
ZIMNÍ NOVINKY 
 

 

Svařené víno 
 

Červené víno svařené s exotickým 
kořením. 

2dcl/65 Kč 

 
 

Grog 

 

Česká klasika pro neklasické 
večery u nás. Tuzemák s horkou 
vodou a citronem zahřeje v těle a 
posléze i na duši. 

2dcl/60 Kč 

 

 
Veselý lipový čaj 

 

Horký lipový čaj se sladkým 
bylinkovým likérem a citrónem. 
(Licor 43, Alc. 31% Vol, 5cl) 
 

konvička 98 Kč 

 
 

Čaj z čerstvé máty 
 

Horký čaj vhodný do sychravého 
počasí. 

konvička 75 Kč 
 

 

Pečené čaje… 
 

Lze objednat v horké či ledové 
variantě. 

Aloe vera  

Citrón 
3dcl/65 Kč 

Hruška s chilli  
3dcl/70 Kč 

   
 

Jablečný štrůdl 
 

Ovocný čaj obsahující jablka, 
ibišek, šípek, pomerančovou kůru, 
rozinky, kokos, cukrové krystaly a 
skořici. 

Konvička 75 Kč 
 

 
Dýně s kurkumou 

 

Ovocný čaj tvořený směsí jablek, 
kurkumy, mrkve, dýně,  skořice,  
kakaových slupek, hřebíčku, 
pomerančové kůry a měsíčku. 
 

Konvička 75Kč 
 



Bai Hao Yin Zhen Ji Pin 
 

"Bílé ochmýřené stříbrné jehličky" - 
nejlepší a nejznámější čínský bílý 
čaj. Pro výrobu tohoto čaje se 
používají mladé, bohatě 
ochmýřené a velké silné tipsy 
čajovníku kultivaru Fu Ding Da 
Bai Cha.. Pravý Bai Hao má 
všechny čtyři cennosti čínského 
čaje (tvar listů, barvu nálevu, chuť 
a vůni) opravdu nádherné. 
Nerozvinuté pupeny stejné 
velikosti, ochmýřené jako vrba. 
Vůně suchého listu má sladké 
tóny květního pylu, čerstvost 
horského větru a sladkost ranní 
rosy. Nálev má barvu mandlově 
žlutou až pomerančovou. Chuť je 
čistá, sladká, lehká a něžná, s 
tenkou jarní energií. 
 

Zhong   165 Kč 
Konvička (4 nálevy)  200 Kč 

 

 

 
 

Nilgiri Frost 
 

Tento unikátní čaj pochází 
z čajové zahrady Parkside Estate. 
Zde se pěstují speciální odrůdy 
čajovníků, jejichž lístky raší i při 
lehce mrazivém počasí. Čaj má 
zelenohnědé lístky, které po zalití 
vytvářejí zlatavý nálev s vůní 
bílých hroznů. V chuti dominují 
bílé hrozny a broskve, v závěru se 
objeví chuť špendlíků a šípků. 
 

Konvička 75 Kč 
 
 

Kabusecha  Shimizu 
BIO 

 

Pro milovníky japonských čajů, z 
organických plantáží pana 
Morishity, z proslulé lokality 
Shimizu ("Horský pramen") 
pochází tento zastiňovaný čaj aj. 
V chuti je patrná sladkost a 
kulatost, bez stopy svíravosti. 

 
Zhong   95 Kč 

Konvička (3 nálevy)  130 Kč 


