarte thee die boven speciaal houtvuur wordt gedroogd en zo zijn rooksmaak krijgt.
Ingredients:
A course black tea that obtains its smoky flavour from the steam of special woods.

57 English Breakfast Broken
Ingrediënten:
Een melange van verschillende Assam en Ceylon theeën. Goudkleurig en een zeer aromatische smaak.
Ingredients:
A blend of several organic Assam and Ceylon teas. Golden infusion and a very aromatic taste.

58 India Assam SF SFTGFOP1 Tonganagaon
Ingrediënten:
Een langwerpig bruin blad vermengd met gouden tips, en in de kop een aansprekende koperkleur. Het aroma
is levendig, fris en met een lichte moutsmaak in de afdronk.
Ingredients:
The long brownish leaf crossed with golden tips produces an appealing copper-coloured cup. The aroma is
tangy, fresh and has a pleasant and lingering malty aftertaste.

59 India '20 Darjeeling FF SFTGFOP1 Singell
Ingrediënten: .
"Flight tea": prachtige. bloemrijke Darjeeling Singell van de allereerste lentepluk van 2020. Een superbe thee.
Ingredients:
"Flight tea": magnificent, flowery Darjeeling Singell. Very first spring flush 2020. A superb tea.

60 India Darjeeling FF FTGFOP1 Steinthal
Ingrediënten: .
Zeer aromatische Darjeeling Steinthal van de eerste pluk met een volle smaak en zorgvuldig bewerkt blad.
Ingredients:
Highly aromatic Darjeeling First Flush Steinthal with a full cup and carefully processed leaves.

61 Lady Grey Deluxe
Ingrediënten:
Zwarte Assam thee uit Zuid-India, zwarte thee Assam OP, citroengras, zwarte thee Pi Lo Chun Longkou,
bergamot natuurlijk aroma, sinaasappelschilletjes, citroenschilletjes, blauwe korenbloem, rozenblaadjes.
Ingredients:
Black tea Assam - South India, black tea Assam OP, lemon grass, black tea China Pi Lo Chun Longkou,
bergamot natural flavouring, orange peels, lemon peels, cornflower blue, rose petals.

62 Nepal SF SFTGFOP Jun Chiyabari
Ingrediënten:
Deze prachtige thee combineert de karakteristieke kenmerken van een Himalaya-thee met lichte nuances van
een oolong.
Ingredients:
This wonderful tea combines the typical features of an Himalayan tea with slight nuances of an oolong.

63 Russian Earl Grey
Ingrediënten:
Zwarte Assam thee uit Zuid-India, bergamot natuurlijk aroma, goudsbloem, blauwe korenbloem.
Ingredients:
Black tea Assam - South India, bergamot natural flavouring, marigold, cornflower blue.

64 Tjik Tjok
Ingrediënten:
Beschrijving volgt.
Ingredients:

65 Tropical Fruit Treasure
Ingrediënten:
Zwarte Assam thee - Zuid-India, witte thee Pai Mu Tan, groene thee Darjeeling OP, natuurlijk aroma, papaya,
mangostukjes, goudsbloem, appelbes, blauwe korenbloem.
Ingredients:
Black tea Assam - South India, White tea Pai Mu Tan, Green tea Darjeeling OP, natural flavouring, papaya,
mangopieces, marigold, chokeberrie, cornflower blue.

66 Winterlove
Ingrediënten:
Beschrijving volgt.
Ingredients:

67 China Pu Erh
Ingrediënten:
Rode thee met een zeer sterke aardse smaak en donkere kleur, “post-gefermenteerd”.
Ingredients:
Red tea with a very strong and earthy taste and a dark cup, “post-fermented”.

68 China Anxi Tie Guan Yin
Ingrediënten:
Deze Oolong is afkomstig uit het hart van Anxi in de provincie Fuijan. Een traditioneel gerold donkergroen
blad. In de kop een zachtfluwelen, uitgesproken aroma met een lange nasmaak. Kan meerdere keren worden
opgeschonken.
Ingredients:
An Oolong from the heart of the province of Fuijan, Anxi. Traditionally rolled deep-green leaves. Enjoy its
velvety, long-lasting and distinctive flavour. Multiple infusions.

69 China Milky Oolong
Ingrediënten:
Oolong Tie Guan Yin, natuurlijk aroma (lactose)
Ingredients:
Oolong Tie Guan Yin, natural flavour (lactose)

70 China Oolong Shui Xian
Ingrediënten:
Oolong-specialiteit met een gelijkmatig gerold blad. Een lichtgele kleur en een milde bloemrijke smaak.
Ingredients:
China Oolong speciality with an even rolled leaf. A pale yellow cup with a mild flowery taste.

71 China Pouchong
Ingrediënten:
Donkergroene Oolong met een opengedraaid blad en een uitgesproken umami karakter. Kan twee keer worden
opgeschonken.
Ingredients:
Dark green, unraveled Oolong leaf with pronounced umami character. Two infusions.

72 Nepal Oolong
Ingrediënten:
Een perfect bewerkte oolong thee uit de hooglanden van de Himalaya. Met zijn complexe palet aan aroma’s is
dit een prachtge thee voor liefhebbers en kenners. Kan twee keer worden opgeschonken.
Ingredients:
A perfectly crafted oolong tea produced in the heights of the Himalayas. With is complex range of flavours it
offers something special tot the true tea connoisseurs. Two infusions.

73 Brrrrr.....
Ingrediënten:
Appel, hibiscus, rozenbottel, mandarijnschilletjes, kaneelstokje, gember, natuurlijk aroma, kardamon, zwarte
peper, kruidnagel, rozenblaadjes, WALNOOT, gepofte mais.
Ingredients:
Apple, hibiscus, rose hip, tangarine peels, cinnamon sticks, ginger, natural flavouring, cardamon, black
pepper, clove, rose petals, WALNUT, popcorn.

74 Coup Soleil
Ingrediënten:
Appel, hibiscus, citroengras, Rooibos Narural, druif (druivenpitolie), rozenbottel, natuurlijk aroma,
goudsbloem, granaatappel, mango, rozenblaadjes. (biologisch)
Ingredients:
Apple, hibiscus, lemongrass, Rooibos natural,grape (grape, vegetable oil), rose hip, mango, natural flavouring,
marigold, pomegranate, mango, rose petals. (organic)

75 Elderberry suits Vanilla
Ingrediënten:
Appel, hibiscus, rozenbottel, natuurlijk aroma, vlierbes (3%), blauwe korenbloem, bourbon vanille (1%).
Ingredients:
Apple, hibiscus, rosehip, natural flavouring, elderberry (3%), cornflower blue, bourbon vanilla (1%).

76 Give Peach a Chance
Ingrediënten:
Appel, rooibos, druif (druif, druivenpitolie), peen, cranberry, citroengras, groene munt, rozenbottel,
rozenblaadjes, natuurlijk aroma, goudsbloem, hibiscus, perzik (2%), roze peper.
Ingredients:
Apple, rooibos natural, grape (grape, grapeseed oil), carrot, cranberry, lemongrass, spearmint, rose hip, rose
petals, natural flavouring, marigold, hibiscus, peach (2%), pink pepper.

77 Let'dance
Ingrediënten:
Appel, Rooibos natural, banaan (banaan, kokosolie, rietsuiker, honing), natuurlijk aroma, cacaoschaal,
aardbei, popcorn, braam, Bourbon vanille.
Ingredients:
Apple, Rooibos natural, banana (banana, coconut oil, cane sugar, honey) , natural flavouring, cacaopeels,
strawberry, popcorn, raspberry, Bourbon vanilla.

78 Precious Moments
Ingrediënten:
Appel, citroengras, verbena, goudsbloem, citroenmirte.
Ingredients:
Apple, lemongrass, verbena, marigold, lemon myrtle.

79 Sunny Kiss
Ingrediënten:
Druif (druivenpitolie), dadel (dadel, fijngemalen), vijg ( vijg, fijngemalen), natuurlijk aroma, goudbes,
sinaasappelschilletjes, mango, goudsbloem.
Ingredients:
Grape (grape, vegetable oil), date (date, rice flour), fig (fig, rice flour), natural flavouring, physalis, orange
peels, mango, marigold.

80 Winter’s Finest/Christmas Time
"Glühthee"
Ingrediënten:
Appel, hibiscus, druif (druivenpitolie), sinaasappelschiletjes, rozenbottel, kaneelstokje, natuurlijk aroma,
kruidnagel, zwarte
Ingredients:
Apple, hibiscus, grape, (grape, vegetable oil), orange peels, rose hip, cinnamon sticks, natural flavour, clove,
black pepper.

81 Amour Provence
Ingrediënten:
Citroengras, kaneelstokje, verbena, rozemarijn, tijm, olijfblaadjes, natuurlijk aroma, lavendel, lindebloesem.
Ingredients:
Lemongrass, cinnamon sticks, verbena, rosemary, thyme, olive leaves, natural flavouring, lavender, lime
blossoms.

82 Beat It
Ingrediënten:
Kaneelstokje, venkel, gember, sinaasappelschil, anijs, zoethoutwortel, cacaoboon, kruidnagel, heilige
basilicum, paardenbloem, ananas.
Ingredients:
Cinnamon sticks, fennel, ginger, orange peels, anise, licorice root, cacao nibs, cloves, tulsi, dandelion,
pineapple.

83 Camomille Blossoms - Kamillebloesem
Ingrediënten:
Kamillebloesem.
Ingredients:
Camomile blossoms.

84 Chai Herbal Blend
Ingrediënten:
Venkel, anijs, zoethoutwortel, gember, kaneelstokje, kruidnagel, kardemom.
Ingredients:
Fennel. Anise, licorice root, ginger, cinnamon sticks, clove, cardamom.

85 Delightful Fasting
Ingrediënten:
Groene thee China Chun Mee, groene mate, gember, brandnetel, natuurlijk aroma, Witte Thee Pai Mu Tan,
Groene thee Darjeeling OP, China Oolong, paardenbloem, groene Rooibos, braamblaadjes, rozenblaadjes.
Ingredients:
Green Tea China Chun Mee, mate green, ginger, nettle, natural flavouring, White Tea Pai Mu Tan, Green Tea
Darjeeling OP, China Oolong, tulsi, dandelion, Green Rooibos, blackberry leaves, rose petals.

86 Detox Dates date Cacoa
Ingrediënten:
Dadel (dadel, rijstebloem) (45%), citroengras, Groene thee China Sencha, brandnetel, Mate groen, natuurlijk
aroma, goudsbloem, cacaoschilfers, citroenschilletjes.
Ingredients:
Date (date, rice flour) (45%), lemon grass, green tea China Sencha, nettle, mate greeen, natural flavouring,
marigold, cacao nibs (4%), lemon peels.

87 Evening Herbals
Ingrediënten:
Appel, verbena, natuurlijk aroma, sinaasappelschilletjes, hopblaadjes, heilige basilicum, goudsbloem,
vrouwenmantelkruid, valeriaan, bonenkruid.
Ingredients:
Apple, verbena, balm, natural flavouring, orange peels, hop petals, tulsi, marigold, lady’s mantle herb,
valerian, savory.

88 Fill ‘m up
Ingrediënten:
Venkel, anijs, kummel, melis.
Ingredients:
Fennel, anise, caraway, balm.

89 Good Mornin’
Ingrediënten:
Appel, braamblaadjes, rozenbottel, melisse, peen, natuurlijk aroma, verbena, vlierstruik, gewone vlier,
citroenmirte, berberiswortel, kamille, zuring, rozenblaadjes, moerasspirea, malva.
Ingredients:
Apple, blackberry leaves, rose hip, balm, carrot, natural flavouring, verbena leaves, elderberry, elder, lemon
myrthle, barberry root, camomile, sorrel, rose petals, meadowsweet, mallow.

90 Green Mint - Groene Munt
Ingrediënten:
Groene munt
Ingredients:
Green mint.

91 Internal Peace
Ingrediënten:
Groene munt, kaneel stokje, gember, hibiscus, zoethoutwortel, sinaalappelschilletjes, kamille, kruidnagel, roze
peper, kardamon.
Ingrediënts:
Spearmint, cinnamon peaces, ginger, hibiscus, licorice root, orange peels, camomille, cloves, pink pepper,
cardamon.

92 Lemon freshens up Ginger
Ingrediënten:
Olijfblaadjes, appel, citroengras (21%), gember (12%), natuurlijk aroma, melis, citroenschilletjes (3%).
Ingredients:
Olive leaves, apple, lemongrass (21%), ginger (12%), natural flavouring, balm, lemon peels (3%).

93 Life is Life
Ingrediënten:
Rooibos, appel, rozenbottel, citroengras, venkel, zwarte peper.
Ingredients:
Rooibos natural, apple, rose hip, ginger, lemongrass, fennel, black pepper.

94 Lime Blossoms - Lindebloesem
Ingrediënten:
Lindebloesem. Rustgevend en bevorderlijk voor een goede nachtrust. Vermindert angst, spanningen en
hartkloppingen. Daarnaast zweetafdrijvend, vochtafdrijvend en koortswerend, dus aangewezen bij
verkoudheid, prikkelhoest en griep.
Ingredients:
Lime blossoms.

95 Meditation
Ingrediënten:
Appel, citroengras, rozenbottel, kamille, heilige basilicum, goudsbloem, zwarte peper, pepermunt, lavendel,
droogbloem, kardemon, valeriaan.
Ingredients:
Apple, lemongrass, rose hip, camomile, tulsi, marigold, black pepper, peppermint, lavender, cudweed,
cardamon, valerian.

96 Nettle - Brandnetel
Ingrediënten:
Brandnetel.
Ingredients:
Nettle.

97 Nice Dreams
Ingrediënten:
Dadel (fijngemalen dadel), appel, melisse, braamblaadjes, kamille, peen, venkel, citroenschilletjes, verbena,
natuurlijk aroma, duizendblad, hop bloemblaadjes, St. Janskruid, perzik, lavendel, blauwe korenbloem.
Ingredients:
Date (date, rice flour), apple, balm, rasberry leaves, camomille, carrot, fennel, lemon peels, verbena leaves,
natural flavouring, yarrow, hop petals, St- Johns- wort, peach, lavender, cornflower blue.

98 Such A Perfect Day
Ingrediënten:
Dadel ( fijngemalen dadel), verbena, venkel, kamille, citroenschilletjes, sinaasappelschil, citroenmirte,
bourbon vanille.
Ingredients:
Date ( date, rice flour), verbena, fennel, camomilla, lemon peels, orange peels, verbena leaves, natural
flavouring, lemon myrthle, bourbon vanilla.

99 Summer Romance
Ingrediënten:
Citroengras, appel, gember, kamille, zwarte peper, kaneelstokje, rozenblaadjes, blauwe korenbloem, abrikoos.
Ingredients:
Lemongrass, apple, ginger, camomille, black pepper, cinnamon sticks, rose petals, cornflower blue, apricot.

100 Thinking of you
Ingrediënten:
Appel, melis, lindebloesem, vlierbes, blauwe korenbloem, vrouwenmantelkruid, thijm, duizendguldenkruid,
zonnehoed, salie.
Ingredients:
Apple, balm, lime blossoms, elderberry, cornflower blue, lady’s mantle herb, thyme, centaury, purple
coneflower, sage.

101 Women’s Power
Ingrediënten:
Appel, braamblaadjes, Rooibos, gember, kaneelstokje, zwarte peper, sinaasappelschilletjes, kamille,
kruidnagel, kardamon.
Ingredients:
Apple, blackberry leaves, Rooibos Natural, ginger, cinnamon sticks, black pepper, orange peels, camomile,
clove, cardamon.

102 Apples love Cinnamon
Ingrediënten:
Rooibos, appel (21%), kaneelstokjes (6%), venkel, natuurlijk aroma, kruidnagel, zoethout.
Ingredients:
Rooibos Natural, apple (21%), cinnamon sticks (6%), fennel, natural flavouring, clove, licorice root.

103 Just in a good Mood
Ingrediënten:
Rooibos, sinaasappelschilletjes, natuurlijk aroma, banaan (banaan, kokosnootolie, rietsuiker, honing),
goudsbloem, rozenblaadjes, blauwe korenbloem, abrikoos.
Ingredients:
Rooibos Natural, orange peels, natural flavouring, banana (banana, coconut oil, cane sugar, honey), marigold,
rose petals, cornflower blue, apricot.

104 Kalahari
Ingrediënten:
Rooibos, citroengras, sinaasappelschilletjes, natuurlijk aroma, blauwe korenbloem.
Ingredients:
Rooibos Natural, lemongrass, orange peels, natural flavouring, cornflower blue.

105 Rooibos Natural
Ingrediënten:
Rooibos.
Ingredients:
Rooibos.

106 Slim with Rooibos
Ingrediënten:
Rooibos (44%), mate groen, citroengras, Groene Thee China Sencha (11%), Witte Thee Pai Mu Tan (9%),
natuurlijk aroma, blauwe korenbloem, perzik, gojibes, olijfblaadjes.
Ingredients:
Rooibos Natural (44%), mate green, lemongrass, Green Tea China Sencha (11%), White Tea Pai Mu Tan (9%),
natural flavouring, cornflower blue, peach, gojiberry, olive leaves.

107 Summer Miracle
Ingrediënten:
Rooibos Natuur, bramenblaadjes, druif (druif, plantaardige olie), Groene Rooibos, natuurlijk aroma,
goudsbloem, sinasappelschilletjes, aardbei, blauwe korenbloem.
Ingredients:
Rooibos Natural, blackberry leaves, grape (grape, vegetable oil), Green Rooibos, natural flavouring, marigold,
orange peels, strawberry, cornflower blue.

108 Winter Euphoria
Ingrediënten:

Beschrijving volgt.
Ingredients:

109 With a Vanilla Touch
Ingrediënten:
Rooibos, natuurlijk aroma, bourbon vanille (2%).
Ingredients:
Rooibos Natural, natural flavouring, bourbon vanilla (2%).

110 Lapacho Lemon
Ingrediënten:
Lapacho (64%), rooibos Super Grade, citroengras (12%), natuurlijk aroma, citroenschilletjes (4%).
Ingredients:
Lapacho (64%), rooibos Super Grade, lemongrass (12%), natural flavouring, lemon peels (4%).

111 Lapacho Natural
Ingrediënten:
Lapacho (100%).
De Inca’s kenden al de kalmerende effecten van de schors van de Lapacho-boom. Gedronken als infusie is
Lapacho-thee een ideale drank na een drukke dag. Een licht bittertje en de wat aardse smaak verraden een
hoge concentratie van belangrijke mineralen.
Ingredients:
Lapacho (100%)
The Incas already knew of the calming effects of the bark of the Lapacho-tree. As an infusion Lapacho-tea is an
ideal drink after a stressful day. Its slightly bitter and earthy taste indicates a high concentration of important
minerals.

112 Lapacho Orange
Ingrediënten:
Lapacho (73%), hibiscus, natuurlijk aroma, sinaasappelschilletjes, (5%), rozenbottel, gember, stukjes
sinaasappel (3%).
Ingredients:
Lapacho (73%), hibiscus, natural flavouring, orange peels (5%), rose hips, ginger, orange pieces (3%).

113 Mate Amazonian Pearl
Ingrediënten:
Mate groen, ananas (ananas, suiker), mango (mango, suiker) citroenschilletjes, natuurlijk aroma, gele
goudsbloemblaadjes.
Ingredients:
Mate green, pineapple (pineapple, sugar), mango (mango, sugar), lemon peels, natural flavouring, yellow
marigold petals.

114 Mate Natural
Ingrediënten:
Mate groen (100%).
In Zuid-Amerika wordt mate door jong en oud gedronken, op elk moment van de dag en bij elke gelegenheid.
Door zijn hoge caffeïnegehalte heeft de drank een behoorlijk stimulerende werking. Daarnaast remt mate ook
het hongergevoel af; interessant dus wanneer je wil afvallen. Ook heerlijk om koud te drinken, eventueel
gecombineerd met munt.
Ingredients:
Mate green (100%).
In South America, mate has always been everyone’s drink, enjoyed round the clock and on any occasion.
Because of its high caffeine content, mate is immensely stimulating, It also has a restraining influence on
appetite which makes it interesting during fasting. Also an ideal refreshing drink, which may be refined with
mint.

115 Mate Power Oasis
Ingrediënten:
Mate groen, groene rooibos, sinaasappelschilletjes, natuurlijk aroma, stukjes sinaasappel, safflloerblaadjes,
goudsbloemblaadjes.
Ingredients:
Mate green, green rooibos, orange peels, natural flavouring, orange pieces, safflower petals, yellow marigold
petals.

