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Oznaczenia:

jedno parzenie dwa parzenia  trzy parzenia

Informacje:

Jeden czajniczek jest przeznaczony dla max. 2. osób.

Ceny podane w menu to ceny za czajniczek herbaty.
O ceny herbat na wagę prosimy pytać obsługę sklepu.

Yerba mate podawana jest w ceramicznym matero z 
bombillą i termosem wody.  

Aby złożyć zamówienie 

prosimy o podejście do lady.



HERBATY BIAŁE
Bai Hao Yin Zhen  19 zł

Jedna z rzadkich, najbardziej cenionych i poszukiwanych chińskich her-
bat. Jej skład stanowią tylko młode, nierozwinięte pączki (white tips) 
o  srebrnawym odcieniu. Dzięki obecności jedynie pączków, herbata ta 
jest najbogatsza we właściwości charakterystyczne dla herbat białych. 

Bai Mu Dan  12 zł
(Biała Piwonia)

Popularna herbata z  prowincji Fujian, wytwarzana z  pąków i  młodych 
liści odmian krzewów „da bai” i  „shui xian bai”. Zbierane wiosną pędy 
składają się z  jednego pąka i dwóch liści. Kształtem przypominają one 
kwiat piwonii, której herbata zawdzięcza swoją nazwę. Jasnożółty na-
par odznacza się lekko kwiecistym, ziołowo – orzeszkowym aromatem. 
W smaku gładki jak jedwab. 

Paklum  21 zł
Jedna z najlepszych i najbardziej ekskluzywnych chińskich białych her-
bat. Jej skład stanowią nierozwinięte pączki, które po ręcznym zerwaniu 
są natychmiast poddawane więdnięciu i  suszeniu naturalnymi meto-
dami. Smakuje subtelnie, z  wyczuwalną śmietankową aksamitnością.

Phoenix Pearl  18 zł
(Cesarska Perła)

Chińska biała herbata o aromacie jaśminu zwinięta w drobne kuleczki, któ-
re rozwijają się podczas zaparzania. Najwyższej jakości liście i koniuszki list-
ków (tips) są ręcznie zwijane w drobne perełki oraz aromatyzowane świeżo 
zebranymi kwiatami jaśminu.

White Monkey  13 zł
(Biała Małpa)

Najwyższej jakości chińska biała herbata, posiadającą długie, ręcz-
nie zwijanie liście przypominające łapę małpy. W  składzie herbaty 
są pączki krzewu herbacianego wraz z  dwoma pierwszymi listkami.

White Flower Lychee Ball  12 zł
Liście tej białej chińskiej herbaty artystycznej zwinięte są ręcznie na 
kształt kuli. W trakcie zaparzania, białe pączki pięknie rozwijają się, zo-
stawiając kwiat liczi w centrum pięknej kompozycji.

White Nepal Himalayan  18 zł
Herbata biała z Nepalu o wspaniałym, kwiecisto-owocowym aromacie 
przypominającym brzoskwinie i mango. Delikatny smak tej herbaty dłu-
go pozostaje w ustach.



Ya Bao Yesheng  19 zł
Jest to mieszanka odmian Camelli, które rosną w  Lincang, Baoshan 
i  w  zachodnim obszarze Dehong Yunnan. Małe, białe pąki są zbierane 
pod koniec marca, a  następnie suszone. Smak jest świeży i  delikatnie 
owocowy, nieco podobny do dobrych białych herbat, ale znacznie bar-
dziej wyrafinowany. Napar Pu-Erha jest jasny, o  delikatnym aromacie 
świeżych sosnowych igiełek.

HERBATY BIAŁE
Z DODATKAMI

Anielskie Łąki   12 zł
Zielona herbata Sencha i biała herbata Snow Buds z dodatkiem płatków 
róży, liści ginkgo, niebieskich płatków prawoślazu lekarskiego i kawał-
ków papai, truskawki, ananasa, maliny. Smak urzekający i  zmysłowy.

Biały Anioł   13 zł
Mieszanka klasycznej herbaty Bai Mu Dan oraz kwiatków słonecznika i 
bławatka. Delikatna kompozycja o klarownym, jasnożółtym naparze, 
delikatnym aromacie i wciągającym smaku białej czekolady. Idealnie 
komponuje się ze słodkimi deserami.

Martynika  13 zł
Wysokiej klasy specjał – biała herbata z  dodatkiem owoców papai, 
ananasa, płatków słonecznika, wyciągu z  brzoskwini, które stanowią 
o wyjątkowości tej herbaty. Doskonała kompozycja dla wielbicieli herbat 
białych.

Bai Mu Dan Rose  13 zł
Wyjątkowa mieszanka szlachetnej białej herbaty Bai Mu Dan z aroma-
tycznymi pączkami róży. 



HERBATY ŻÓŁTE
Ding Gu Da Fang  15 zł

Nazywana „Herbatą Cesarską”, ponieważ zarezerwowana była przez wiele 
setek lat jedynie dla dworu cesarskiego. Ten rodzaj herbat produkowany 
jest tylko w  Chinach, w  bardzo małych ilościach, dlatego herbata żółta 
bywa obiektem poszukiwań koneserów z  całego świata. Przywraca siły 
witalne, ma znakomity wpływ na układ trawienny- usuwa szkodliwe 
substancje z organizmu. Bladożółty napar ma świeży i niezwykle subtelny, 
orzeszkowy aromat oraz miękki, słodki smak.

Junshan Yin Zhen  19 zł
Bardzo poszukiwana, ekskluzywna herbata z  wyspy Junshan w  królew-
skich górach prowincji Hunan. Jedna z dziesięciu oficjalnie uznanych naj-
lepszych herbat chińskich, jeden z największych rarytasów ze względu na 
skład – młode nierozwinięte pączki, które są ręcznie zbierane jeszcze przed 
rozwinięciem. Ze względu na cudowne właściwości tej herbaty, podobień-
stwo w wytwarzaniu i jak twierdzą znawcy – takim samym ułożeniu drzew 
– często uznawana jest za „siostrę” herbaty białej Yin Zhen ( Bai Hao Yin 
Zhen). 

Yellow Sun  13 zł
Żółta herbata zbierana w okolicach Żółtych Gór (Huang Shan) w prowin-
cji Anhui. Przyjemnie wytrawna z orzeszkowym posmakiem.

HERBATY OOLONG
Ali Shan Jin Xuan  23 zł

Jeden z  najlepszych i  najbardziej cenionych oolongów na świecie.. Do-
skonałe warunki klimatyczne w wysokich górach Tajwanu - krystalicznie 
czyste powietrze i niezwykły, niedostępny teren uprawy tej herbaty - to 
czynniki, które stanowią o jej jakości. Mglista pogoda wytwarza specyficz-
ne warunki sprawiając, iż liście herbaty bardzo mocno chłoną aromat lasu, 
w którym rosną, oddając w pełni jego istotę i czystość. Przenikanie się tych 
wspaniałych dzieł natury widać w subtelnym, orzeźwiającym charakterze 

tej herbaty.



Bai Hao Oolong  15 zł
Półfermentowana, jedna z najcenniejszych herbat tajwańskich, o wspania-
łych liściach z domieszką białych końcówek. Znana również jako Orientalna 
Piękność, daje napar o bardzo gładkim i słodkim smaku. Posiada miodowo 

- owocowy ar mat. Słynna herbata, namaszczona przez królową Elżbietę II.

Bao Zhong  16 zł
Wyśmienitej klasy lekko fermentowany tajwański wysokogórski oolong. 
Jeden z najwyżej cenionych oolongów na świecie ze względu na unikal-
ność produkcji i najwyższej jakości długie, cienkie liście, które poddane 
krótkiemu procesowi fermentacji owijane są w bawełniany papier i su-
szone przez prażenie. Smak bardzo unikalny, słodkawy.

Da Hong Pao  15 zł
Legendarna herbata, nazywana w  dynastii Qing „Królem Herbaty”. Ten 
znacznie fermentowany (ok. 60%) oolong ze słynnych gór Wu Yi zasłynął 
wielokrotnie w licznych konkursach, już od XVIII wieku zbierając wiele na-
gród. Istnieje wiele klas jakościowych tej herbaty, najwyższe potrafią osią-
gać ogromne ceny. Smak wyraźnie mocniejszy o zróżnicowanej, pieczonej 
strukturze. 

Dong Ding Oolong  16 zł
Wysokiej klasy tajwański, lekko fermentowany oolong. Jeden z najlep-
szych oolongów produkowanych na Tajwanie. Liście zbierane są ręcznie 
każdej wiosny na zboczu góry Doong Ding. Lekka fermentacja oolonga 
Dung Ti sprawia, że nazywany jest on zielonym oolongiem. Liście zwijane 
są w nieregularne kulki. Bogaty napar jest wyraźnie kwiatowy i słodki. 

Jin Xuan  15 zł
Herbata produkowana od stosunkowo niedawna – bowiem od 1981 roku. 
W krótkim czasie zyskała jednak wielu wielbicieli na całym świecie, głównie za 
doskonały, zrównoważony smak i wyjątkową jakość. Smak jest gładki, słodka-
wy i orzeźwiający. Aromat jest lekko maślany, określany również jako mleczny.

Mi Lan Xiang Dan Cong  13 zł
Wspaniały przykład mocniej utlenianego oolonga z Gór Feniksa (Fen-
ghuang Shan) na południowym wschodzie Chin. Nazwa Mi Lan Xiang 
oznacza dosłownie „aromat miodowej orchidei”. Naturalny smak, nie 
poddany żadnej dodatkowej aromatyzacji, potrafi silnie kojarzyć się z 
owocami albo kwiatami. 

Milk Oolong  14 zł
Wysokojakościowy oolong pochodzący z  Anxi w  prowincji Fujian, znanej 
z  produkcji wyśmienitych herbat. Swój niepowtarzalny smak herbata ta 
zawdzięcza specjalnej technice, która pozwala przed wysuszeniem liści 
w wyjątkowy sposób nadać mleczny aromat. Liście są duże, zwinięte w małe 
nieregularne kuleczki o mlecznym aromacie. Smak i zapach tej herbaty są 
tak niesamowite, że tworzą piękną i aromatyczną, harmonijną kompozycję, 
której wielu nie może się oprzeć.

Tie Guan Yin  16 zł
Bogini Miłosierdzia z południowo – wschodnich Chin. Tie Guan Yin z pro-
wincji Anxi jest herbatą półfermentowaną typu Oolong, jedną z  naj-
słynniejszych i popularnych herbat chińskich. Oficjalnie uznana za jedną 
z dziesięciu najlepszych chińskich herbat. Liście są duże, zwinięte w małe 
nieregularne kuleczki o słodko-kwiecistym aromacie. Cudowny smak tej 
herbaty jest darem mitycznej bogini, którym możemy się cieszyć do dzi-
siaj. Legenda mówi, że tylko ludzie, których życie jest obrazem szacunku, 
poczują piękno i przyjemności ukryte w liściach herbaty z tego krzewu.



HERBATY ZIELONE
Bancha Kyoto     16 zł

Herbata ta pochodzi z  tych samych krzewów co sencha. Produkowana 
z większych, twardszych liści wraz z szypułkami i miękkimi łodyżkami po-
zostałymi po zbiorze herbaty sencha. Liście zawierają mniej kofeiny i taniny, 
przez co dają słabszy napar doskonale nadający się dla dzieci.

Genmaicha  12 zł
Tradycyjna japońska mieszanka herbaty bancha z  dodatkiem prażonego 
ryżu i jęczmienia, pododobnego do prażonej kukurydzy. Herbata o jasnozie-
lonym, orzeźwiającym naparze o lekko orzechowym posmaku.

Gunpowder Temple of Heaven  11 zł
To znana herbata o bardzo charakterystycznym wyglądzie. Listki Gunpow-
dera zwijane są w  trakcie przetwarzania w  malutkie kuleczki, które dają 
klasyczny napar o wyraźnej przyjemnej cierpkości i goryczce. Bardzo pozy-
tywnie wpływa na krwioobieg sercowo-naczyniowy. Zwana herbatą życia, 
która pobudza, dodaje energii i  doskonale oczyszcza organizm z  toksyn. 
Wzmacnia układ oddechowy i nerwowy, pomaga w koncentracji, gdyż akty-
wizuje pracę mózgu. Dzięki silnym działaniom bakteriobójczym zapobiega 
powstawaniu wrzodów żołądka i ułatwia przyswajanie pokarmów.

Hojicha  12 zł
Japońska prażona herbata zawierająca najwyższej jakości łodygi, skrupulat-
nie wyselekcjonowanej Kukichy z rejonu Shizuoka. Polecamy dla osób w każ-
dym wieku, także małym dzieciom.  Ciemnobrązowy napar ma orzechowy, 
smak i lekko ziemisty aromat.

Huang Shan Mao Feng  15 zł
Unikalna herbata na naszym rynku, pochodząca z prowincji Anhui, z okolic 
żółtej góry (Huang Shan). Jest to jedna z dziesięciu oficjalnie uznanych naj-
lepszych herbat chińskich. Doskonała klasa tej herbaty jest bardzo wysoko 
ceniona przez koneserów zielonych herbat. Napar jest klasycznie czysty. 
Smak jest orzeźwiający, świeży, z lekko wyczuwalną słodyczą.

Gyokuro  22 zł
Najwyższa klasa znakomitej herbaty japońskiej. Pierwszorzędny, lśniący, ciem-
nozielony drobny liść, którego struktura różni się od innych japońskich herbat 
dzięki zaciemnionym plantacjom, ulokowanym wysoko w górach. Ta proce-
dura została po raz pierwszy użyta w wieku dziewiętnastym w Uji w pobliżu 
Kioto, gdzie najwyższe kategorie tej herbaty produkuje się do dziś. 

Napar Gyokuro odznacza się pięknym zielonym kolorem, łączy w sobie klasycz-
ny aromat lasu i morza z lekką nutą kwiatów i łąki. Konsystencja wyważona 
i treściwa, charakterystyczna dla herbaty Gyokuro.



Jeoncha  14 zł
Fantastyczna koreańska zielona herbata o słodkim naparze i delikatnym, 
świeżym posmaku prażonych orzechów.

Karigane  12 zł
Unikalne połączenie zielonych herbat kukicha oraz matcha. Wywodzi się 
ona z herbaty sencha z rejonów Shizuoki. Charakteryzuje ją mała gorycz 
oraz jasnozielony napar. Wyczuwalny jest lekko kwiatowy posmak. 

Lu An Gua Pian  15 zł
Pochodząca z Anhui jedna z 10 najlepszych herbat chińskich, laureatka 
China Tea Award w 1982 roku oraz China Food and Drink Award w 1988 
roku. Nagrody te herbata otrzymała za wspaniały orzeźwiający smak 
i jakość. Gua Pian jest zatem wyjątkową pozycją wśród naszych zielonych 
herbat; ciekawostką jest fakt, że herbatę tworzą jedynie części liści bez 
ogonków. 

Smak jest bardzo zrównoważony, z lekką kwiatową nutą. Uroczy, kwia-
towo – słodki posmak stopniowo wypełnia usta. O Lu An Gua Pian zwy-
kło się mówić w tradycji chińskiej, że potrafi poprawić wzrok oraz wyre-
gulować zaburzenia snu.

Long Jing Supergrade  16 zł
Wspaniała, świeża i  aromatyczna postać cesarskiej herbaty Long Jing. 
Wielbiciele podstawowej klasy tej herbaty będą mile zaskoczeni tym, co 
oferuje ta trochę wyższa klasa.

Pi Lo Chun  14 zł
Jedna z  najsłynniejszych, wyśmienitych zielonych herbat i  jednocześnie 
jedna z najstarszych. Uzyskała tytuł jednej z dziesięciu oficjalnie uznanych 
najlepszych herbat chińskich. Pochodzące z prowincji Jiangsu liście zwijane 
są ręcznie w  maleńkie, lekko poskręcane spirale z  delikatnym puszkiem 
i  srebrno – złotymi tipsami. Jest to nadzwyczajna herbata na specjalne 
okazje. Smakuje świeżo i mocno, z wyraźną głębią.

Sejak  14 zł
Koreańska zielona herbata o ciekawym smaku, potrafiąca oddać „moc” jak 
dynamiczne herbaty z Wietnamu czy chińskiego Junnanu, a równocześnie 
mająca w sobie delikatność i odrobinę słodyczy herbat japońskich.

Sencha Kagoshima  15 zł
Klasyka japońskich, zielonych herbat. Ma delikatny, wykwintny smak 
i aromat. Duże i szerokie liście po zaparzeniu dają świeży i jasnozielony 
kolor. 

Bardzo dobrze wpływa na trawienie, nasilając przy tym proces redukcji 
tkanki tłuszczowej. Polifenole, które znajdują się w  zielonej herbacie, 
chronią nasz organizm przez wieloma schorzeniami i spowalniają proces 
starzenia się organizmu. Polecana jest szczególnie diabetykom, ponie-
waż zapobiega wzrostowi poziomu cukru we krwi oraz reguluje wydzie-
lanie żółci.

Sencha iri matcha  12 zł
Ciekawe połączenie dwóch najbardziej znanych japońskich herbat – sen-
cha i matcha. Ma ona delikatny smak i aromat.

Tamaryokucha      16 zł
Japońska herbata najwyższej jakości, pijana przy uroczystych okazjach. 
Składa się ze zwiniętych ciemnozielonych, drobnych liści. Napar herba-
ciany charakteryzuje się jasnozielonym kolorem oraz świeżym i delikat-
nym smakiem.



Xi Hu Long Jing  22 zł
Najwyższa klasa wspaniałej chińskiej herbaty znanej od setek lat. Pocho-
dzi z prowincji Zhejiang, gdzie jest ręcznie zbierana. Pierwszorzędny liść, 
niebywała moc, lekkość oraz świeżość stanowią o wspaniałości tej her-
baty. Często przygotowywana przez mnichów buddyjskich i podawana 
pielgrzymom dodawała sił, likwidowała stres i odpędzała złe myśli. 

Herbata o  niezwykłym i  łagodnym smaku – doskonale nadaje się do 
spróbowania dla nowicjuszy herbat zielonych. Zawiera bardzo wiele wi-
taminy C i aminokwasów. Z  badań wynika, że ma największe stężenie 
katechin – związków wykazujących właściwości antyrakowe. Obniża 
poziom cholesterolu całkowitego, wpływając jednocześnie na wzrost 
cholesterolu HDL.

Yunnan Zielona  12 zł
Uprawiana jest w specjalnie pielęgnowanych, najlepszych ogrodach her-
bacianych Junnanu. Sporządza się ją ze skrupulatnie dobieranych, mło-
dych i  nierozwiniętych jeszcze pączków liściowej górnej partii rośliny, 
tzw. tipsów. Klasyczny napar dający pełnię tego, co kojarzy się z bardzo 
dobrą herbatą zieloną.

HERBATY ZIELONE
Z DODATKAMI

8 Skarbów Shaolin  13 zł
W skład mieszanki wchodzi: zielone herbaty sencha, Gunpowder, Mini Tuo, 
Chun Mee, Long Jing, Pi Lo Chun, białe herbaty Bai Mu Dan i Snow Buds oraz 
kawałki ananasa, truskawki, kwiaty słonecznika. Mieszanka ma bogaty 
smak i zdecydowany, egzotyczny, słodki aromat dzięki zawartości suszonych 
kawałków ananasa i truskawki.

Gejsza  12 zł
Jest to mieszanka trzech zielonych herbat: chińskiej herbaty sencha, japoń-
skich herbat bancha i  kukicha, z  dodatkiem pędów bambusa, kawałków 
imbiru, ziarna sezamowego, kwiatów róży, cytryńca chińskiego. Smaczna 
i aromatyczna, intensywna.

Granat Grejpfrut  12 zł
Autorska mieszanka na bazie chińskiej herbaty zielonej z dodatkiem pe-
stek granata, owoców goji i płatków róży. Stworzona specjalnie na nasze 
zamówienie.

Gunpowder Mango  12 zł
Połączenie zielonej herbaty Gunpowder z dodatkiem płatków passiflory, 
kwiatem róży i kawałkami mango. Ciekawa kompozycja na bazie mocnej 
popularnej herbaty o mocnym smaku. Słodkie dodatki łagodzą gunpow-
derową gorycz.

Jaśminowa  12 zł
Chińska herbata zielona Chun Mee z kwiatem jaśminu. Daje przejrzysty, 
jasnożółty napar o gładkim smaku.



Japoński Rarytas  12 zł
Wspaniała herbata na bazie dwóch herbat zielonych bancha i genmaicha 
z dodatkiem pędów bambusa, kawałków imbiru, kardamonu, ananasa, 
papai, orzecha kokosowego, mango, płatków i pączków róży i aromatu. 
Mocna i aromatyczna.

Melon Miód  12 zł
Unikalna, autorska mieszanka na bazie chińskiej herbaty zielonej z do-
datkiem kandyzowanego melona, płatków słonecznika i aromatu miodu.

Mały Budda  12 zł
Zielona herbata sencha z  kawałkami ananasa, papai, lukrecji, drzewa 
sandałowego, czerwonego pieprzu, kwiatami rumianku i aromatu. Uni-
kalny smak, z wyraźną słodyczą. 

Moc Aloesu (Wellness)  12 zł
Zielona herbata sencha z kawałkami ananasa, moreli, skórki cytrynowej, 
werbeny cytrynowej, liści aloesu i rokitnikiem. Lekka i orzeźwiająca pro-
pozycja.

Moc Ginkgo  12 zł
Mieszanka składająca się ze znanej z pozytywnych właściwości herbaty 
japońskiej sencha, liści miłorząbu japońskiego oraz owoców i kwiatów 
czarnego bzu, maliny, jeżyny, pączków róż oraz aromatu. 

Sencha Ananasowa  12 zł
Zielona herbata sencha z  kawałkami ananasa i  melona, kwiatem sło-
necznika i aromatem. Herbata o owocowym, lekko egzotycznym smaku.

Sencha Imbir i Cytryna  12 zł
Smaczna herbata łącząca zdrowotną moc korzenia imbiru, orzeźwienie 
zielonej herbaty sencha i posmak cytrusów dzięki zawartości trawy cytry-
nowej. Imbir, jednen z najbardziej znanych w medycynie naturalnej roślin 
leczniczych łagodzi dolegliwości przewodu pokarmowego, usprawnia 
działanie układu krążenia, działa przeciwbólowo, obniża poziom choleste-
rolu, łagodzi skutki alergii.

Sencha Kaktusowa  12 zł
Herbata zielona sencha z kwiatami kaktusa i trawy cytrynowej, kwiatu 
pomarańczy i aromatu opuncji. Bardzo smaczna kompozycja, urzeka swą 
subtelnością.

Sencha Poziomka  12 zł
Kawałki poziomek z dodatkiem zielonej herbaty sencha tworzą kompozycję, 
której niektórzy nie mogą się oprzeć. Bardzo aromatyczna, dla osób lubiących 
delektować się pięknym zapachem i  intensywnymi nutami owocowymi. 

Sencha Sakura  12 zł
Zielona herbata sencha z dodatkiem owoców wiśni, owoców dzikiej róży 
i kwiatów piwonii. Intensywny i przyjemny aromat.

Sencha Żeń Szeń  12 zł
Herbata zielona z  dodatkiem korzenia żeńszenia, kwiatu safloru, kan-
dyzowanej marakui i aromatów. Herbata o wyjątkowym smaku posiada 
bardzo dobre właściwości wspomagające koncentrację oraz odporność 
na stres.

Sencha Żurawina Truskawka  12 zł
Chińska sencha z dodatkiem owoców żurawiny i truskawki oraz unikal-
nego aromatu owocowego. Bardzo świeżo pachnie i smakuje. 



Siedem Zielonych Skarbów  12 zł
Mieszanka herbat: zielonej Chun Mee, białej Bai Mu Dan, zielonej Pi Lo 
Chun, zielonej Long Jing, i zielonych sencha i Gunpowder, z dodatkiem 
kawałków ananasa i poziomki.

Tropicana  12 zł
Mieszkanka zielonej herbaty Chun Mee, kawałków ananasa, papai, brzo-
skwini, malin, płatków róży z aromatem. Bardzo smaczna kompozycja o 
egzotycznym, owocowym smaku i niesamowitym aromacie.

Tuareg  12 zł
(miętowa)

Herbata zielona Gunpowder z dodatkiem mięty zielonej (ang. spearmint 
– łagodniejsza i  smaczniejsza mięta od mięty pieprzowej). To herbata 
życia, która pobudza, dodaje energii i  doskonale oczyszcza organizm 
z  toksyn. Wzmacnia układ oddechowy i  nerwowy, pomaga w  koncen-
tracji, gdyż aktywizuje pracę mózgu. Obecna w herbacie mięta zielona, 
skutecznie wpływa na pracę układu trawiennego. Napar tej herbaty ma 
bursztynowy kolor, mocny smak i słodkawy, świeży aromat.

 

HERBATY CZARNE
Ceylon Earl Grey  10 zł

Bardzo dobrej jakości czarna herbata cejlońska z  olejkiem bergamoto-
wym. Zrównoważony i jakościowy smak.

Ceylon Nuwara Eliya  10 zł
Pochodzi z najwyższego rejony wyspy Cejlon, określana jest często mia-
nem szampana pośród herbat cejlońskich. Daje bogaty, złocisty, znako-
mitej jakości napar. Nadaje się na każdą porę dnia. 

Darjeeling FF  11 zł
Jest to mieszanka herbat z pierwszych zbiorów plantacji w indyjskim dys-
trykcie Dardżyling. Wyborna herbata o  subtelnym, kwiatowym aromacie 
i złotawym naparze. Idealnie wyważona między ostrością wczesnych i pełnią 
późnych zbiorów.

Darjeeling Castleton SF  12 zł
Indyjska herbata z  drugiego zbioru, renomowana na całym świecie 
i uznawana za jedną z najlepszych herbat Darjeeling. Po zaparzeniu tej 
herbaty otrzymujemy mocny napar o złotym kolorze. Bardzo dobra her-
bata, wysokiej jakości dla wielbicieli zdecydowanych i pełnych herbat.

Darjeeling Margaret’s Hope FTGFOP 1 SF  12 zł
Indyjska herbata z drugiego zbioru, pochodząca z jednego z bardziej zna-
nych i cenionych ogrodów. Nazwana „Nadzieją Małgorzaty” dla uczcze-
nia pamięci Margaret, córki właściciela ogrodu. Wyborna herbata o dużej 
pełni smaku i bogatym aromacie.



English Breakfast  10 zł
Mieszanka czarnej herbaty cejlońskiej i indyjskiej Assam. Idealna na roz-
poczęcie dnia. Dobrze smakuje z dodatkiem mleka.

Golden Monkey  14 zł
Wysokogatunkowa czarna herbata liściasta z  prowincji Junnan, z  dużą 
ilością złotych tipsów. Napar jest klasycznie czysty. Smak jest słodkawy, 
z lekko zaznaczoną dymną nutą .

Keemun Mao Feng  14 zł
Jest to jedna z  najważniejszych chińskich herbat pochodząca z  pro-
wincji Anhui. Smak kojarzy się z  ciemnym cukrem trzcinowym, kakao, 
ciemnym słodkim winem Porto, z  nutką aromatu igiełek sosnowych.

Nepal Everest  14 zł
Niezwykle aromatyczna herbata, która posiada niebywałą moc i świeżość, 
z bogatym naparem o wyraźnym posmaku muskatelowym charaktery-

stycznym dla Darjeelingów.

Nepal Maloom  14 zł
Kwiecista i bardzo aromatyczna herbata, z wyglądu przypominająca Sik-
kima, a charakterem herbatę Darjeeling. Liście i tipsy koloru srebrzyste-
go dają ciemny napar o kwiatowej nucie smaku i aromatu. 

Panyong Golden Needle  14 zł
Wyjątkowa czarna herbata produkowana w prowincji Fujian. Delikatne 
listki zbierane są w kwietniu i wyróżniają się intensywną barwą, pięk-
nym połyskiem i  kunsztownym zwinięciem. Bordowy, klarowny napar 
zachwyca głębokim, wyważonym smakiem z lekko dymną nutą.

Rosyjska Karawana  10 zł
Niepowtarzalna mieszanka chińskich odmian Keemun. Posiada wyjątko-
wy, niepowtarzalny dymny posmak przypominający smak wędzonej her-
baty Lapsang Souchong.

Yunnan Złoty  10 zł
Chińska herbata pochodząca z  prowincji Junnan. Drzewa, z  których 
produkuje się tę herbatę, wypuszczają czarne liście z  masą złocistych 
pączków. Dają one napar o orzeźwiającym, ostrawym smaku i mocnym 
aromacie. Dobrze smakuje do śniadania z dodatkiem mleka.

Zheng Shan Xiao Zhong     18 zł
Dzięki wysokiej jakości herbata pozbawiona jest dymnego aromatu i 
ciężkiego smaku. Ma lekko owocowy i słodkawy posmak przypominają-
cy gorzką czekoladę.



HERBATY CZARNE
Z DODATKAMI

Berries Delight  11 zł
Smaczna czarna herbata z dodatkiem prawdziwych owoców w formie 
liofilizowanej: czarnej porzeczki, maliny oraz poziomki a także trawy 
cytrynowej i aromatu.

Ceylon Earl Grey Mango  11 zł
Czarna herbata cejlońska z dodatkiem kwiatów guarany, owoców mango 
i aromatu bergamotki. Bardzo ciekawe połączenie dla miłośników owo-
cowych smaków w herbacie. Unikalny jogurtowy smak.

Chai Masala    11 zł
Wyjątkowo aromatyczna herbata skomponowana z przypraw takich jak 
imbir, cynamon, kardamon, gałka muszkatołowa i goździki. 

Chai Masala  14 zł
(wersja gotowana)

Herbata Chai Masala gotowana z mlekiem, cukrem i korzennymi przy-
prawami. Fantastyczna, rozgrzewająca i pożywna propozycja.

Czarne Winogrona  11 zł
Cejlońska herbata z dodatkiem rodzynek, hibiskusa, czarnego bzu, płat-
ków róży, borówek o wyjątkowym winogronowym aromacie. Doskonała 
kompozycja, w której dodatki są bardzo dobrze wyważone, komponując 
się z herbatą w unikalną całość.

Earl Grey z Bławatkiem  11 zł 
Wyjątkowe połączenie czarnej herbaty Earl Grey z płatkami bławatka. 
Bardzo smaczna i aromatyczna.

Earl Grey Róża – Cytryna  11 zł
Wspaniała, aromatyczna i smaczna kompozycja czarnej herbaty chińskiej 
z dodatkiem trawy cytrynowej, płatków róży i olejku bergamotowego. 
Bardzo przyjemny i zrównoważony smak.

Hiszpańska Mandarynka  11 zł
Czarna herbata chińska, o  wspaniałym aromacie mandarynki z  dodat-
kiem skórki pomarańczowej, płatków róży i kwiatków słonecznika.

Królewna Śnieżka  11 zł
Wyjątkowo aromatyczna czarna herbata z owocowymi dodatkami: tru-
skawką, liściem poziomki ananasowej oraz kwiatem granatu. Bardzo 
słodka i aromatyczna.

Różany Ogród  11 zł 
Czarna herbata z płatkami róży, kawałkami mango, moreli i aromatem.



Złota Malina  11 zł 
Kompozycja na bazie czarnej herbaty ceylońskiej z dodatkiem kawałków 
malin, jabłka oraz płatków róży.

PU ERH
Pu-Erh Królewski  16 zł

Unikatowa na rynku europejskim pozycja, której przygotowanie wy-
maga nakładu czasu i  środków. Specjalnie wyselekcjonowany liść 
pochodzący z  sędziwych krzewów Camellia sinesis jest poddawany 
kunsztownej obróbce i  pozostawiany na okres 20 lat w  specjalnych 
pomieszczeniach celem odbycia procesu leżakowania. Im dłużej her-
bata leżakuje, tym przybierają na sile jej właściwości zdrowotne. Ma 
to związek z  powstawaniem specyficznych związków – flawonoidów. 

Pu-Erh 13 lat  14 zł
Jest to starsza, szlachetniejsza odmiana herbaty Pu-erh. Posiada subtel-
niejszy smak i słodkawy aromat. Doskonałej jakości liście, z widocznymi 
wieloma odcieniami złoto – jasnobrązowymi, charakteryzującymi starsze 
odmiany Pu-erh.

Pu-Erh Chińska Wiśnia  12 zł
Chińska herbata czerwona z dodatkiem cząstek wiśni, płatków róży o in-
tensywnym aromacie wiśniowo – rumowym, doskonale niwelującym 
naturalny, ziemisty aromat herbaty Pu-erh. Polecana zarówno początku-
jącym amatorom herbaty Pu-erh, jak i osobom, które lubią łączyć funk-
cjonalność herbaty Pu-erh z bogatym smakiem i aromatem dodatków.

Pu-Erh Fitness  12 zł
Czerwona herbata Pu-erh z dodatkiem mate, trawy cytrynowej, dzikiej 
róży, kawałków jabłka i aromatu. Doskonała na zgrabną sylwetkę. Jest to 
jedna z najbardziej popularnych pozycji.

Pu-Erh Malina Poziomka  12 zł
Smaczne połączenie czerwonej herbaty Pu-erh z suszonymi malinami i 
poziomkami.

Pu-Erh Organic  12 zł
Herbata pochodząca z  ekologicznego regionu Pu erh w  prowincji Yun-
nan. Pierwszorzędny Pu-erh słynący ze znakomitego aromatu o  lekko 
drzewnym posmaku.

Pu-Erh Tropikalna  12 zł 
Czerwona herbata Pu-erh z płatkami słonecznika, chabru i aromatu.

Pu-Erh Truskawkowa  12 zł
Herbata czerwona Pu-erh z dodatkiem truskawek.

Pu-Erh Żurawinowa  12 zł
Herbata czerwona Pu-erh z dodatkiem kandyzowanej żurawiny. Ciekawy 
smak, doskonale zrównoważony.



ROOIBOS
Rooibos to zdrowy, podobny do herbaty napój z  liści czerwo-
nokrzewu Aspalathus linearis rosnącego w  Południowej Afryce, 
w górach Cedarberg. Charakteryzuje się szczególną delikatnością 
w  smaku i  zapachu oraz wieloma właściwościami leczniczymi. 
Rooibos jest bogatym źródłem minerałów niezbędnych w prze-
mianie materii (żelazo, potas, miedź), wzmacnianiu zębów i kości 
(wapno, mangan, fluor) oraz prawidłowym działaniu systemu ner-
wowego (cynk, magnez). 

Rooibos BIO  10 zł
Klasyczny Rooibos, charakteryzujący się łagodnym smakiem, z lekko 
wyczuwalnymi zbożowymi nutami oraz miodowym, naturalnie słodkim 
posmakiem.

Rooibos Kalahari  10 zł
To mieszanka czerwonokrzewu Rooibos z  aromatem pomarańczy, ka-
wałkami czekolady, kwiatem hibiskusa i trawą cynamonową. Orientalnie 
zmysłowa.

Rooibos Lemonita  10 zł
Naturalne składniki sprawiają, iż ten Rooibos smakuje mocno cytrusowo, 
smak jest bardzo zrównoważony. Zdrowa kompozycja na każdy dzień.

Rooibos Pomarańcza Eukaliptus  10 zł
Mieszanka czerwonokrzewu Rooibos z dodatkiem liści eukaliptusa, skórki 
i liści pomarańczy oraz aromatów. Cytrusowy smak skórki pomarańczowej 
jest dopełniany przez orzeźwiający eukaliptus.

Rooibos Pomarańcza Pigwa  10 zł
Rooibos z dodatkiem skórki pomarańczy, płatków kwiatu słonecznika i 
aromacie pomarańczowo - pigwowym. Jeden z niezapomnianych, pięknie 
pachnących kompozycyjnie Rooibosów.

Rooibos Pomarańcza Pistacja  10 zł
Królewskie połączenie rooibosa z kawałkami pistacji, migdałów, czerwo-
nego pieprzu, kolendry i skórki pomarańczowej.

Rooibos Waniliowy  10 zł
Połączenie czerwonokrzewu Rooibos z naturalnymi kawałkami wanilii. 
Niesamowity smak i  aromat, bardzo delikatna i  słodka w  smaku kom-
pozycja.

Rooibos Zielony  10 zł
Niefermentowany Rooibos. Zawiera ogromne ilości minerałów i witamin, 
które nie znikają w procesie utleniania.

Rooibos Żurawina  10 zł
Wyjątkowe połączenie czerwonokrzewu Rooibos z kawałkami winnej żura-
winy.



HERBATY OWOCOWE
Amelia  10 zł 

Doskonała herbata owocowa dla dzieci o wspaniałym aromacie, boga-
ta w witaminy. Łagodna i słodka w smaku. Mieszanka zawiera: kawałki 
jabłka, ananasa, papaji, rodzynek, buraków, cynamonu, bławatka i aro-
matu.

Bora Bora  10 zł
To mieszanka owoców jabłek, papai, owoców czarnego bzu, malin, tru-
skawek, kwiatu hibiskusa, płatków słonecznika, płatków chabru i aro-
matu.

 Cynamonowo Jabłkowa  10 zł
Pyszna mieszanka owocowa, doskonała na chłodne jesienno – zimowe 
dni. Skład: hibiskus, jabłko, skórka pomarańczowa, pączki róży, cyna-
mon, aromat.

Floryda  10 zł
To mieszanka owoców róży, hibiskusa, jabłka, kwiatu róży, skórki poma-
rańczowej, ananasa, papai i aromatów.

Grzaniec  10 zł
Korzenna kompozycja z hibiskusem, kawałkami jabłka, dziką różą, skór-
ką pomarańczową, rodzynkami, cynamonem oraz aromatem wina grza-
nego. Idealna na jesienne wieczory.

Happy Colada  10 zł
Słodka i aromatyczna mieszanka składająca się z kawałków ananasa, jabł-
ka, płatków kokosa, kwiatu hibiskusa, skórki pomarańczy, dzikiej róży oraz 
kawałków liofilizowanych wiśni. 

Kalifornia  10 zł
Mieszanka owocowa, w której skład wchodzą: kandyzowany ananas, 
papaja, mango, rodzynki, róża, hibiscus. Duża ilość suszonych owoców 
sprawia, że napar ma bardzo intensywny zapach, ale idealnie zrównowa-
żony słodko-kwaśny smak. Polecamy w wersji na zimno, która doskonale 
orzeźwia organizm i pobudza zmysły.

Królewski Bukiet  10 zł
Owoce ananasa, poziomek, czarnych jagód, rodzynek i kwiatu hibiskusa 
oraz aromatów.

Owoc Miłości  10 zł
To mieszanka owoców róży, jabłek, skórki pomarańczy, kwiatu hibiskusa, 
płatków nagietka, płatków kwiatu truskawki i aromatów.

Pomarańcza Wanilia  10 zł
Bardzo ciekawa kompozycja cząstek jabłek, głogu, hibiskusa, skórki po-
marańczy, cząstek wanilii, płatków słonecznika i ostu. Napar odznacza 
się wspaniałym wielotonowym i zrównoważonym smakiem.



Słodkie Owoce  10 zł
Doskonała na wiosenne i  jesienne infekcje herbata owocowa. W  jej skład 
wchodzi bardzo wiele słodkich i  bogatych w  witaminę C owoców: owoce 
czarnego bzu, rodzynki, płatki róży, aronia, jabłko, kawałki śliwek, wiśnia, 
malina, aromat.

Wiśnie w Rumie  10 zł
To mieszanka suszonych wiśni, płatków róży, kwiatu hibiskusa, rodzynek 
i aromatu rumowego.

Zimowa Spiżarnia  10 zł
Ciekawa mieszanka suszu owocowego o charakterystycznym cynamo-
nowo-pomarańczowo-waniliowym zapachu. Słodka, aromatyczna, 
intensywna, idealna na zimowe wieczory. Mieszanka zawiera: jabłko, 
hibiskus, owoc dzikiej róży, kawałki kandyzowanego melona, papaja, 
rodzynki, kwiat malwy, aromat.

ZIOŁA

Bukiet ziół na wieczór  10 zł
Mieszanka ziołowa, działająca na uspokojenie, wyśmienita dla organi-
zmu ogarniętego emocjami dnia codziennego. Skład: rumianek, mięta 
pieprzowa, kwiatki słonecznika, wrzosu, melisa, liście czarnej porzeczki.

Czas Relaksu  10 zł
Herbata ziołowa relaksująca. Pomaga się uspokoić, nabrać dystansu i za-
pomnieć o codziennych problemach. Skład: passiflora (męczennica – śro-
dek uspokajający przy niepokoju, nerwowości, kłopotach z zasypianiem), 
melisa, lawenda, mięta pieprzowa.

Czystek  12 zł
Lecznicze właściwości czystka sięgają IV w p.n.e. - na Bliskim Wschodzie 
stosowany był w postaci naparu, który miał poprawiać nastrój i dodawać 
odwagi. Dziś czystek pomaga przede wszystkim we wzmacnianiu odpor-
ności i zwalczaniu infekcji wirusowych.

Dobra Noc  10 zł
Podstawą dobrego snu jest wyciszenie emocji z  pełnego wrażeń dnia. 
Niezastąpiona jest w tym względzie melisa. Udział aromatycznych owo-
ców i  kwiatów wprowadza przyjemny kojący nastrój. Skład: listki jeżyn, 
melisa, kawałki jabłek, kardamon, skórka pomarańczy, płatki słoneczni-
ka i róży, hibiskus.

Honeybush  10 zł
Inaczej miodokrzew - południowoafrykańska roślina spokrewniona z 
Rooibosem. W naparze wyczuwalne są nuty miodowe i drzewne, natu-
ralnie słodkie i bardzo przyjemne do picia. Napar działa antyalergicznie, 
pomaga przy przeziębieniach i jest bogaty w mikroelementy. Nie zawie-
ra kofeiny, więc może być podawany dzieciom.



Płaski Brzuch  10 zł
Mieszanka ziołowo-owocowa, w  jej skład wchodzi: Yerba Mate, owoc 
dzikiej róży, werbena cytrynowa, korzeń lukrecji, imbir, płatki róży, ru-
mianek.

Schizandra  13 zł
Nazywana inaczej cytryńcem chińskim. Od starożytności w Chinach 
uważa się, że owoce cytryńca przedłużają życie i zwiększają siły witalne 
człowieka w starości. Okrywa owocu jest słodka, miąższ kwaśny, nasiona 
gorzkie i cierpkie. Owoce zawierają dużo witaminy C i E oraz antyoksy-
dantów. Hamują choroby zapalne dróg oddechowych, polepszają pracę 
nerek, mają działanie przeciwzapalne.

Smukła Sylwetka      10 zł
W składzie tej mieszanki są zioła wspomagające odchudzanie: liście jeży-
ny i maliny, dzika róża, melisa, korzeń lukrecji, liście pokrzywy i truska-
wek, ziarna kopru włoskiego, liście mniszka lekarskiego, mięty pieprzo-
wej, nagietka i prawoślazu.

YERBA MATE
KLASYCZNE

Yerba Mate to nazwa napoju, otrzymywanego z  wysuszonych liści 
ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis). Uprawy krzewów 
mate prowadzone są na terenie Północnej Argentyny, Paragwaju, 
Urugwaju i  Południowej Brazylii. Napar z  mate podnosi sprawność 
fizyczną i  intelektualną, zwiększa żywotność i  energię, polepsza 
zdolność koncentracji, rozjaśnia umysł, powoduje rozluźnienie i jest 
wspaniałym naturalnym środkiem pobudzającym ciało i umysł. 

Amanda Elaborada 10 zł 
Ta yerba pochodzi z słynnej prowincji Misiones w Argentynie. Firma zało-
żona przez polskich imigrantów Szychowskich. Bardzo popularna marka, 
średniej mocy, przeznaczona raczej do codziennej konsumpcji.

Cruz de Malta Elaborada 10 zł
Tę klasyczną wspaniałą mate cechuje konsekwencja w smaku i wspaniały 
delikatny aromat. Należy do bardzo szacownych znanych marek mate. 
Charakterystyczna gorzko cierpka nuta, zdecydowany smak i  znaczące 
właściwości pobudzające to atrybuty tej ujmującej mate. Warta polece-
nia dla początkujących z yerba mate.

Kraus Organica 10 zł
Wielbiciele yerba mate o świeżym unikalnym smaku będą zachwyceni. 
Pijąc Krausa ma się wrażenie jakby listki przed momentem zostały ze-
rwane i wpadły nam do materka. Imponuje świeżością – listki suszone 
są suchym powietrzem, a nie nad ogniem, jak w przypadku wielu innych 
yerba mate. Pozbawiona dymnego posmaku.



La Merced Barbacua 11 zł
Pochodzi z regionu Las Marias (Argentyna). Uważana za najlepszą yerba 
mate na świecie. Prawdziwy rarytas dla konesera. Do produkcji trafiają 
tylko najlepsze części ostrokrzewu. 

La Merced de Campo 11 zł
Specjalnie selekcjonowana i  oryginalnie palona. Pochodząca z  północ-
nego regionu prowincji Corrientes cechującym się łagodnym klimatem 
i żyzną terracytową płodną ziemią. Delikatny przyjazny smak i wytworny 
aromat. 

La Merced de Monte  11 zł
Odmiana, która jest uprawiana w  górach. Prosto z  deszczowych gór, 
rosnąca w idealnych warunkach, najlepszych dla ostrokrzewu. Sezono-
wana do 15. miesięcy. Prawdziwy rarytas dla konesera. Ciekawy smak 
górskiej mate polecamy miłośnikom lżejszych gatunków. 

Pajarito Elaborada 10 zł
Pochodzi z plantacji Lauro Raatza, który dzięki 50-letniemu doświadcze-
niu otrzymuje luksusowy napój. Do produkcji trafiają tylko najlepsze liście, 
specjalnie wyselekcjonowane, najbardziej aromatyczne, pełne witamin 
i  minerałów. Pajarito charakteryzuje się bardzo intensywnym smakiem 
i aromatem yerba mate. Swój smak i aromat zawdzięcza niepowtarzalne-
mu klimatowi Paragwaju – ojczyźnie ostrokrzewu (Ilex paraguariensis), 
z którego powstaje.

Rosamonte 10 zł
Najstarsza i najbardziej ceniona marka spośród argentyńskich marek yer-
ba mate. Długo leżakowane z dodatkiem drzewa różanego co sprawia, że 
pijąc ją można wyczuć delikatny aromat róży.

Rosamonte Especial 11 zł
Specjalnie selekcjonowana, posiada mocniejszy smak niż zwykła Rosa-
monte. Jedna z najlepszych pozycji na każdy dzień.

Taragui Con Palo 10 zł
Jest to naturalna argentyńska yerba mate, listki z gałązkami (elaborada). 
Jest to obok Rosamonte najbardziej znana argentyńska marka w świecie. 
Smak lekko słodkawy, bardzo przyjemny, polecany dla osób zaczynają-
cych pić Yerba Mate.  Ma działanie pobudzające.

Taragui Sin Palo 10 zł
Jest to naturalna, specjalnie wyselekcjonowana, argentyńska yerba 
mate. Ten rodzaj Taragui zawiera same listki, przez co napar ma mocny 
smak i pobudzające działanie.

YERBA MATE
SMAKOWE

Yerba Mate Con Hierbas 10 zł
Wyjątkowa yerba który zawiera 95% yerba mate i 5% innych dodatków: 
mięty, mięty polnej, boldo, cedronu i kwiatu lipy. Bardzo zrównoważona, 
dodatki ziołowe są delikatne i świetnie się komponują.



Yerba Mate Limon 10 zł
Znana yerba głównie z walorów smakowych. Dość grubo cięte listki z do-
datkiem niewielkiej ilości gałązek. Liście i patyczki drzewa cytrynowego 
nadają jej orzeźwiającego, łagodnego i  przyjemnego smaku. Polecana 
wszystkim, którzy poszukują orzeźwienia.

Yerba Mate Naranja 10 zł
Ma grubo cięte listki z dodatkiem niewielkiej ilości gałązek. Zawartość 
skórki pomarańczowej nadaje tej mate wyjątkowo bogatego, owocowe-
go smaku.

CBSe Pomelo 10 zł
Yerba mate o  smaku pomelo (podobnym do grejfruta) z  dodatkiem su-
szonych owoców. Intensywnie działa i  posiada łagodny owocowy smak 
i aromat.

CBSe Silueta 10 zł
Idealna yerba dla wszystkich szukających wsparcia przy odchudzaniu 
i poprawie przemiany materii. Delikatna w smaku mieszanka tradycyjnej 
yerba mate con palo, mięty polnej, dzikiej róży z dodatkiem polidextrozy 
(pobudzającej rozwój pożytecznych bakterii w jelitach), boldo, cedronu, 
kopru włoskiego i morskich alg przyspieszających przemianę materii.

Pajarito Menta Limon 10 zł
To wyjątkowa yerba mate, specjalnie selekcjonowana. Do produkcji trafiają 
tylko najlepsze, najbardziej aromatyczne, pełne witamin i minerałów liście 
Yerba Mate. Charakteryzuje się bardzo intensywnym smakiem i aromatem. 
Dodatkowo wzbogacona domieszkami nadającymi jej posmak cytrynowo-
-miętowy.

Cytrynowa 10 zł
Odpylona yerba mate aromatyzowana przez trawę cytrynową i  skórki 
cytryny. Niesamowity, intensywny aromat.

Ice Mint 10 zł
Mieszanka odpylonej yerba mate o smaku mroźnej mięty, który jest bar-
dzo przyjemny i odświeżający. Skład: yerba mate, mięta ,hibiskus, skórka 
pomarańczy, płatki róży damasceńskiej, aromat.

IQ 10 zł
Jest to mieszanka odpylonej mate, ginkgo, kawałków guarany, guavy, 
skórki pomarańczowej, kwiatów pomarańczy, niebieskich kwiatków pra-
woślazu oraz aromatu. Miód na umysły spragnione pobudzenia.

Mate Magic 10 zł
Odpylona yerba o  smaku granatowo – brzoskwiniowym. Skład: Yerba 
Mate, owoc guarany, płatki słonecznika, kwiat granatu, aromat.

Wiśniowa 10 zł 
Pozbawiona pyłu yerba mate z naturalnymi dodatkami kawałków wiśni. 
Bardzo przyjemna dla podniebienia i zmysłów.



NAPOJE NA ZIMNO

Ancha  11 zł
Orzeźwiająca mieszanka sproszkowanej herbaty matcha z sokiem ana-
nasowym i kostkami lodu. Podawana w szklance ze słomką.

Ice Matcha Latte 11 zł
Przepyszna kompozycja: zdrowa zielona herbata matcha z cukrem gro-
nowym w  połączeniu z  mlekiem. Dostępna jest również w wersji na 
ciepło.

Mancha  11 zł
Orzeźwiająca mieszanka sproszkowanej herbaty matcha z sokiem z po-
marańczy i mango oraz kostkami lodu. Podawana w szklance ze słomką.

Terere 10 zł
Dowolnie wybrana yerba zaparzana na zimno. Szczególnie polecamy: 
CBSe Pomelo, Ice Mint, Cytrynowa, Yerba Mate Con Hierbas.

Terere z syropem 11 zł
Dowolnie wybrana yerba zaparzana na zimno z syropem pomarańczo-
wym lub cytrynowym. Podawana w wysokiej szklance z kostkami lodu. 
Orzeźwiająca propozycja. 

DODATKI DO HERBATY

Mleko (podawane na ciepło lub zimno) 1 zł

Miód 2 zł

DESERY I PRZEKĄSKI

Imbir kandyzowany (50 g) 5 zł
Słodko ostry specjał z pobudzającej rośliny leczniczej.

Mieszanka Bakaliowa (50 g) 5 zł

Mieszanka Japońska (50 g) 5 zł
Japońskie przekąski ryżowe przygotowane wg receptur sprzed kilkuset 
lat. Mieszanka orzeszków, nazionek sezamu, morskich wodorostów w 
słodkich skorupkach.

Mieszanka Orzechowa (50 g) 5 zł
Migdały, orzechy nerkowca, włoskie i ziemne. 



Miodownik Marlenka  10 zł
       Słodkie, miękkie miodowe ciasto ormiańskiej receptury. Do wyboru dwa smaki:   
       miodowo-orzechowy oraz mleczno-czekoladowy. 

Orzeszki Wasabi (50g) 5 zł
Orzeszki ziemne otoczone chrupiącą skorupką o pikantnym smaku chrza-
nu japońskiego Wasabi.

Pierniczek  mały / duży  (3 szt.) 1,50 zł/3 zł

Pishinger z matchą 6 zł

Szarlotka 7 zł

Tarta na słodko 8 zł
Tarta na słodko z owocami sezonowymi.

Tarta na słono  8 zł



Herbaciarnia Czarka
Kraków, ul. Floriańska 13

tel. 12 422 93 82
email: czarka@eherbata.pl

Specjalistyczny sklep z herbatą
Kraków, ul. Szpitalna 24

tel. 604 133 733
email: biuro@eherbata.pl

www.eherbata.pl


