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KARTA HERBAT
Witamy Państwa w Czajowni, herbaciarni ortodoksyjnej. Nasz zarejestrowany znak 
towarowy stanowi gwarancję najwyższej jakości herbat tu podawanych, sprzedawanych na 
wagę oraz pakowanych. Ich najwyższa jakość jest efektem stosowania dwóch prostych, ale tym 
istotniejszych zasad: 

- świeżość i jakość herbaty gwarantuje Towarzystwo Miłośników Herbaty z Pragi  
(rok zał. 1992), które jest ich bezpośrednim importerem wprost z plantacji całego świata, 

- przygotowanie, podawanie i sprzedaż herbat w Czajowni znajduje się w rękach adeptów 
biegłych w dziedzinie nauk herbacianych, odpowiednio pouczonych, znających najróżniejsze 
sposoby, kruczki, czary i tajemnice.
Sposób podawania herbaty opiera się na tradycjach wiążących się z Orientem. A ponieważ 
możliwości jest bez liku, oto małe objaśnienie symboli używanych w Karcie Herbat:

a  e  h
Herbaty oznaczone symbolem czajnika podajemy maksymalnie dla dwóch osób. Herbaty 
oznaczone dwoma symbolami nadają się do wielokrotnego parzenia samodzielnego, a ilość 
naparów zależy od sposobu parzenia - o szczegóły zapytaj czajmana. Czajniki mają 
pojemność od 0,35 do 0,5 litra.

b  gf  c
Herbaty oznaczone symbolem houhina, testera lub gaiwana podajemy dla jednej osoby 
do wielokrotnego parzenia samodzielnego. Liście herbaty umieszczane są w naczyniu, 
a napar przygotowuje się wodą z termosu. Dla doświadczonych koneserów lub napalonych 
eksperymentatorów.

Gongfu cha  功夫茶  ∞   G
Herbaty oznaczone symbolem Gongfu cha 功夫茶 podajemy maksymalnie dla dwóch osób do 
parzenia w stylu Gongfu, czyli tradycyjną, chińską metodą mistrzowską. Bardzo duża porcja 
liści umieszczana jest w małym naczyniu. Należy wykonywać krótkie parzenia i oddzielać napar 
od liści już po upływie kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu sekund. Używając metody 
Gongfu można wykonać nawet kilkanaście naparów i wydobyć niesamowite walory z wybranych 
liści najlepszych herbat. Szczegółowe instrukcje jak prawidłowo wykonać parzenie metodą 
mistrzowską, otrzymasz od czajmana. Gongfu podajemy w naczyniach o objętości 150-200 ml.
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„Herbatyzm jest kultem piękna, które daje się odnaleźć w codziennej, szarej 
egzystencji. 
Wdraża nam poczucie czystości i harmonii, tajemnicę wzajemnej życzliwości  
i romantyzm ładu społecznego. W istocie swej jest uwielbieniem Niedoskonałości, 
nieśmiałą próbą osiągnięcia czegoś znośnego w naszym nieznośnym życiu”.

Kakuzo Okakura w ‘Księdze Herbaty’

www.czajownia.pl

: Czajownia79
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HERBATy, KTóRyCH niE znAjdziECiE 
nigdziE indziEj
K-tea Formosa Purple Wild Tea  38,80/33,80 PLN
Dhara White  34,80/29,80 PLN
Wooricha (Pariocha) 34,80/29,80 PLN
Nokcha Darack 36,80/31,80 PLN
Kabukicha Kyoto 28,80 PLN
Liście wiśni ‘Sakura’  34,80/29,80 PLN
Sa Bang  29,80/24,80 PLN
Manipur Smoky Wild Tea  23,80/18,80 PLN
Ha Giang Ancient Green 25,80/20,80 PLN
Ha Giang Ancient Black 25,80/20,80 PLN
Birma Wild Green „Khar Chauk” 23,80/18,80 PLN
Birma Wild Red „Ni Chauk” 23,80/18,80 PLN
HERBATy BiAłE  
Yin Zhen Srebrne szpilki  28,80/23,80 PLN
Ya Bao Pączek, który jest skarbem 29,80/25,80 PLN
Bai Mu Dan Biała piwonia 23,80/18,80 PLN
HERBATy żółTE   
Huang Ya Żółte pędy 34,80/29,80 PLN 
HERBATy ziElonE CHińsKiE   
Anji Bai Cha 34,80/29,80 PLN 
Putuo Fo Cha Herbata Buddy 34,80/29,80 PLN 
Long Jing Cha Tygrysie źródło  31,80/26,80 PLN
Tai Mu Long Zhu Smocze oczy  29,80/24,80 PLN
Bi Luo Chung Tai Hu Spiralki wiosny  29,80/24,80 PLN
Dian Lu Wenshan Wspomnienie o Królu Herbaty 28,80/23,80 PLN
Weishan Mao Jian Zachmurzone szczyty 25,80/20,80 PLN
Dian Lu Cha Zielony Yunnan 18,80 PLN
Zhu Cha Herbata perłowa 15,80 PLN
Chun Mei Cha Drogocenne brwi 14,80 PLN
HERBATy ziElonE jApońsKiE  
Matcha Kyoto   35,80 PLN
Matcha Usucha Takamine  45,80 PLN
Matcha Koicha  80,80 PLN
Gyokuro Kyoto  34,80/29,80 PLN
Sencha Kyoto  26,80/21,80 PLN
Tamaryokucha Ureshino Tamara  26,80/21,80 PLN
Kamacha Ureshino  25,80/20,80 PLN
Genmaicha Kyoto  23,80/18,80 PLN
Hojicha Kyoto   23,80/18,80 PLN
Kukicha Kyoto   23,80/18,80 PLN
Bancha Kyoto   23,80/18,80 PLN

jApońsKiE CiEKAwosTKi
Yamacha Hamamatsu  34,80/29,80 PLN
Matcha iri Sencha   31,80/26,80 PLN
Matcha iri Genmaicha  29,80/25,80 PLN
Kyoto Kinen Matcha Latte  19,80 PLN
HERBATy ziElonE z innyCH KRAjów  
i CiEKAwosTKi   
Nokcha Sejak  32,80/27,80 PLN
Żeń-szeń czerwony 18,80 PLN
Żeń-szeń iri Nokcha 42,80/37,80 PLN
Żeń-szeń iri Matcha 45,80 PLN
Ché Xanh Thai Nguyen  19,80/15,80 PLN
HERBATy ziElonE ARomATyzowAnE
Magnolia Mao Jian 27,80/22,80 PLN
 Tai Mu Long Zhu Moli Smocze oczy jaśminowe  29,80/24,80 PLN
Que She Jian Ptasi języczek 22,80/17,80 PLN 
Moli Hua Cha  17,80 PLN
HERBATy niEBiEsKo-ziElonE
Oriental Beauty  37,80/32,80 PLN
Alishan Jin Xuan  31,80/26,80 PLN
Hong Shui  31,80/26,80 PLN
Tung Ting Zamarzły wierzchołek  31,80/26,80 PLN
Wuyi Da Hong Pao Wielka purpurowa szata 29,80/25,80 PLN
Feng Huang Dan Cong Ya Shi Xiang Kacza Kupa 31,80/26,80 PLN
Feng Huang Dan Cong Feniks 29,80/25,80 PLN
Tie Guan Yin - Jade Żelazna Bogini Miłosierdzia  28,80/24,80 PLN
Tie Guan Yin  Żelazna Bogini Miłosierdzia  28,80/24,80 PLN
Wuyi Shan Shui Xian Nimfa wodna  25,80/20,80 PLN
Wu Long Czarny smok  19,80 PLN
HERBATy CzERwonE CHińsKiE
Jin Jun Mei Złote piękne brwi  32,80/27,80 PLN
Jin Zhen Gold Złote szpilki  29,80/24,80 PLN
Jin Mao Feng Złota korona  28,80/23,80 PLN
Golden Yunnan Złoty Yunnan  23,80/18,80 PLN
Qi Hong Mao Feng Giętkie pędy z Qi Men  26,80/21,80 PLN
Qi Hong Cha Keemun  19,80 PLN
Zheng Shan Xiao Zhong Lapsang 18,80 PLN
HERBATy CzARnE ARomATyzowAnE
Li Zhi  18,80 PLN
Śliwkowa 18,80 PLN
Migdałowa 18,80 PLN
Waniliowa 18,80 PLN
HERBATy CzARnE oRTodoKsyjnE 
Darjeeling First Flush 31,80/26,80 PLN
Darjeeling Second Flush 26,80/21,80 PLN

∞
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Darjeeling Autumnal 25,80/20,80 PLN
Darjeeling Himalaje 19,80 PLN
Rize Cay 26,80 PLN
Nepal Dankuta 19,80 PLN
Nepal Ilam 19,80 PLN
Assam Brahmaputra 18,80 PLN
Kenia FOP 18,80 PLN 
Assam CTC 15,80 PLN
Ceylon Adam´s Peak 16,80 PLN
Ceylon Tiger River 16,80 PLN
HERBATy CiEmnE puER
Lao Shu Bing Cha Dzik 33,80/27,80 PLN 
Zhu Ye Pu Er Cha Zapach bambusa 28,80/23,80 PLN
Bai Ya Bing Cha Biały kołacz 27,80/22,80 PLN
Puerh Peletki 25,80/20,80 PLN
Chi Tse Bing Cha Placek weselny 27,80/22,80 PLN
Zhuan Cha Cegła 24,80/19,80 PLN
Qing Sheng Tuocha Zielone gniazdo 24,80/19,80 PLN
Tuo Cha Gniazdo 24,80/19,80 PLN
Gong Ting Puer Imperial 27,80/22,80 PLN
Pu Er Cha 18,80 PLN
KlEjnoTy CzAjowni
Tajemnica trzech skarbów 44,80 PLN
Tajemnica samuraja 48,80 PLN
Trzy kolory puer 47,80 PLN
Trzech cesarzy 54,80 PLN
Smak Himalajów 45,80 PLN
nApojE pRzERóżnE  
Yerba Mate Rancho 20,80 PLN
Yerba Mate Amigo 24,80 PLN
Yerba Mate Terere Rancho 20,80 PLN
Yerba Mate Terere Amigo 24,80 PLN
Rooibos czerwony 17,80 PLN
Rooibos zielony 17,80 PLN
Sahlep 16,80 PLN
Sahlep “Choco”  18,80 PLN
Sahlep “Roxy”  18,80 PLN
spECjAlnośCi CzAjowni
Masala Tea 25,80 PLN
Wspomnienia z Bombaju 25,80 PLN
Wspomnienia z Melanezji 21,80 PLN
Wspomnienia z Jerozolimy 21,80 PLN
Wspomnienia z Istambułu 21,80 PLN
Wspomnienia z Bejrutu Shaj bil miraije 21,80 PLN
Wspomnienia z Omdurmanu Shaj bil hel 21,80 PLN

Wydma pustynna 21,80 PLN
Aromat Kaszmiru 21,80 PLN
Tygrys malajski 19,80 PLN
Herbata Edwarda Leara 19,80 PLN
Herbata K. H. Machy 19,80 PLN
Boston tea party 19,80 PLN
Rosyjska karawana 19,80 PLN
Earl Grey 18,80 PLN
Herbata babuni 22,80 PLN
Czaj! Czaje! Czaj! 24,80 PLN
pRzysmAKi do HERBATy 
Marlenka 14,00 PLN
Ciasto dnia  16,00 PLN
Baklava   14,00 PLN
Matcha kule  16,00 PLN
Herbatniki LOTUS  9,00 PLN
Mieszanka japońska  9,00 PLN
Mieszanka egzotyczna 9,00 PLN
Mieszanka orzechowa 11,00 PLN
Pistacje   11,00 PLN
Kandyzowany imbir  9,00 PLN
Miód, mleko  3,00 PLN
dAniA do HERBATy
Onigiri  11,80 PLN
Kuskus “Mustafa” 24,80 PLN
Hommos Tahine 24,80 PLN
Pita Liban  14,80 PLN
Laphet Thoke 26,80 PLN
Pita Takada 6,80 PLN
Pita solo  6,80 PLN 
nApojE CHłodzonE i lody
Man-cha 21,80 PLN
Staroborszow 18,80 PLN
Mac Moli 18,80 PLN
Lemoniada Ho-Chi-Minha 18,80 PLN
Lemoniada Assam 18,80 PLN
Royal Boss 18,80 PLN
Lemoniada Mate 18,80 PLN
Karkade 18,80 PLN
Woda 3,80 PLN
Kombucha z nalewaka 16,80 PLN
Lody Matcha 21,80 PLN
FAjKA wodnA
Szisza 56,00 PLN
Zestaw fajkowy 74,00 PLN

∞

∞
∞

∞
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Herbaty, których nie znajdziecie 
nigdzie indziej

oRyginAły w oFERCiE CzAjowni
to herbaty, które w sposób szczególny reprezentują naszą postawę wobec producentów 
i metod uprawy z maksymalnym dążeniem do uniknięcia herbat po zabiegach 
chemicznych. 

Ochrona zdrowia naszych Klientów jest dla nas bardzo istotna, ale nie jest naszym 
jedynym celem. 

Dzięki wyprawom do źródeł herbaty, które organizujemy co roku na wiosnę, jesteśmy 
w stanie wybrać niezawodnych i sprawdzonych dostawców. Oprócz wykwalifikowanych 
specjalistów i certyfikowanych ogrodów, spotykamy się też z nowymi metodami uprawy 
herbaty, w których idea zrównoważonego rolnictwa jest ważniejsza niż dążenie do 
krótkotrwałych zysków. Nie jest to tylko nowy trend, który miałby treścią wypełnić hasło 
“Forest Friendly Farming”, ale wręcz przeciwnie, są to metody najbardziej prymitywne, 
gdzie herbata zbierana jest z dzikich krzewów rosnących w dżungli. 

Zamierzamy z całą mocą wspierać ten trend, kupując herbatę przede wszystkim 
od rolników podążających drogą “Forest Friendly Farming”, czyli od tych, którzy 
oszczędzają naturę, nie wypalają lasów i nie zakładają monokulturowych plantacji 
wrażliwych na ataki szkodników, a tym samym skazanych na zabiegi z użyciem 
środków ochrony roślin.
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Herbaty, których nie znajdziecie 
nigdzie indziej

K-TEA FoRmosA puRplE wild TEA Tajwan 
Niezwykła herbata tajwańska; wielkolistna, mocno utleniana, ręcznie zrywana 
i  przetwarzana. Produkowana jest w historycznym ogrodzie herbacianym, 
założonym w latach 30. XX w. przez Japończyków, którzy użyli prastarych, 
dzikich drzew i krzewów herbacianych pochodzących z najwyższych gór Tajwanu. 
Uprawa na górzystej plantacji pochodzi z  czasów okupacji japońskiej, kiedy 
rozwinięto uprawy i  produkcję herbat na Tajwanie. Liście średniej wielkości, 
w całości poskręcane w półksiężyce o  ciemnobrązowej, brunatnej barwie 
o  zapachu dojrzałego drewna i  suszonych owoców. Napar brązowy, ciemny 
o przyjemnym, gładkim aromacie i aksamitnym, miodowym smaku, wyczuwalne 
nuty charakterystyczne dla chińskiej herbaty czerwonej. Jest to wyjątkowo trudno 
dostępna herbata produkowana w niewielkiej ilości.

ee 38,80 PLN
c c  33,80 PLN
∞ 66,80 PLN
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nigdzie indziej

dHARA wHiTE Tajlandia Chiang Mai 
Herbata biała z  dzikich krzewów rosnących w naturalnym biotopie tajskiego 
pra-lasu. Uprawa zakwalifikowana jako “Forest Friendly Farming”. Jest zbierana 
bezpośrednio w dzikiej dżungli na północy kraju w pobliżu granicy z  Birmą. 
Oryginalne dzikie krzewy typu Assamica wyrastają wprost między innymi 
roślinami i drzewami a lokalni farmerzy z górskich wiosek plemiennych zbierają 
ją w nienaruszonym biotopie. Zbiór herbaty w takich warunkach nie sprzyja 
wielkim plonom, ale zupełnie nie ingeruje w naturalną bioróżnorodność. 
Dzięki temu wszelkie szkodniki mają naturalnych wrogów i  nie ma potrzeby 
stosowania środków ochrony roślin. Herbata Dhara White jest absolutnym 
unikatem, dostępnym wyłącznie w markowych herbaciarniach Czajowni.  
W smaku i aromacie przypomina klasyczną chińską białą herbatę Bai Mu Dan, ale 
jest bogatsza o specyficzne, subtelne nuty suszonych grzybów szlachetnych.

ee 34,80 PLN
c c  29,80 PLN
∞ 58,80 PLN
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Herbaty, których nie znajdziecie 
nigdzie indziej

wooRiCHA (luB pARioCHA)  Korea Hadong
Absolutny rarytas na rynku herbat. Herbata koreańska zbierana ręcznie  
z najlepszych plantacji Hadongu, poddawana specjalnemu procesowi oksydacji 
i dodatkowemu prażeniu na małych patelniach, co nadaje jej wyjątkowy posmak 
gorzkiej czekolady. Koreańczycy nazywają tą herbatę 'herbatą domową'. W Korei 
można spotkać wiele sortów tego typu herbaty, przetworzonych w mniejszym 
lub większym stopniu. Wybór herbaty od znanego nam osobiście plantatora  
i producenta - Pana Cho, jest gwarancją najwyższej jakości i świeżości. Herbata 
roku 2016 według Towarzystwa Miłośników Herbaty.

ee 34,80 PLN
c c  29,80 PLN

noKCHA dARACK  Korea Hadong
Najwyższej klasy i jakości zielona, organiczna herbata koreańska produkowana 
tylko z ręcznie zbieranych listków rosnących w bambusowych lasach, na zboczu 
góry w Parku Narodowym Jirisan w okolicach Hadongu, w Korei Południowej. 
Darack jest obrabiana tradycyjną metodą, niezmienną od kilku pokoleń, 
całkowicie ręcznie. Nazwa herbaty w wolnym tłumaczeniu ma przekaz: 'ciesz się 
herbatą'. Wyjątkowy smak Daracka i jego bardzo charakterystyczny aromat jest 
intrygujący. Herbata na wyjątkowe okazje.

ee 36,80 PLN
c c  31,80 PLN
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Herbaty, których nie znajdziecie 
nigdzie indziej

KABuKiCHA KyoTo  Japonia Uji
Fenomenalna zielona herbata japońska typu Kabuse-cha, czyli zacieniana 14 
dni przed zbiorem. Dzięki temu zabiegowi do krzewów dociera tylko niewielka 
ilość światła słonecznego, co powoduje, że w liściach tej herbaty zmniejsza się 
zawartość katechin, a pozostaje więcej L-teaniny, niebiałkowego aminokwasu 
wspomagającego koncentrację. Metoda podawania tej herbaty na zimno pozwala 
na doświadczenie niespotykanych wrażeń smakowych. Bardzo intensywny smak 
umami pozostaje na długi czas w jamie ustnej i gardle. Herbatę podajemy do 
parzenia samodzielnego, pierwszy napar uzyskiwany jest odrobiną zimnej wody 
z lodem, po kilku minutach należy odcedzić niewielką ilość bardzo intensywnej 
esencji o niespotykanym smaku. Kolejne napary wykonuje się na ciepło.

BB 28,80 PLN 

liśCiE wiśni 'sAKuRA’ Japonia Shizuoka
Wyjątkowy rarytas z Kraju Kwitnącej Wiśni. Młode listki specjalnej odmiany 
drzewa wiśniowego zbierane są ręcznie tylko raz do roku, w sierpniu. Następnie 
są poddawane obróbce podobnie jak herbata typu oolong. Uprawa mieści się 
niedaleko legendarnej Góry Fuji. Aromat wydobywający się przy parzeniu Sakury 
i smak jej naparu przenosi nas bezpośrednio pomiędzy rzędy kwitnących drzew 
wiśni. Smak Sakury jest delikatny, ale całkowicie naturalny, uderzająco wyczuwalny 
po wypiciu klasycznej herbaty zielonej. Szczególnie polecana dla osób wrażliwych 
na kofeinę i chcących się wyciszyć. Idealna na wieczór i późne popołudnie.

AA 34,80 PLN
BB 29,80 PLN
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Herbaty, których nie znajdziecie 
nigdzie indziej

sA BAng Laos
Surowy (sheng) puer z Laosu, jest rzadko spotykaną, osobliwą herbatą 
produkowaną z dzikich drzew herbacianych, rosnących w gąszczu laosańskiej 
dżungli. Zbierana jest przez rdzennych mieszkańców tamtych okolic. Po 
zbiorze listki drzew herbacianych suszone są na słońcu, a następnie prasowane 
w bambusowych formach do postaci cygara. Smak i aromat zbliżony jest do 
chińskiego 'Dzika' Lao Shu z niedalekiego Junanu, z bardzo ciekawym owocowym 
posmakiem. Odnalezienie tej herbaty było ukoronowaniem naszej podróży 
ścieżką herbaty w 2016 roku, kiedy to odnaleziono czterystuletnie drzewa 
herbaciane, w koronach których zbiera się listki jak u nas owoce. W okolicach 
wioski Komaen, skąd pochodzi ta herbata, jest wykorzystywana jako pieniądz  
w handlu wymiennym.

ee 29,80 PLN
c c  24,80 PLN
∞ 48,80 PLN

mAnipuR smoKy wild TEA Indie
Manipur jest indyjskim stanem położonym w północno-wschodniej części 
kraju, na południowy wschód od Assamu, graniczy z Majnmą (Birmą). Uważa 
się, że właśnie w tamtych rejonach narodziła się herbata. Manipur pochodzi z 
regionu Churachandpur i według naszych informatorów miejscowi piją go od 
stuleci, jako herbatę czarną z metalowych czajników ogrzewanych nad ogniem. 
Krzewy herbaciane znajdują się w lokalnej, dzikiej dżungli, a zbiór i obróbka jest 
wyłącznie ręczna. Ma charakter podobny do znanej herbaty Lapsang Souchong, 
ponieważ również jest suszona nad ogniem, aczkolwiek w smaku jest bardziej 
delikatna i słodka niż jej chińska kuzynka. Liść podłużnie skręcany, ciemny, z 
brunatnym zabarwieniem. Idealna na chłodniejsze dni i wieczory przy paleniu 
fajki lub czytaniu książki.

ee 23,80 PLN
c c  18,80 PLN
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Herbaty, których nie znajdziecie 
nigdzie indziej

HA giAng AnCiEnT gREEn Wietnam
Pozyskanie tej herbaty to efekt wyprawy ścieżką herbaty w 2016 roku do 
dżungli Laosu, Wietnamu i Chin, której misją było odnalezienie najstarszych  
i najdzikszych upraw herbaty w regionie. Jest to tradycyjnie przetwarzana zielona 
herbata produkowana ze starych, ponad stuletnich drzew herbacianych, w górach 
Ha Giangu, wyłącznie na wysokości powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. 
Uprawą i przetwórstwem tej herbaty zajmują się farmerzy Dao. Wiek roślin,  
z których zbiera się liście, daje naparowi unikalny smak i aromat wpadający  
w nuty owocowe. Uprawa utrzymywana jest bez użycia jakichkolwiek środków  
ochrony roślin.

ee 25,80 PLN
c c  20,80 PLN

HA giAng AnCiEnT BlACK Wietnam   
Snow Mountain
Czarna, dziko rosnąca herbata, której historia jest identyczna jak zielonej 
siostry. Całolistna herbata wytwarzana jest ortodoksyjną metodą przez farmerów 
H'mong oraz Dao. Produkowana jest wyłącznie z krzewów rosnących powyżej 
1000 metrów nad poziomem morza i tylko ze szczytowych listków. Herbata ma 
charakter typowy dla dobrych całolistnych herbat czarnych, smak pełny z nutami 
owocowymi. Idealna na pochmurne popołudnia.

ee 25,80 PLN
c c  20,80 PLN
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Herbaty, których nie znajdziecie 
nigdzie indziej

BiRmA wild gREEn "KHAR CHAuK" Birma
Zielona herbata z górskiego regionu na wschodzie Birmy, w pobliżu granicy 
z chińską prowincją Junan. Jest zbierana z półdzikich drzew herbacianych  
o wysokości od 3 do 5 metrów. W jej smaku można odnaleźć wyraźnie prażony 
aromat powstający w wyniku wykorzystywania tradycyjnej metody obróbki, 
polegającej na suszeniu liści nad płomieniami z egzotycznego drewna. Dzięki 
tej metodzie suszenia charakter naparu jest wyraźnie dymiasty, ale jednocześnie 
świeży i nie przytłaczający. Jest to unikalna herbata w ofercie Czajowni, idealnie 
pobudzająca i dodająca energii. Chauk w Birmie oznacza zieloną herbatę z grupy 
suszonych herbat Laphet chauk.

ee 23,80 PLN
c c  18,80 PLN

BiRmA wild REd "ni CHAuK" Birma
Birmańska czerwona (według klasyfikacji europejskiej - czarna) herbata z górskiego 
regionu na wschodzie kraju. Produkowana jest z całych liści, pochodzących 
z półdzikich drzew herbacianych. W smaku przypomina górskie herbaty  
z Wietnamu, czy z Chin. Ma typowy charakter herbaty czarnej z akcentami kory 
drzewnej i suszonych owoców. Nadaje się do parzenia wielokrotnego. Ni chauk 
oznacza w Birmie czerwoną herbatę z grupy suszonych herbat Laphet chauk.

ee 23,80 PLN
c c  18,80 PLN
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Herbaty białe

Herbaty lekko oksydowane, w których ciemnienie enzymatyczne zachodzi 
od 10 do 20 %. Zebrane z krzewów liście układa się na wielkich, okrągłych, 
bambusowych matach i wystawia na słońce, gdzie następuje proces 
powolnego więdnięcia. Raz na jakiś czas maty są potrząsane, co skutkuje 
podsuszeniem listków. Zostaje naruszona ich struktura komórkowa, a to 
prowadzi do niewielkiej oksydacji liści. W odpowiednim momencie, by 
zapobiec dalszym przemianom, liście dosusza się w suszarkach bębnowych. 
Herbaty białe są delikatne i subtelne w smaku, o nutach kwiatowych i 
owocowych.

yin zHEn  Chiny
Srebrne Szpilki
Zdrowe, mocne, lecz przede wszystkim kruche pędy pokryte meszkiem, zbiera 
się i przetwarza wyłącznie ręcznie w miejscu urodzenia tej szlachetnej herbaty, w 
chińskiej prowincji Hunan. Herbata najwyższej jakości, składająca się wyłącznie 
ze szczytowych listków - tzw. silver tips. Klasyczna odsłona najlepszej jakości 
białej herbaty. 

ee 28,80 PLN
c c  23,80 PLN
∞ 46,80 PLN

 yA BAo Chiny
Pączek, który jest Skarbem
Wyjątkowa herbata pochodząca z dziko rosnących, starych drzew herbacianych. 
Grube listki i pączki zespolone ze sobą tworzą unikalną kompozycję o zupełnie 
odmiennym wyglądzie od tych, które znamy. Napar tej herbaty łączy delikatność  
i aromat kwiatów akacji, słodkość i lekką ostrość jakby sosnowych igieł, cedrowego 
i arbuzowego posmaku oraz nutkę wanilii. Szczególnie polecana wieczorową porą.

ee 29,80 PLN
c c  25,80 PLN
∞ 50,80 PLN



15  Karta Herbat

Herbaty białe

 BAi mu dAn CHA Chiny
Biała piwonia
Najwyższa jakość tego gatunku herbaty, nadającej się do kilkukrotnego 
zaparzania. Wyśmienita herbata, oczyszczająca ciało i ducha. Płaskie, jasnozielone 
listki z brązowawym obrzeżem z dużą ilością tzw. silver tips - najdelikatniejszych 
pączków liściowych, pokrytych srebrnym puchem. Jaskrawożółty napar. Za 
wstęgą delikatnego drażniącego aromatu kwiatów i delikatnego słodkawego 
smaku skrywa się prawdziwa moc tej herbaty.  

ee 23,80  PLN
c c  18,80  PLN
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Herbaty żółte

Chińska literatura herbaciana oraz praktyka oferują dwa spojrzenia  
na “żółtą herbatę” – jeden z najcenniejszych gatunków herbaty:  
albo jest ona opisywana jako herbata technologicznie odrębna  
(lekko oksydowana) lub jako najszlachetniejszy gatunek herbaty każdej 
prowincji przekazywany na cesarski dwór jako dar (dokładniej mówiąc 
podatek) - kolor żółty jest kolorem cesarskim. Obróbka herbaty żółtej 
następuje w specjalnym procesie, do niedawna owianym tajemnicą. 

HuAng yA Chiny Syczuan
Żółte pędy 
Huang Ya, którą oferujemy, jest najwyższej klasy oryginalną herbatą żółtą 
produkowaną w tradycyjny sposób od wielu wieków. Składa się wyłącznie  
z najcenniejszych, szczytowych listków krzewu herbacianego, czyli tipsów.  
W aromacie wyczuwalne są aromaty cytrusowe, korzenne i chlebowe, smak jest 
wytrawny, szlachetny, lekko pikantny, delikatnie prażony. Herbata żółta ceniona 
jest też ze względu na swoje właściwości prozdrowotne. 

ee 34,80 PLN
c c   29,80 PLN
∞ 58,80 PLN
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Herbaty zielone chińskie

Herbata zielona powstaje z liści, w których nie zachodzą procesy oksydacji. 
Zaraz po zbiorach liście przechodzą proces deenzymacji, który zatrzymuje 
przemiany biochemiczne. W Chinach herbatę zieloną praży się na dużych 
rozgrzanych metalowych patelniach o temperaturze ponad 200 stopni 
Celsjusza. Potem kształtuje się i suszy listki.

Anji BAi CHA Chiny Zhejiang
Uprawiana jest w północno-zachodnim regionie prowincji Zhejiang, który 
słynie z wielowiekowej, jak podają źródła, ponad 1000-letniej tradycji uprawy 
herbat. Krzewy Anji Baicha rosną w zagajnikach bambusowych pokrytych mgłą. 
Taki mikroklimat powoduje, że ekspozycja krzewów na światło słoneczne jest 
minimalna, a właściwości podobne do zacienianych herbat japońskich (Gyokuro, 
Kabukicha, Matcha). Duża zawartość L-teaniny odpowiada za wyczuwalną 
nutkę umami. Susz składa się tylko z dwóch szczytowych listków zwiniętych w 
nieregularne ruloniki. Uprawiana jest na niewielką skalę, co czyni ją prawdziwym 
rarytasem. Idealna do eksperymentów z czasem i temperaturą parzenia.

ee 34,80 PLN
c c  29,80 PLN

puTuo Fo CHA Chiny Zhejiang 
Herbata Buddy z wyspy Putuo
Putuo Fo Cha którą oferujemy, to herbata z najświeższych kwietniowych zbiorów. 
Jest to jedna z pięciu najsłynniejszych zielonych herbat chińskich. Tradycja 
uprawiania tego delikatnego gatunku herbaty sięga dwóch i pół tysiąca lat. 
Ogrody herbaciane znajdują się pomiędzy buddyjskimi klasztorami, a herbata 
wyrabiana jest tylko i wyłącznie ręcznie. Produkowana jest w limitowanej ilości, 
co sprawia, że jest jeszcze bardziej pożądana, a swoją najwyższą jakością wprost 
zachwyca koneserów. Rarytas!

ee 34,80 PLN
c c  29,80 PLN
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Herbaty zielone chińskie

long jing TigER spRing Chiny Zhejiang
Tygrysie źródło 
Słynny gatunek herbaty z chińskiej prowincji Zhejiang, niedaleko miasta 
Hangzhou, opatrzonego nazwą kultowego miejsca dla wszystkich miłośników 
tej herbaty w górach Tiyun, gdzie według legendy z „Tygrysiego źródła“ bije 
najlepsza woda do jej parzenia. Jedna z pięciu najsłynniejszych herbat Chin. 
Oznaką wysokiej jakości Long Jing jest płaski i gładki liść o jasnozielonej, lekko 
żółtawej barwie. Wśród koneserów uważana jest za lidera herbat zielonych. Long 
Jing - „Tygrysie źródło“ jest obrabiana wyłącznie ręcznie w wielkich metalowych 
misach. Najlepszą jakością charakteryzują się zbiory wczesną wiosną – w kwietniu.

ee 31,80 PLN
c c   26,80 PLN

TAi mu long zHu CHA Chiny Zhejiang 
Smocze oczy, dosł. Perły smoka z góry Tai Mu 
Szczególnie delikatna, najwyższej jakości herbata z prowincji Zhejiang. 
Wyselekcjonowane, lekko puszyste, cienkie pędy herbaty są ręcznie rolowane 
przez chińskie zbieraczki na kształt perły o wielkości ziarna grochu, które 
powabnie rozwijają się w gorącej wodzie. Herbata o delikatnym aromacie i smaku 
górskich wiatrów. 

ee 29,80 PLN
c c  24,80 PLN
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Herbaty zielone chińskie

Bi luo CHung ”TAi Hu”   Chiny Jiangsu
Niebieskozielone spiralki wiosny znad jeziora Tai
Ten prawdziwy oryginał herbaciany, zwany herbacianym dywanem perskim, jest  
w bardzo niewielkich ilościach produkowany w chińskiej prowincji Jiangsu.  
Jest tam mała wioska o nazwie Dong Shan, leżąca na półwyspie otoczonym 
wodami jeziora Tai. Drobne listki koloru zielono-srebrnego, o kształcie drobnych, 
spiralnie zwiniętych igiełek. Napar przejrzyście zielony o zapachu delikatnej 
świeżej trawy. Krzewy herbaty rosną w sadach owocowych razem z nektarynkami, 
brzoskwiniami i śliwkami, co wyraźnie da się odnaleźć w smaku tej herbaty.

ee 29,80 PLN
c c  24,80 PLN

diAn lu wEnsHAn mAo FEng  Chiny Yunnan 
Wspomnienie o Królu Herbaty
Wyśmienita chińska herbata pochodząca ze słynnej prowincji Yunnan. Iskrzący, 
jasnozielony napar pozwala przeżyć niepowtarzalne rozkosze powstałe dzięki 
smakowi i aromatowi, których żaden inny gatunek herbaty nie potrafi zastąpić. 
Ciekawostkę stanowi niezbyt wyszukany sposób, w jaki Chińczycy popijają  
tę herbatę - ze zwykłych słoików. Niemal nieskończona ilość naparów, którą 
herbata ta może wytrzymać, nawet po wychłodzeniu, jest dowodem wyjątkowej 
jakości produkcji zielonych herbat chińskich z pogórza Yunnanu. Szlachetny 
wygląd, długi, wzdłużnie skręcony liść, pokryty srebrzyście błyszczącym puchem. 
Herbata o sytym aromacie świeżej trawy, przejrzystym, jasnozielonym naparze 
i błogim smaku. Jej lekko mamiące działanie jest efektem pożądanym przez 
miłośników herbaty.

ee 25,80 PLN
c c   20,80 PLN
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Herbaty zielone chińskie

wEisHAn mAo jiAn  Chiny Hunan
Zachmurzone szczyty 
Dogodne działanie tej wykwintnej zielonej herbaty, pochodzącej z prowincji 
Hunan, na trawienie tłuszczu z baraniny, odkryli już dawno temu prawowierni 
muzułmanie z północnej prowincji Xinjian. W ofercie Herbaciarni herbata ta 
pojawia się jako symbol zderzenia kultur. Wbrew kulinarnym skojarzeniom ta 
herbata ma bardzo delikatny i kwiatowy aromat oraz pełny, lekko maślany smak. 

ee 25,80 PLN
c c   20,80 PLN

diAn lu CHA  Chiny Yunnan 
Zielony Yunnan
Nieoksydowany gatunek znanej herbaty chińskiej pochodzący ze słynnej 
południowo-chińskiej produkcji z prowincji Yunnan. Herbata do codziennego 
popijania. Wybrane, równomiernie zwinięte listki koloru jasnozielonego, 
soczysty trawiasty aromat, smak pełny wpadający w nuty skropionego deszczem 
siana. Po prostu klasyk.

h 18,80 PLN
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Herbaty zielone chińskie

zHu CHA  Chiny Zhejiang 
Herbata perłowa
W Europie często nazywana Gunpowder. Herbata na co dzień zazwyczaj podawana 
jest do tradycyjnych dań kuchni chińskiej. Charakteryzuje się liśćmi zwiniętymi  
w małe, twarde kuleczki. Napar koloru jasnozielonego z wyczuwalnym posmakiem 
i aromatem dymu - aromat ten uzyskiwany jest w metalowych misach, na których 
herbata, potrząsana kolistymi ruchami, suszy się nad węglem drzewnym. Jedna  
z najbardziej klasycznych, dobrze znanych herbat chińskich.

h 15,80 PLN

CHun mEi CHA
Drogocenne brwi 
Oryginalna wersja standardowego gatunku zielonej herbaty liściastej do 
codziennego popijania z prowincji Sichuan. W chińskich restauracjach podawana 
jest jako napój do posiłków. Różnej wielkości, jasnozielone, lekko zwinięte 
listki, których metaliczny połysk jest znakiem świeżości. Przejrzysty napar żółto-
zielonego koloru o wyraźnym smaku i klasycznym aromacie zielonej herbaty. 

h 14,80 PLN
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Herbaty zielone japońskie

Zielone herbaty japońskie traktowane są jako oddzielna grupa herbat ze 
względu na odmienny sposób obróbki liści. W połowie XVIII wieku w 
Japonii wynaleziono metodę unieszkodliwiania enzymów powodujących 
ciemnienie enzymatyczne (tzw. fermentację liści) za pomocą pary wodnej. 
Nadaje to liściom japońskich herbat ciemnozielony kolor, a uzyskiwany z 
nich napar ma roślinny i trawiasty charakter. Herbaty japońskie mają szeroką 
grupę wielbicieli, ale wymagają czasu i cierpliwości, aby w pełni cieszyć  
się ich wyjątkowym smakiem i właściwościami.

mATCHA KyoTo  Japonia Uji
Jest to pierwszorzędny gatunek herbaty mielonej na drobny proszek. Matcha jest 
bardzo bogatym źródłem łatwo wchłanialnych antyoksydantów, aminokwasów 
(w tym bardzo pożądanej L-teaniny), witaminy C, wapnia, magnezu i innych 
cennych składników odżywczych. Jest to herbata zacieniana. Oznacza to, że 
przed zbiorem liści całe pole herbaciane zabudowuje się dachem ze słomy 
bambusowej lub siatek z włókniny, aby ograniczyć ilość promieni słonecznych 
docierających do liści. To powoduje wzrost stężenia chlorofilu i L-teaniny. Po 
zebraniu listków dokonuje się ich selekcji i rozdrobnienia, a następnie poddaje 
się powolnemu sproszkowaniu na specjalnych kamiennych młynach. Matcha jest 
stosowana podczas tzw. japońskich rytuałów herbacianych, nazywanych Chado, 
kiedy to herbata podawana jest w oryginalnej misce zwanej chawan, mieszana 
za pomocą bambusowej miotełki o nazwie chasen. Drobny proszek o kolorze 
zielonego groszku i wyraźnym aromacie trawy jest charakterystycznym znakiem 
Matchy najwyższej jakości. Spieniony napar ma świeżo zielony kolor i intensywny, 
niezapomniany smak. Herbata wysoce pobudzająca i wspomagająca koncentrację.

g 35,80 PLN
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Herbaty zielone japońskie

mATCHA usuCHA TAKAminE  Japonia Uji
Najwyższej jakości Matcha Usucha TAKAMINE ‚Wysoka Góra’ z certyfikatem 
BIO. Usucha to herbata specjalna, wytwarzana z krzewów nie starszych niż 30 lat. 
Pozwala na przygotowanie kremowego, wręcz mlecznego napoju o aksamitnym 
smaku i gładkiej konsystencji. Od Matchy Kyoto wyróżnia się wyjątkową słodyczą 
oraz pełnią smaku i aromatu, przy całkowitym braku goryczki. Pozycja dla 
koneserów i wytrawnych degustatorów zielonych herbat japońskich. 

g 45,80 PLN

mATCHA KoiCHA mEiju  Japonia
Najwyższej jakości japońska zielona herbata sproszkowana Matcha. Matcha 
Koicha jest przygotowywana i spożywana w Japonii praktycznie tylko i wyłącznie 
podczas  ceremonii parzenia herbaty Cha No Yu. Koicha jest znacznie gęstsza 
i słodsza niż Usucha (lekka herbata) i ma konsystencję podobną do cieknącego 
miodu. Typ Meiju jest bardziej skoncentrowany, z  bardziej złożoną strukturą 
i jest mniej ściągająca w jamie ustnej. W przeciwieństwie do Usuchy, Koicha nie 
pieni się. Prawidłowo przyrządzona ma gęstą, gładką i kremową konsystencję.

g 80,80 PLN

gyoKuRo KyoTo  Japonia Uji
Wyborna, wysoko ceniona japońska herbata zielona. Łagodny smak i świeży 
aromat wiosennej trawy - wszystko to pozwala dotknąć niebios ukrytych  
w filiżance herbaty. Herbata ta zaliczana jest do najlepszych wyrobów cesarstwa 
Nipponu. Jest zrywana ręcznie na specjalnie zacienionych polach, co jest gwarancją 
niecodziennych wrażeń, wzmocnionych jeszcze poprzez oryginalny sposób 
podania. Charakteryzuje się ciemnozielonymi, płaskimi, delikatnymi liśćmi,  
a każdy z nich jest tej samej wielkości. Herbata typu Gyokuro jest pożądana 
przede wszystkim z powodu rewelacyjnych właściwości i wyjątkowego smaku, 
który można wydobyć przy szczególnie starannym przygotowaniu.

aa 34,80 PLN
bb 29,80 PLN
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Herbaty zielone japońskie

sEnCHA KyoTo  Japonia Uji
Pod tą nazwą kryje się japońska herbata zielona, obecnie jedna z najbardziej 
typowych herbat na rynku japońskim. Senchę z Uji, miejsca gdzie rozpoczęto 
uprawę herbaty w Japonii, charakteryzuje szczególnie pieczołowite przygotowanie 
i bardzo dobry smak. Ciemnozielone, płaskie liście równomiernej wielkości,  
o świeżym aromacie trawy i łagodnym smaku. Sencha ma dobroczynne działanie 
na ciało i ducha, pobudza, oczyszcza organizm. Daje wydajny napar nawet po 
kilkakrotnym parzeniu tej samej porcji. Nadaje się do sączenia podczas cichych 
spotkań z najlepszymi przyjaciółmi.

aa 26,80 PLN
bb 21,80 PLN

TAmARyoKuCHA uREsHino  Japonia Ureshino
Tamara
Herbata produkowana na wyspie Kiusiu. Pierwszorzędny gatunek herbaty 
zielonej. Nadaje się do popijania przy uroczystych okazjach. Zapewnia wydajny 
napar nawet po kilkakrotnym parzeniu tej samej porcji. Równomiernie zwinięte 
ciemnozielone, drobne liście, z których uzyskujemy napar koloru jasnozielonego, 
o świeżym i łagodnym smaku wpadającym w nuty owoców egzotycznych. 
Tamara jest tak zwaną herbatą kobiecą, choć nie tylko dla kobiet, to jednak wiele 
przedstawicielek płci pięknej docenia jej walory.

aa 26,80 PLN
bb 21,80 PLN
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Herbaty zielone japońskie

KAmACHA uREsHino  Japonia Ureshino
Japońska zielona herbata wytwarzana w unikalny sposób. W odróżnieniu od 
innych herbat wytwarzanych w Japonii, Kamacha przygotowywana jest starą, 
tradycyjną, chińską metodą, gdzie liście są szybko ogrzewane na gorących 
patelniach. Kama to po japońsku patelnia. Według nas niedoceniana, a z całą 
pewnością jest zmysłową ucztą dla podniebienia. W smaku i aromacie da się 
wyczuć charakterystyczne prażone, a nawet orzechowe nuty. Herbata wyjątkowa, 
szczególnie polecana dla ciekawych nowych doznań smakowych.

aa 25,80 PLN
bb 20,80 PLN

KuKiCHA KyoTo  Japonia Uji
Herbata łodyżkowa, dla nas rarytas i niespotykana ciekawostka. Zawiera 
przeważnie łodyżki krzewu herbacianego i niewielką ilość drobnych liści, przez co 
nie ma właściwości pobudzających. Ten gatunek herbaty bywa surowcem podczas 
produkcji Hojicha, ale w tym wypadku jest to produkt, powstały z maszynowego, 
optycznego oddzielnia łodyżek z delikatesowej herbaty Gyokuro. Pędy Kukichy 
dają napar koloru jasnozielonego o łagodnym aromacie trawy.

aa 23,80 PLN
bb 18,80 PLN

gEnmAiCHA KyoTo  Japonia Uji
Specyficzny specjał japoński. Nadaje się szczególnie do popijania po obiedzie. 
Jest to dobry gatunek Senchy, wzbogacony dodatkiem prażonego ryżu. Dzięki 
powyższej kombinacji uzyskuje swój pociągający aromat i niezwykły smak. 
Tradycyjny napój w sushi-barach i restauracjach japońskich. Według zasłyszanych 
opowieści swoją nazwę miałaby zawdzięczać służącemu o imieniu Genmai, który 
stracił głowę znieważywszy sioguna, podając mu herbatę w czarce zabrudzonej 
ryżem. Po ścięciu głowy służącemu, siogun spróbował naparu, który jednak mu 
zasmakował i na cześć swojego sługi herbatę nazwał Genmaicha. Za prawdziwość 
legendy nie ręczymy, ale polecamy skosztować herbaty z ryżem.

aa 23,80 PLN
bb 18,80 PLN
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Herbaty zielone japońskie

HojiCHA KyoTo   Japonia Uji
Prażona herbata łodyżkowa o specyficznym aromacie. Polecana szczególnie jako 
wyborny napój po dobrym obiedzie. Prażone łodyżki i drobne listki herbaty 
o kolorze jasnobrązowym. W dosłownym tłumaczeniu nazwa oznacza lekko 
prażoną herbatę. Napar o odcieniu brązowym, aromacie świeżo pieczonego 
chleba i smaku prażonego ryżu. Daje wydajny napar nawet po kilkakrotnym 
parzeniu tej samej porcji. W Japonii używana do przyrządzania zupy. Z uwagi 
na niewielką zawartość liści, praktycznie nie zawiera kofeiny, więc nadaje się do 
popijania przed nocą.

aa 23,80 PLN
bb 18,80 PLN

BAnCHA KyoTo   Japonia Uji
Podstawowy, można powiedzieć codzienny gatunek japońskiej herbaty zielonej, 
który powstaje z tych samych krzewów, które wykorzystuje się do produkcji Senchy. 
Jednak zbiór Banchy odbywa się później. Dobra do spożywania codziennego. 
Powstaje z dużych, mięsistych liści koloru jasnozielonego, mniej pobudzająca niż 
pozostałe japońskie herbaty. Napar ma intensywny, trawiasty aromat z wyraźnie 
morskimi nutami.

aa 23,80 PLN
bb 18,80 PLN
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Japońskie ciekawostki

yAmACHA HAmAmATsu  Japonia Shizuoka
Wysoko ceniona japońska Sencha górska z przepięknych plantacji położonych na 
półkach skalnych stoków w okolicach Hamamatsu. Zbiór tej herbaty następuje 
tylko raz do roku i jego odpowiedni moment jest kluczowy dla jakości herbaty. Z 
jednej strony górski klimat nieco opóźnia wegetację roślin, ale światło odbijane 
od jasnych skał wapiennych ją przyspiesza. Wybrana na „Herbatę roku 2015” 
spośród wszystkich herbacianych propozycji Czajowni. Nasz japoński Mistrz 
Ceremonii Pan Takada uważa, że jest to herbata typowo męska, o wyraźnym 
smaku i istotnych właściwościach pobudzających.

aa 34,80 PLN
bb 29,80 PLN

mATCHA iRi sEnCHA  Japonia Uji
Mieszanka herbat wytworzona na podstawie tradycyjnej receptury japońskiej. 
Dzięki kombinacji herbat Matcha i Sencha osiągnięty został doskonały efekt 
smakowy, aromatyczny i rewelacyjnie wpływający na koncentrację. Wyśmienita 
herbata dla poetów szukających natchnienia.

aa 31,80 PLN
bb 26,80 PLN

mATCHA iRi gEnmAiCHA  Japonia Uji
Kombinacja dwóch gatunków herbaty zielonej, sproszkowanej Matchy i zielonej 
liściastej z prażonym ryżem. Herbata o wyjątkowym aromacie łączącym woń 
prażonego ryżu podbitą klasycznym smakiem herbaty mielonej. Polecana przy 
nieoczekiwanych spotkaniach.

aa 29,80 PLN
bb 25,80 PLN

KyoTo KinEn (mATCHA lATTE)  Japonia Uji
Wspomnienie z Kioto
Receptura wywodząca się z tego pięknego miasta. Niezwykły smak herbaty 
Matcha łagodzi dodatek mleka i cukru. Podajemy w szklance na zimno lub na 
ciepło. Przez niektórych nowocześnie nazywana Matcha Latte.
j 19,80 PLN
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Herbaty zielone z innych krajów  
i ciekawostki 

noKCHA sEjAK  Korea Hadong
Herbata zielona z pasma górskiego Jirisan położonego na południowym 
wybrzeżu Korei w regionie słynącym z najlepszych herbat koreańskich. Sejak 
oznacza herbatę zbieraną w okresie po Kogu, czyli od 20 kwietnia do początku 
maja. W jasnozielonym naparze ukrywa się niesamowity smak „graniczący“ 
pomiędzy smakiem zielonych herbat chińskich i japońskich. Charakteryzuje 
się drobnymi, prawidłowymi liśćmi o ciemnozielonej barwie. Dzięki specjalnej 
metodzie obróbki liści i wykorzystaniu drugiego prażenia smak Nokchy jest 
absolutnie wyjątkowy. 

aa 32,80 PLN
bb 27,80 PLN

żEń-szEń CzERwony  Korea
Mocno wzmacniający napój, będący esencją koreańskiej przyrody w czystej postaci. 
Bardzo drobno mielony proszek z 6-letniego korzenia żeń-szenia czerwonego 
bez żadnych dodatków należy do jednego z najrzadszych produktów Azji 
południowo-wschodniej. Zmieszany z ciepłą lub zimną wodą w domostwach Korei 
Południowej jest ulubionym napojem na poranne zmęczenie, działa skutecznie na 
przeziębienie i dodaje sił witalnych. Produkt ten importujemy bezpośrednio od 
najlepszego producenta w Guemsan. Podajemy w szklance 200 ml.

j 18,80 PLN

żEń-szEń iRi noKCHA  Korea
Już prawie dziesięć lat minęło od wizyty południowokoreańskiego mistrza, Pana 
Yunna w Pradze, który to pokazał miejscowym herbaciarzom swoją ulubioną 
recepturę przygotowania herbaty. Wysokiej jakości zielona herbata Nokcha 
obficie posypana korzeniem mielonego, 6-letniego żeń-szenia czerwonego. Napój 
idealny do odkrywania zakamarków, do których jeszcze nikt nigdy nie dotarł.

aa 42,80 PLN
bb 37,80 PLN
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Herbaty zielone z innych krajów  
i ciekawostki 

żEń-szEń iRi mATCHA  Korea i Japonia
Prawdopodobnie najsilniejsza na świecie receptura herbaciana. Fuzja japońskiej 
herbaty sproszkowanej Matcha z oryginalnym południowokoreańskim żeń-
szeniem czerwonym. Zgodnie z koreańską tradycją podawana w chawanie 
i odpowiednio zmieszana tworzy jasnozieloną piankę. Jest inspiracją dla 
niekończących się wypraw po drogach i zakątkach zwykłego i bardzo poważnego 
świata obrzędów herbaty.

g 45,80 PLN

CHÉ XAnH THAi nguyEn  Wietnam
W dosłownym tłumaczeniu „herbata zielona“. Zielona herbata z ogrodów górnej 
klasy, w obszarze tradycyjnego Thai Nguyen w północnej części Wietnamu. 
Klasyczny liść wietnamskiej, zielonej herbaty, poskręcany w małe spiralki. Tylko 
górne części krzewu herbacianego. Herbata ma świeży zapach i wyraźny smak. 
Można zaparzać ją zarówno w niższej temperaturze aby wydobyć nuty cytrusów, 
trawy cytrynowej, i delikatnej tytoniowości, lub wyższej rozwijając smak w 
stronę wyraźnych nut tytoniowych i mineralnych. Przy dłuższym parzeniu 
otrzymujemy charakterystycznie cierpki, intensywniejszy smak preferowany 
przez Wietnamczyków.

ee 19,80 PLN
c c   15,80 PLN
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Herbaty zielone aromatyzowane

Herbaty nie poddane procesowi oksydacji - zielone, aromatyzowane 
naturalnie zgodnie z tradycją, poprzez kilkukrotny bezpośredni kontakt z 
kwiatami i pąkami roślin nadających aromat. Pozwala cieszyć się wyraźnym 
smakiem i aromatem wybranych dodatków.

mAgnoliA mAo jiAn Chiny Guangdong
Magnolia Mao Jian to wysokiej jakości herbata zielona naturalnie aromatyzowana 
kwiatami magnolii. Absolutny rarytas o wyjątkowo uderzającym aromacie 
kwiatowym i niebywałej słodyczy. Niezwykły przedstawiciel tradycyjnej metody 
aromatyzowania herbaty (przez wielokrotne stosowanie świeżych kwiatów)  
z prowincji Guangdong. Jest to nowość w naszej ofercie, herbata wyselekcjonowana 
podczas wyprawy do Chin w roku 2018. Bazą do aromatyzowania w tym 
przypadku jest wysoce ceniona, tradycyjna herbata chińska Mao Jian.

ee 27,80 PLN
c c   22,80 PLN

TAi mu long zHu moli Chiny Fujian
Smocze oczy jaśminowe 
Jaśminowy wariant bardzo lubianej i wydajnej herbaty zielonej. Górne listki 
wyselekcjonowanej herbaty zielonej zwinięte są do kuleczek wielkości grochu i 
aromatyzowane kwiatem jaśminu. Po zalaniu gorącą wodą kuleczki powoli się 
rozwijają uwalniając ujmującą i łagodną woń jaśminu. Najlepszy dostępny sort 
herbaty jaśminowej. Idealna do rozmów o sztuce.

ee 29,80 PLN
c c   24,80 PLN
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Herbaty zielone aromatyzowane

QuE sHE jiAn Chiny Fujian
Ptasi języczek
Delikatny gatunek herbaty jaśminowej, w dosłownym tłumaczeniu oznacza 
końcówkę języka wróbla. Nazwa bierze się z kształtu drobnych listków 
przypominających właśnie języczek małego ptaszka. Drobne, ciemnozielone 
listki, równomiernie zwinięte dają przenikający aromat jaśminu i wyraźny smak. 
Efekt picia tej herbaty jest lekko euforyzujący. Nadaje się szczególnie do popijania 
w obecności smukłych dam.  

ee 22,80 PLN
c c   17,80 PLN

moli HuA CHA Chiny Fujian
Klasyczna chińska herbata jaśminowa do jednokrotnego parzenia. Klasyczna 
receptura  zielonej herbaty z dodatkiem kwiatów jaśminu arabskiego. Herbata 
odpowiednia do popijania w godzinach popołudniowych, kiedy wydłużają się 
cienie.

H 17,80 PLN
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Herbaty niebiesko–zielone

Herbaty, które zostały częściowo utlenione. Znane także jako herbaty 
turkusowe, szmaragdowe lub oolongi. Stopień utlenienia tych herbat 
waha się od 15 do 80 %. Paleta smaków i aromatów wyróżnia ten gatunek 
spośród pozostałych. W trakcie procesu produkcyjnego celowo narusza się 
strukturę komórkową liści i wspomaga przemiany biochemiczne.

oRiEnTAl BEAuTy Tajwan
Według legendy nazwa „Oriental Beauty” została nadana tej herbacie przez 
brytyjską królową Elżbietę II w 1960, a  jej chińska nazwa Dong Fang Mei Ren 
jest tłumaczeniem oryginalnej nazwy angielskiej. Lokalni mieszkańcy nazywają tę 
herbatę znacznie mniej poetycko - Peng Feng Cha (pochwała/pyszna herbata), 
co prawdopodobnie wynika z  czasów starożytnych, kiedy półdzikie plemiona 
Hakka (ich potomkowie w Beipu/Emei wciąż żyją) wprowadziły na rynek 
Tajpej niezwykle wyglądającą i  smaczną herbatę. Susz poddany jest oksydacji 
na poziomie około 70%, przez co zbliża się do on herbat czarnych, mimo tego, 
smak nie przypomina wielu oolongów o tym stopniu oksydacji. Możemy mówić 
tutaj o pewnej słodkiej kwiatowości czy miodowości, w zapachu dominują nuty 
muszkatelowe, przypominające herbaty pochodzące z Darjeelingu. Plantatorzy 
i sprzedawcy herbaty mogą użyć nazwy „Oriental beauty” tylko wtedy, gdy liście 
herbaty przed zbiorem zostaną zaatakowane przez insekty, które nadgryzając 
liście powodują, że roślina wydziela zupełnie nowe związki aromatyczne. Te 
insekty, dzięki którym możemy się cieszyć tym niebywałym, niecodziennym 
smakiem herbaty to Jacobiasca formosana - 3 milimetrowe zielone pluskwiaki 
z rodziny skoczkowatych. Herbata ta jest absolutnie wyjątkowa.

ee 37,80 PLN
c c   32,80 PLN
∞ 64,80 PLN
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Herbaty niebiesko–zielone

AlisHAn jin XuAn Tajwan
Delikatnie utleniony oolong pochodzący z wysokogórskich upraw w górach Ali 
na Tajwanie. Niska temperatura oraz mgły, którymi pokryte są herbaciane ogrody, 
jak również kryteria doboru liści, dają nam wysokiej jakości herbatę turkusową. 
Jasnożółty napar i lekki, świeży zapach. Herbata ta była protoplastą i inspiracją 
do wytworzenia tak zwanego mlecznego oolonga. Wyczuwalne nuty warzywne, 
niekiedy mleczne. Kompozycja smaku i aromatu idealnie nadaje się na wieczorne 
rozmyślania.

ee 31,80 PLN
c c   26,80 PLN
∞ 52,80 PLN

Hong sHui Tajwan
Objawienie ostatnich lat na rynku herbat tajwańskich, herbata niebieskozielona 
uprawiana na Tajwanie. Nazywana bywa też płynnymi rubinami. Liście tej 
herbaty są mocniej utlenione i zwinięte w małe „kamienie”. Przy wielokrotnym 
zalewaniu dają napar o brązowo-czerwonej barwie, urzekającym aromacie i smaku. 
Charakterem nawiązuje do herbaty Oriental Beauty, a jej aromat jest urzekający. 
Herbata idealna po długim spacerze na łonie natury lub jako substytut tegoż 
spaceru.

ee 31,80 PLN
c c   26,80 PLN
∞ 52,80 PLN
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Herbaty niebiesko–zielone

FoRmosA Tung Ting Tajwan
Zamarzły wierzchołek
Wyśmienita, delikatnie utleniana herbata. Towarzystwo Miłośników Herbaty 
przywiozło ją bezpośrednio ze zboczy wzgórza Tung Ting owianego tajemniczymi 
baśniami. Od roku 2018 cieszymy się tradycyjną, zapiekaną wersją tej herbaty. 
Dzięki technice powolnego, wyrafinowanego prażenia możemy rozkoszować 
się złożonym orzechowo-kwiatowo-maślanym aromatem i pełnym smakiem  
z delikatną miodową nutą. Jakość herbaty zaskoczy nawet największych znawców 
tajwańskich oolongów. Idealna na popołudniowe rozważania i przyjacielską 
dyskusję. 

ee 31,80 PLN
c c   26,80 PLN
∞ 52,80 PLN

wuyi sHAn dA Hong pAo Chiny Fujian
Wielka szmaragdowa szata
Król herbat typu oolong z gór Fujianu w paśmie Wuishan. Legenda głosi, że 
krzewy tego gatunku, rosnące na skalnej półce, zostały okryte purpurową szatą 
wysokiego urzędnika. Dzięki temu zostały uchronione przed zniszczeniem 
w trakcie gwałtownej burzy. Oryginalna herbata Da Hong Pao pochodzi ze 
szczepów tych właśnie krzewów. W Chinach bardzo często jest podarunkiem 
dla najznamienitszych gości. Tajemnica smaku ukryta jest w niewiarygodnym 

„comebacku“, który ujawnia się przy kolejnych naparach. Słynna i poszukiwana 
herbata o wyjątkowym smaku.

ee 29,80 PLN
c c   25,80 PLN
∞ 50,80 PLN
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Herbaty niebiesko–zielone

FEng HuAng dAnCong Chiny Guangdong 
Kacza Kupa
Feng Huang Dancong Ya Shi Xiang, czyli “Kacza kupa”. Nazwa herbaty miała 
zniechęcać potencjalnych złodziei herbaty i została wymyślona przez sprytnych 
lokalnych plantatorów. Najlepszej jakości oolong z prowincji Guangdong 
(dokładniej z wioski Feng Huang pod górą o takiej samej nazwie, na granicy z 
prowincją Fujian), pochodzący z wyrośniętych drzew herbacianych. Liść masywny 
ciemnobrązowy, mocno poskręcany, bardzo wydajny podczas parzenia. Bukiet 
smaków i aromatów tej herbaty jest niepowtarzalny. W gotowym naparze można 
wyczuć słodkie nuty mango i brzoskwini. Wyraźny smak i aromat muszkatowy 
czyni tę herbatę wyjątkową.

ee 31,80 PLN
c c   26,80 PLN
∞ 52,80 PLN

FEng HuAng dAnCong Chiny Guangdong
Feniks Xin Ren Xiang
Wyśmienita herbata z ogrodów południowochińskiej prowincji Guangdong. 
Wyjątkowej długości brązowo-zielony liść, lekko skręcony w spiralę, wydaje w 
filiżance błyszcząco pomarańczowy napar o smaku miodu i wyraźnym zapachu 
kwiatów orchidei. Smak i bukiet jest pełny, wyraźnie owocowy z wyczuwalnym 
smakiem mango lub brzoskwini.

ee 29,80 PLN
c c  25,80 PLN
∞ 50,80 PLN
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Herbaty niebiesko–zielone

TiE guAn yin jAdE Chiny Fujian
Żelazna Bogini Miłosierdzia jadeitowa
Najbardziej znany gatunek najwyższej klasy herbat oolong, słynny wyrób 
prowincji Fujian. Swoją nazwę zawdzięcza chińskiej Bogini Miłosierdzia.  
W wersji jadeitowej w końcowym etapie produkcji nie zapieka się liści. Szczególnie 
nadaje się do popijania przed wejściem na osamotnioną górę. Liść masywny,  
o ciemnym kolorze zielononiebieskim lub zielonobrązowym, skręcony w kształt 
litery „S”. Wyraźny aromat kwitnących sadów mandarynkowych.

ee 28,80 PLN
c c   24,80 PLN
∞ 48,80 PLN

TiE guAn yin supERgRAdE Chiny Fujian
Żelazna Bogini Miłosierdzia
Najbardziej znany gatunek spośród chińskich oolongów w klasycznej, zapiekanej 
wersji. Słynny na cały świat wyrób prowincji Fujian. Szczególnie nadaje się do 
popijania przed wejściem na osamotnioną górę. Liść masywny, o ciemnym kolorze 
zielono-niebiesko-brązowym, mocno skręcony w kształt litery „S”. Aromat 
kwitnących sadów mandarynkowych z prażoną nutą.

ee 28,80 PLN
c c   24,80 PLN
∞ 48,80 PLN
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Herbaty niebiesko–zielone

wuyi sHAn sHui XiAn Chiny Fujian
Nimfa wodna
Wyższa klasa herbaty typu oolong z gór Wu Yi. Herbatę należy pić w sytuacji, 
kiedy ktoś wyrwał nas z rozmyślań lub w pochmurne wieczory. Liść masywny o 
ciemnym kolorze zielono-brązowym, skręcony w kształt litery „S”. Pobudzający 
napój o łagodnym smaku, wywołujący w ustach poczucie słodyczy, wyraźny 
aromat owoców z prażoną nutą.

ee 25,80 PLN
c c   20,80 PLN
∞ 40,80 PLN

wu long CHA Chiny Fujian
Czarny smok
Klasyczny, choć niedoceniany gatunek herbaty, pochodzący z prowincji Fujian, 
słynnej kolebki znanych gatunków herbat częściowo fermentowanych. Polecamy 
do popijania podczas wieczornych pogawędek. Napar o smaku i aromacie 
żytniego chleba z mlecznymi nutami.

h 19,80 PLN
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Herbaty czerwone chińskie

Herbaty w pełni utleniane (lub fermentowane) pochodzące z Chin. Po 
chińsku: HONG CHA, po japońsku KOO CHA, w językach zachodnich 
HERBATA CZARNA. Oznaczenia „herbaty czerwone” używa się 
wyłącznie w Chinach, w pozostałych krajach świata używa się terminu 

„herbaty czarne”! W naszej karcie używamy dosłownego tłumaczenia 
chińskiej nazwy Hong-cha.

jin jun mEi  Chiny Fujian
„Złote piękne brwi” 
to słynna, ceremonialna herbata czarna (w chińskim nazewnictwie określana jako 
czerwona czyli Hong Cha) z gór Wuyi w prowincji Fujian w Chinach znana 
od 2006 roku. Wytwarzana ze szczytowych liści, zbieranych wczesną wiosną, 
które w wyglądzie przypominają połączenie dwóch herbat: Qi Hong Mao Feng 
w rozmiarze oraz Jin Zhen Gold ze względu na wyjątkowo dużą ilość złotych 
tipsów. Dzięki pełnemu utlenieniu nadają herbacie czekoladowo-miodowy smak 
z długo utrzymującym się słodkim posmakiem (tzw. after-taste).

h h  32,80 PLN
gf gf 27,80 PLN

jin zHEn gold  Chiny Yunnan
Złote szpilki
Oksydowana odmiana znanej i cenionej białej herbaty Yin Zhen – „Srebrnych 
szpilek”. Ręcznie zbierane młode pędy pokryte meszkiem w procesie oksydacji 
zmieniają barwę na pomarańczowo-brązową i nabywają głębokiego, wyrazistego 
smaku z nutą czekolady i orzechów. Szczytowe, w pełni fermentowane liście nadają 
naparowi delikatną słodycz. Polecane na wieczór, gdy wkrada się zmęczenie.

h h  29,80 PLN
gf gf 24,80 PLN
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Herbaty czerwone chińskie

jin mAo FEng Chiny Yunnan
Złota korona
Wyśmienita herbata czerwona typu Mao Feng z prowincji Yunnan, produkowana 
tylko z końcowych pędów herbacianych. Potocznie nazywana kuzynem Jin Zhen 
Gold. Złote pędy lekko zwinięte dają wyjątkowo aromatyczny, słodki i lekko 
dymny napar. Herbata idealna na rozpoczęcie dnia lub interesującej rozmowy.

h h  28,80 PLN
gf gf  23,80 PLN

diAn Hong goldEn yunnAn Chiny Yunnan
Złoty Yunnan
Przedstawicielka herbat z południowej prowincji Yunnan w Chinach. Ta w pełni 
utleniona herbata charakteryzuje się dużą zawartością pomarańczowo-złotych 
tipsów, nadających naparowi nadzwyczajną słodycz.

h h 23,80 PLN
gf gf  18,80 PLN 
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Herbaty czerwone chińskie

Qi Hong mAo FEng Chiny Anhui
Giętkie pędy z Qi Men
Dwa listki i pączek. Herbata typu Mao Feng ze słynnego miasta Qi Men leżącego 
w pobliżu rzeki Yangtse, służyła jako powitanie dygnitarzy. Napar przyniesie 
kontemplacyjny smak przypominający czekoladę i pieczone kasztany.

h h  26,80 PLN
gf gf  21,80 PLN

Qi Hong CHA – KEEmun Chiny Anhui
Herbata z prowincji Anhui, rosnąca w pobliżu rzeki Jangcy. Wyśmienity napój 
do popijania po wschodzie słońca, zapewniający doskonałe samopoczucie przez 
cały dzień. Równomierne listki koloru czarnego zwinięte w drobne igiełki. Napar 
ma delikatny smak i aromat miodu. W Europie herbata Qi Hong znana jest pod 
nazwą Keemun.

h 19,80 PLN

zHEng sHAn XiAo zHong Chiny - Hunan
Prawdziwy Mały Gatunek Górski, Lapsang Souchong
Herbata suszona nad ogniskiem z sosnowego drewna, dzięki czemu uzyskuje 
specyficzny wędzony zapach. Nadaje się szczególnie do pogawędek przy kominku 
i fajce. Masywne, czarno-szare listki, napar o wyraźnym aromacie ogniska  
i „dymnym” smaku. Czasami nazywana herbatą wędzoną.

h 18,80 PLN
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Herbaty czerwone chińskie 
aromatyzowane

li zHi CHA Chiny Guangdong 
Podstawowy gatunek herbaty czerwonej, aromatyzowany w sposób tradycyjny 
aromatem owocu subtropikalnego liczi (litchi chinensis). Receptura ta pochodzi 
z prowincji Guang Dong. Czarne, drobne listki o wyraźnym słodkawym aromacie 
i odurzająco słodkim smaku.

h 18,80 PLN

HERBATA śliwKowA
Doskonała dla poszukujących owocowych smaków i delikatnych, słodkich 
aromatów. Drobne listki z dodatkiem kawałków suszonych owoców.

h 18,80 PLN

HERBATA migdAłowA
Czerwona herbata chińska o przyjemnie orzechowym aromacie. Dobra na 
jesienne, długie wieczory i jako towarzystwo do książki. 

h 18,80 PLN

HERBATA wAniliowA
Czerwona chińska herbata z aromatyczną wanilią. Smak i zapach zaspokoi gusta 
miłośników dobrych herbat i ciekawych aromatów.

h 18,80 PLN
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Herbaty czarne ortodoksyjne

Herbaty w pełni oksydowane (lub fermentowane), pochodzące ze 
wszystkich krajów świata herbacianego oprócz Chin. Zaraz po zerwaniu 
liście zaczynają delikatnie więdnąć – proces ten może odbywać się w słońcu 
lub w zadaszonym, ale przewiewnym pomieszczeniu, co pomaga zmniejszyć 
zawartość wody w liściach. Następnie liście poddawane są rolowaniu, aby 
naruszyć ich strukturę komórkową i w kontrolowanych warunkach następuje 
proces ciemnienia enzymatycznego liści (tzw. fermentacja). W Europie 
nazwa „herbata czarna” narodziła się, gdy liście dotarły na Stary Kontynent.

dARjEEling FiRsT FlusH Indie
W surowym, górskim klimacie Himalajów, w regionie Darjeeling, pierwsze 
wiosenne zbiory herbaty od marca do końca kwietnia zwane są First Flush. 
Ta herbata nazywana jest szampanem wśród herbat i jest jedną z najbardziej 
poszukiwanych herbat pośród koneserów. Zielono-brązowe, drobne i lekko 
zwinięte liście wydobywają muszkatowy aromat, łączący woń dojrzałych cytrusów, 
kwiatu konwalii, pszczelego wosku i piżma. Złocistobursztynowy napar daje 
mocny miodowo-orzechowy smak. W tym gatunku herbaty ceniony jest przede 
wszystkim jego kwiecisty zapach oraz duża dawka kofeiny. Dla Czajowni kupujemy 
ją na giełdzie herbacianej w Kalkucie, a potem transportujemy drogą lotniczą. 
Dzięki temu w Państwa filiżankach pojawia się herbata o gwarantowanej świeżości. 
W ofercie do wyczerpania zapasów dostępne są różne loty z poszczególnych 
ogrodów. O szczegóły pytaj czajmana. Na życzenie możemy przygotować dwa 
napary tej herbaty.

h h 31,80 PLN
gf gf 26,80 PLN
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Herbaty czarne ortodoksyjne

dARjEEling sECond FlusH Indie
Drugie zbiory liści herbacianych przebiegają tuż przed porą deszczową, od drugiej 
połowy maja przez niecałe 50 dni. Herbaty te są pod kątem walorów smakowych 
i zachwycającego aromatu muszkatowego porównywane ze słynnymi winami  
z Bordeaux. Oferowany Second Flush zostaje zawsze pieczołowicie wybierany  
z wielu próbek i dostarczany drogą lotniczą, co gwarantuje najwyższą jakość  
tego gatunku. Drobniejsze brązowo-pomarańczowe listki z dodatkiem 
ciemnych pędów. W ofercie wyłącznie do wyczerpania zapasów. O dostępne loty  
z poszczególnych ogrodów pytaj czajmana.

h h 26,80 PLN
gf gf 21,80 PLN

dARjEEling AuTumnAl Indie
Jesienne zbiory ze słynnego górskiego regionu w Indiach, gdzie uprawę herbaty 
zapoczątkowali Brytyjczycy. Zbiór jesienny charakteryzuje się wyraźnym smakiem 
i mocnym, często orzechowym aromatem z miodowymi akcentami. Herbata 
zbierana jest po porze deszczowej i do Europy dociera początkiem zimy. Idealna 
na długie wieczory i rozmowy przy kominku.

h h 25,80 PLN
gf gf 20,80 PLN

dARjEEling HimAlAjE  Indie
Indyjska, czysta herbata wysokogórska, zbierana ręcznie na południowych stokach 
Himalajów w Bengalu Zachodnim. Jest to oryginalna mieszanka z Darjeelingu, 
charakteryzująca się wyrównanym kolorem naparu oraz pełnym smakiem  
i aromatem. Brązowo-czarne listki z dodatkiem jasnych pędów, równomiernie 
zwiniętych na kształt półksiężyców, polecane są do gaszenia pragnienia i jako 
orzeźwienie.

h 19,80 PLN
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Herbaty czarne ortodoksyjne

RizE CAy Turcja
Chociaż na północnym wschodzie Turcji, na zboczach gór Pontyjskich herbata ta 
jest uprawiana dopiero od niedawna (pierwsza plantacja powstała podczas drugiej 
wojny światowej), uzyskała ona swój oryginalny charakter i wielką popularność. 
Wyśmienita w połączeniu z fajką wodną. Czerwona, silnie aromatyczna, drobno 
kruszona. Przy przestrzeganiu tradycyjnej metody przygotowania ma czerwono-
czarny odcień i odurzający, słodkawy smak. Podawana jest jako esencja w tureckim 
czajniczku oraz wodą do rozcieńczania. Prawdopodobnie najmocniejsza herbata 
w naszej ofercie. Herbatę tę należy słodzić. 
Czas przygotowania to około 15-20 minut.

h 26,80 PLN
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Herbaty czarne ortodoksyjne

nEpAl dAnKuTA Nepal
Herbata z obszaru Dankuta a konkretnie z plantacji Guranse, ze stylowym 
czarnym liściem połączonym ze sporą ilością złotych i srebrnych tipsów. Jasno-
bursztynowy napar pełen owocowego aromatu, idealnie pasuje na każdą porę 
dnia. Herbata ta porównywana jest do indyjskiego Darjeelinga z drugich zbiorów.

h 19,80 PLN

nEpAl ilAm Nepal
Na południowych zboczach majestatycznych Himalajów, całkiem niedaleko 
słynnej doliny Darjeeling, dzięki pracowitym nepalskim plantatorom, bez 
brytyjskich doświadczeń kolonialnych na światowy rynek herbaciany wstąpiła 
pełnowartościowa herbata czarna typu wysokogórskiego. Brązowo-zielone, 
równomiernie skręcone listki o wysokiej zawartości srebrnych tipsów, pełne 
owocowego aromatu i smaku lekko wytrawnego. Idealna do picia codziennego  
i gaszenia pragnienia po posiłku.

h 19,80 PLN

AssAm BRAHmApuTRA Indie Assam
Indyjska czarna herbata z nizinnych plantacji na brzegach magicznej rzeki 
Brahmaputra. Odkryli ją bracia Bruce przed prawie 200 laty. Herbata ta została 
wyhodowana z dziko rosnącego krzewu herbacianego nazwanego później Thea 
Assamica. Brązowo-czarne listki z dodatkiem jasnych pędów, równomiernie 
zwinięte na kształt półksiężyca tworzą w filiżance czerwonobrązowy napar  
o pełnym aromacie i wyraźnym smaku. Klasyk!

h 18,80 PLN

KEniA Fop Kenia
Herbata z Czarnej Afryki równikowej, ciemna w filiżance i smaku. Żółtobrązowe, 
fermentowane listki zwinięte równomiernie. Napar złotej barwy, zapach 
intensywny i słodki, podobna do herbat typu Assam.

h 18,80 PLN
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Herbaty czarne ortodoksyjne

AssAm CTC – KundAlimuKH Indie Assam
Przedstawiciel indyjskich tzw. herbat nizinnych, produkowanych nowoczesną 
metodą CTC – Crushing (kruszenie), Tearing (rwanie) & Curling (skręcanie). 
Metoda ta pozwala na uzyskanie wydajnego, nieokiełznanego zapachu i sytego 
smaku klasycznej czarnej herbaty. W naszym kraju znana i ceniona szczególnie 
przez starsze pokolenie.

h 15,80 PLN

CEylon AdAm’s pEAK Sri Lanka Ceylon
Czarna, wysokogórska herbata liściasta z plantacji Labookelie. W sercu uroczej 
wyspy Sri Lanka w górach Samanalakande, gdzie przylatują umierać motyle, na 
wysokościach sięgających 1950 m nad poziom morza uprawia się herbatę typu 
wysokogórskiego z pełnym, kwiatowym, przenikającym aromatem. Liść duży, 
nieregularnie zwinięty o brązowej barwie. Polecana podczas popołudniowych 
spotkań.

h 16,80 PLN

CEylon TigER RiVER Sri Lanka Ceylon
W urodzajnych nizinach wokół starodawnego miasta Kandy, herbatę o pełnym 
smaku i aromacie odpowiednią dla samotnych herbaciarzy, zbiera się wyłącznie 
ręcznie. Zaskakującą moc tej herbaty można załagodzić dodatkiem mleka lub 
cukru. Klasyk znany wielu podniebieniom.

h 16,80 PLN
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Herbaty ciemne – puer

Po chińsku: HEI CHA (ciemna), po japońsku KOKU CHA,  
w językach zachodnich PUER, PU-ERH lub herbata CZERWONA. 
Należy do odmian dodatkowo fermentowanych, stąd jej charakterystyczny, 
ziemisto-korzenny czy nawet piwniczny smak i zapach. Puery dzieli się na 
dwie kategorie - shu (shou) i sheng. Shu to herbaty wytwarzane z liści 
poddanych wstępnej obróbce tlenowej (herbaty czarne). Sheng to tak 
zwane puery surowe, które wytwarza się (prasuje i pozostawia  
w odpowiednich warunkach, aby dojrzały) z surowych liści.

lAo sHu Bing CHA Chiny Yunnan
Dzik 
Perła wśród herbat dojrzewających, herbata typu sheng. Naturalnie dojrzewający 
placek z liści zrywanych z dziko rosnących drzew herbacianych, produkowany 
tradycyjną metodą sięgającą dynastii Ming. Naturalnie starzejący się placek. 
Wyjątkowy, długo utrzymujący się posmak. Niewiarygodny, owocowy, wręcz 
winogronowy after taste, który daje wypicie tej herbaty jest doświadczeniem 
niezwykłym. W Chinach ceniona głównie ze względu na swoje właściwości.  
Pełna nazwa tej herbaty w języku chińskim brzmi: Zhu Xin Cha You Xian Gong 
Si Chu Pin.

ee 33,80 PLN
c c  27,80 PLN
∞ 54,80 PLN

zHu yE pu ER CHA Chiny Yunnan
Zapach bambusa 
Puer typu shou. Herbata zamknięta w łodydze bambusa, słynny produkt 
pochodzący z południowo-chińskiej prowincji Yunnan. Zgodnie z obyczajem 
tamtejszych obywateli herbatę upycha się w zielonych kawałkach bambusa, gdzie 
dojrzewa i uzyskuje charakterystyczny aromat tej egzotycznej rośliny. Napar 
cechuje się specyficznym, soczystym smakiem oraz finezyjnym aromatem.

ee 28,80 PLN
c c  23,80 PLN
∞ 46,80 PLN
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Herbaty ciemne – puer

BAi yA Bing CHA Chiny Yunnan 
Biały kołacz
Puer typu sheng, wytwarzany z białej herbaty formowanej w kształt kołacza. 
Osobliwość z prowincji Yunnan. Surowcem do tworzenia herbaty są delikatne, 
szczytowe listki białej herbaty Bai Mu Dan (Biała piwonia). Dzięki technologii 
produkcji (tłoczenie) i pochodzeniu liści, ta wersja herbaty daje wiele naparów  
o wyraźnie kwiatowym aromacie.

ee 27,80 PLN
c c  22,80 PLN
∞ 44,80 PLN

CHi TsE BEEng CHA Chiny Yunnan
Placek weselny
Herbata puer typu shou, wytłoczona w kształt okrągłego placka. Na południu 
Chin, w prowincji Yunnan jest to tradycyjny dar weselny. Okrągły kształt to 
symbol rodziny, natomiast sama herbata dojrzewająca to symbol długowieczności. 
Herbata ta to klasyk o charakterystycznym, mocnym smaku i aromacie. 

ee 27,80 PLN
c c  22,80 PLN
∞ 44,80 PLN

puER pElETKi Chiny Yunnan
W Chinach znany również jako Cha Tou - “herbaciana głowa”. Godny uwagi 
wtórny produkt przy produkcji prasowanych herbat typu puer. Podczas procesu 
ich prasowania, pakowania i dojrzewania na spodniej części prasowanych warstw 
powstają drobne grudki, które po pewnym czasie suszenia kruszą się i odpadają. 
Konsekwencją tego są właśnie tak zwane peletki, które nawet podczas wielu 
parzeń zachowują niezwykły aromat i delikatny smak. Herbata bardzo wydajna  
i rzadko spotykana.

ee 25,80 PLN
c c  20,80 PLN
∞ 40,80 PLN
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Herbaty ciemne – puer

zHuAn CHA Chiny
Cegła
Herbata typu shou puer, prasowana w kształt cegły. Tradycyjna herbata do picia 
codziennego, dająca mocny, ciemny i aromatyczny napar. Można w niej wyczuć 
suszone owoce oraz ziemisty aromat, charakterystyczny dla tego gatunku herbat.

ee 24,80 PLN
c c  19,80 PLN
∞ 38,80 PLN

Tuo CHA Chiny Yunnan
Gniazdo
Herbata puer typu shou prasowana w kształt gniazda. Po rozkruszeniu  
i zaparzeniu liście dają wyraźny i słodkawy w smaku napar oraz intensywny, 
ziemisty aromat. Klasyczna propozycja i jeden z najbardziej tradycyjnych 
produktów z Państwa Środka.

ee 24,80 PLN
c c  19,80 PLN
∞ 38,80 PLN

Qing Tuo CHA Chiny Yunnan
Zielone gniazdo
Puer typu sheng produkowany z herbaty zielonej. Jest połączeniem herbaty dziko 
rosnącej i uprawianej. W czarce możemy odnaleźć ziołowy smak dzikiej herbaty 
oraz ściągający i trawiasty smak herbaty uprawianej. Być może, przy odrobinie 
szczęścia i intensywnym skupieniu, możemy nawet złapać zapach wzgórz 
Xishuangbanna przy wschodzie słońca lub głębokie poczucie, że widzimy króla 
herbacianych drzew stojącego dumnie od 1700 lat głęboko w dżungli Yunnanu.

ee 24,80 PLN
c c  19,80 PLN
∞ 38,80 PLN
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Herbaty ciemne – puer

gong Ting puER impERiAl Chiny Yunnan
Nieprasowana herbata typu shou produkowana tylko ze szczytowych, 
młodych tipsów herbacianych, które zbiera się wiosną w prefekturze Lin 
Cang w południowo-wschodniej prowincji Yunnan. Mocny napar o kolorze 
bursztynowym i szlachetnym, choć charakterystycznie ziemistym aromacie  
i smaku. Chińczycy mówią, że ten gatunek wybitnie dobrze łagodzi wszelkie 
dolegliwości układu pokarmowego. 

ee 27,80 PLN
c c  22,80 PLN
∞ 44,80 PLN

pu ER CHA   Chiny Yunnan
Poddana wstępnej i dodatkowej fermentacji (shou puer), ciemna herbata  
z południowo-chińskiej prowincji Yunnan. Długie, ciemnobrązowe zwinięte liście 
z szarym połyskiem na powierzchni. Herbata ta wyróżnia się charakterystycznym 
aromatem starych buddyjskich klasztorów. Klasyk gatunku. Od czasów dynastii 
Sung (960-1279) herbata ta jest ceniona z powodu swoich właściwości leczniczych.

h 18,80 PLN
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Klejnoty Czajowni

Klasyki gatunku i perełki z różnych regionów świata podawane w 
zestawach po trzy herbaty na jednej tacy. Podajemy do samodzielnego 
zaparzania miłośnikom herbaty w specjalnych naczyniach, do wnikliwej 
degustacji.

TAjEmniCA TRzECH sKARBów Chiny
Trzy skarby chińskie, a każdy innego koloru, aromatu i smaku. Klasyki gatunku  
z Państwa Środka.
1. ziElony – lu CHA
Zielona, czyli niefermentowana postać znanej chińskiej herbaty, z upraw  
w prowincji Yunnan. Sortowane, równomiernie zwinięte listki koloru 
jasnozielonego, nasycony trawiasty aromat świeżej zielonej herbaty i pełny smak.
2. CzERwony – Hong CHA
Pierwszorzędna herbata z południowo-chińskiej prowincji Yunnan. Delikatna 
z równomiernie zwiniętymi listkami koloru brązowo-czerwonego, znamienity 
charakterystyczny aromat herbaciany, pełny, lekko cierpki smak. Herbata  
w Europie znana jako czarna.
3. CiEmny – puER CHA
Dodatkowo fermentowana, u nas znana jako czerwona, wcześniej niespotykana 
herbata z południowo-chińskiej prowincji Yunnan. Długie, zwinięte, 
ciemnobrązowe listki o szarym połysku na powierzchni. Herbata ta charakteryzuje 
się specyficznym, ziemistym aromatem starych klasztorów buddyjskich.

gf gf gf Cena zestawu – 44,80 PLN
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Klejnoty Czajowni

TAjEmniCA sAmuRAjA Japonia
Posmakuj Kraju Kwitnącej Wiśni w trzech odsłonach kosztując popularnych  
i bardziej wyszukanych naparów, tak uwielbianych przez Japończyków.
1. sEnCHA KyoTo
Wysoko ceniona japońska zielona herbata o świeżym aromacie i łagodnym smaku. 
Klasyk gatunku z drugich zbiorów.
2. gEnmAiCHA KyoTo
Standardowy gatunek zielonej japońskiej herbaty, wzbogacony dodatkiem 
prażonego ryżu. Dzięki powyższej kombinacji uzyskuje swój pociągający aromat 
i niezwykły smak.
3. HojiCHA KyoTo
Delikatna herbata łodyżkowa o specyficznym aromacie. Prażone pędy i niesortowane 
liście dają napar o brązowym odcieniu z nutką pieczonego chleba i smaku nad wyraz 
głębokim.

gf gf gf Cena zestawu – 48,80 PLN

TRzy KoloRy puER
Trzej wysłannicy herbaty ciemnej typu puer! Zasmakuj charakterystycznego 
posmaku herbat wtórnie fermentowanych i prasowanych. Sprawdź różnicę 
pomiędzy sheng i shou.
1. Qing Tuo CHA – Zielone gniazdo
Puer typu sheng. Jest połączeniem herbaty dziko rosnącej i uprawianej. W czarce 
możemy odnaleźć ziemisty, ziołowy smak dzikiej herbaty oraz ściągający i roślinny 
smak herbaty uprawianej.
2. BAi yA Bing CHA – Biały kołacz
Puer typu sheng, wytwarzany z białej herbaty formowanej w kształt kołacza. 
Surowcem do tworzenia herbaty są delikatne, szczytowe listki białej herbaty Bai 
Mu Dan (Biała piwonia). Dzięki technologii produkcji (tłoczenie) i pochodzeniu 
liści, ta wersja herbaty daje wiele naparów o wyraźnie kwiatowym aromacie.
3. CHi TsE Bing CHA – Placek weselny
Herbata puer typu shou, wytłoczona w kształt okrągłego placka. Na południu 
Chin, w prowincji Yunnan, jest to tradycyjny dar weselny. Herbata ta to klasyk  
o charakterystycznym, mocnym smaku i aromacie.

gf gf gf Cena zestawu – 47,80 PLN
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Klejnoty Czajowni

TRzECH CEsARzy
Trzej najznamienitsi przedstawiciele Azji Wschodniej mogą się spotkać tylko przy 
wyjątkowej okazji. Prawdopodobnie najlepsze herbaty z Chin, Korei i Japonii.
1. gyoKuRo KyoTo
Najlepsza liściasta herbata japońska, jej działanie i właściwości nie mogą nie 
zachwycać. Herbata zacieniana 21 dni przed zbiorem z dużą dawką umami.
2. noKCHA sEjAK
Wyborny produkt z okolic Hadongu w Korei Południowej, podwójne prażenie 
liści wpływa na jej niespotykany charakter.
3. long jing TigER spRing
Chińska klasyka gatunku, w tym przypadku nieprzeciętnie dobrego sortu. Jedna  
z najsłynniejszych herbat chińskich, do jej źródeł odbywają się pielgrzymki.

gf gf gf Cena zestawu – 54,80 PLN

smAK HimAlAjów
Zestaw słynnych herbat z regionu Darjeeling na północno-wschodnim skrawku 
Indii. Plantacje, z których rozpościera się widok na Kanczendzongę, są miejscem 
narodzin wyjątkowej herbaty. Zestaw dostępny do wyczerpania zapasów. 
1. dARjEEling FiRsT FlusH
Szampan wśród herbat, pierwszy zbiór, zwiastun wiosny i nowego sezonu.
2. dARjEEling sECond FlusH
Drugi zbiór himalajski odbywa się tuż przed porą deszczową w maju i czerwcu.
3. dARjEEling AuTumnAl
Trzeci zbiór w tym regionie odbywa się jesienią, po porze monsunów. 

gf gf gf Cena zestawu – 45,80 PLN
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Napoje przeróżne

Kategoria napojów tradycyjnych nie wytwarzanych z liści herbaty. 

yERBA mATÉ Brazylia
Tradycyjny napój południowoamerykańskich Indian, okrywana czcią roślina zwana 
ostrokrzewem paragwajskim (Ilex Paraguariensis). Ma wyjątkowe właściwości 
pobudzające - zawiera do 2 % kofeiny (mateiny). Podawana jest w tradycyjnej 
tykwie - kalabasie z rurką - bombilla, którą należy napój powoli sączyć. Napar  
z kruszonych, jasnozielonych liści ostrokrzewu ma lekko dymny aromat,  
w większej koncentracji cierpki, gorzkawoziołowy smak. 
Wszystkie poniżej opisane rodzaje można zaparzać kilkakrotnie w wersjach:

RAnCHo

Mocne 20,80 PLN
Amigo

Podwójnie mocne 24,80 PLN

mATÉ TERERE
Tradycyjny napój południowoamerykańskich Indian. Podawany na zimno z lodem, 
opcjonalnie ze słodkim syropem owocowym.

RAnCHo

Mocne 20,80 PLN
Amigo

Podwójnie mocne 24,80 PLN

Yerba mate podajemy również na słodko.  
O dostępne rodzaje i smaki zapytaj Czajmana.
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Napoje przeróżne

RooiBos CzERwony RPA
Bylina, ostrokrzew afrykański odkryty na początku XX wieku, rosnący  
w okolicach Kapsztadu na południu Afryki. Jest uprawiana i preparowana 
podobnie jak herbata. Drobne czerwono-brązowe igiełki dają silnie czerwony 
napar o kwiatowym aromacie i słodkim smaku ziół. Nie zawiera kofeiny,  
nie pobudza.

h 17,80 PLN

RooiBos ziElony RPA
Niefermentowana odmiana afrykańskiego ostrokrzewu. Drobne zielone  
i jasno-zielone igiełki dają brązowopomarańczowy napar o kwiatowym aromacie  
i ziołowym posmaku, nie zawiera kofeiny.

h 17,80 PLN

sAHlEp Turcja
Mieszanka bardzo drobno mielonego proszku z bulw storczyka męskiego 
rosnącego w górach północno-wschodniej Turcji i przypraw, przede wszystkim 
mielonego imbiru i wanilii z suszonym mlekiem i cynamonem. W Turcji podawany 
jest jako napój rozgrzewający i pobudzający. Podajemy w szklance 0,2 l.

J 16,80 PLN

sAHlEp “CHoCo” Turcja
Sahlep wzbogacony o  kawałki czekolady i  wiórki kokosowe. Podawany jest  
w szklance 0,2 l.

J 18,80 PLN

sAHlEp “RoXy”  Turcja
Sahlep wzbogacony o truskawki i wiórki czekoladowe. Podawany jest w szklance 
0,2 l.

J 18,80 PLN
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Specjalności Czajowni

mAsAlA TEA
Indyjski specjał rytualny Czajowni, wg receptury Bhagwan Dasse. Mieszanka 
przypraw, mielonego imbiru, kardamonu, białego pieprzu, anyżu i goździków 
z herbatą, mlekiem i miodem. Napar koloru latte, o przenikającym aromacie i 
odurzających właściwościach. Napój euforyzujący. Istnieje możliwość zamiany 
mleka na napój roślinny.

h 25,80 PLN

wspomniEniA z BomBAju
Receptura indyjska – czarna herbata liściasta typu Assam mieszana z gorącym 
kakao, podawana z mlekiem i miodem. Napar koloru latte, o odurzającym 
aromacie czekolady i miodu. Pozycja idealna dla najmłodszych degustatorów. 
Istnieje możliwość zamiany mleka na napój roślinny.

h 25,80 PLN

wspomniEniA z mElAnEzji
Czarna herbata liściasta z imbirem. Receptura własna, nazwa inspirowana 
pochodzeniem imbiru. Napój typowo rozgrzewający.

h 21,80 PLN

wspomniEniA z jERozolimy
Czarna herbata indyjska, przyprawiona mielonym cynamonem wg tradycyjnej 
receptury chasydzkiej. Typowy aromat cynamonu w połączeniu z mocną czarną 
herbatą tworzy napój wprawiający w stan lekkiej euforii.

h 21,80 PLN

wspomniEniA z isTAmBułu
Herbata czarna, przyprawiona goździkami według starej orientalnej receptury. 
Typowy, przenikliwy aromat goździków w połączeniu z mocną czarną herbatą 
tworzy pobudzający napój wprawiający w stan lekkiej euforii. Napar o aromacie 
goździków, koloru czerwonobrązowego.

h 21,80 PLN
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Specjalności Czajowni

wspomniEniA z BEjRuTu
Shaj bil miramije
Czarna herbata indyjska, przyprawiona szałwią wg tradycyjnej receptury 
palestyńskiej. Typowy aromat szałwii w połączeniu z mocną, słodzoną herbatą 
tworzy napój idealny do fajki wodnej.

h 21,80 PLN

wspomniEniA z omduRmAnu
Shaj bil hel 
Czarna herbata indyjska, przyprawiona mielonym kardamonem wg receptury 
pochodzącej z Arabii. Pikantny smak tej orientalnej przyprawy w połączeniu  
z mocną herbatą i dodatkiem cukru tworzy pobudzający napój wprawiający  
w stan lekkiej euforii. Arabowie piją tę herbatę silnie słodzoną. 

h 21,80 PLN

wydmA pusTynnA
Zielona herbata liściasta z kruszoną miętą marokańską (Mentha spicata  
cv. Moroccan) zwaną Nana oraz cukrem. Receptura Tuaregów, ludzi pustyni. 
Napar o słomkowej barwie i przenikliwym aromacie mięty. Polecana do fajki 
wodnej.

h 21,80 PLN

ARomAT KAszmiRu
Mieszanka herbaty zielonej, oolong i czarnej z suszonymi jabłkami, skórką 
pomarańczy i goździkami. Napar koloru żółtozielonego, o przenikliwym 
aromacie goździków, lekko cierpkawym smaku z owocowym posmakiem.

h 21,80 PLN
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Specjalności Czajowni

TygRys mAlAjsKi
Czarna, chińska herbata liściasta z kawałkami kokosa. Napar koloru czerwonego 
o lekko kokosowym aromacie i słodkawym smaku.

h 19,80 PLN

HERBATA EdwARdA lEARA
Czarna chińska herbata liściasta aromatyzowana korą z drzewa kakaowego. Nazwę 
zaczerpnięto z wierszyka Edwarda Leara o jednym człowieku, który mieszkał  
w Bombaju, a przy życiu trzymała go tylko herbata. Receptura herbaty  
z dodatkiem aromatu czekolady pochodzi właśnie z tych stron Indii.

h 19,80 PLN

HERBATA K. H. mÁCHy
Herbata dla dwojga zakochanych o oszałamiającym aromacie róż, w duchu 
poezji tego sławnego, czeskiego piewcy miłości. Czarna herbata liściasta, 
aromatyzowana kwiatami róży z dodatkiem jej płatków. Napar słodkawego smaku, 
z oszałamiającym aromatem. Polecana przed wieczornym spacerem we dwoje.

h 19,80 PLN
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Specjalności Czajowni

BosTon TEA pARTy
Dwa gatunki herbaty (zielona i czarna) w jednej filiżance. Nazwę inspirowało 
rzeczywiste wydarzenie historyczne z 16 grudnia 1773 roku, kiedy  
w wyniku zamieszek wywołanych polityką kolonialną Wielkiej Brytanii,  
w północnoatlantyckim porcie Boston, wrzucono do morza skrzynie z herbatą, 
dzięki czemu niewątpliwie powstała zadziwiająca mieszanka.

h 19,80 PLN

RosyjsKA KARAwAnA
Tradycyjna mieszanka chińskich herbat czerwonych Zheng Shan Xiao Zhong 
(Lapsang Souchong) i Qi Hong. Polecana przy czytaniu klasycznej rosyjskiej 
prozy lub dla amatorom dymnych smaków. 

h 19,80 PLN

EARl gREy
Czarna herbata, aromatyzowana esencją bergamoty według starodawnej 
receptury chińskiej, którą otrzymał w prezencie podczas podróży po Chinach  
w roku 1830 hrabia E. C. Grey II. Czarna herbata całolistna o charakterystycznym, 
intensywnym aromacie cytrusów.

h 18,80 PLN

HERBATA BABuni
Specjał zapoczątkowany w Czajowni krakowskiej. Czarna herbata typu Assam 
podawana z pyszną konfiturą malinową lub wiśniową. Ku wspomnieniu czasów 
dzieciństwa.

h 22,80 PLN

CzAj, CzAjE, CzAj !!!
Wspomnienie z Indii
Czarna indyjska herbata typu Assam zaparzana w mleku, mocno słodzona. 
Nadaje się do wspominania o podróżach. Przygotowywanie tego naparu to iście 
mistyczny rytuał. (0.2 l)
j 24,80 PLN
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Przysmaki do herbaty

mARlEnKA
Miodownik orzechowy lub mleczno-czekoladowy produkowany ręcznie według 
staroormiańskiej receptury bez domieszek chemicznych. Porcja około 100 g.

14,00 PLN

CiAsTo dniA
Słodka niespodzianka, ciasto wegańskie. O aktualną ofertę zapytaj Czajmana. 
Porcja około 100 g.

16,00 PLN

BAKlAVA
Najsłynniejszy deser Arabii, wyrabiany ręcznie z cienkich warstw ciasta 
przekładanych masą orzechową i zalanych syropem Atar. Smakołyk, któremu nie 
można się oprzeć. Porcja około 180 g.

14,00 PLN

mATCHA KulE
Masa z wiórków kokosowych, mleka kondensowanego i zielonej herbaty Matcha, 
z dodatkiem olejku herbacianego, utoczona w kształt zielonych kul. Porcja 3 szt.

16,00 PLN

HERBATniKi „loTus”
Talerzyk karmelowych herbatników pieczonych według starodawnych belgijskich 
przepisów. Porcja około 80 g.

9,00 PLN

miEszAnKA jApońsKA
Japońskie chrupki ryżowe, przygotowywane według receptur sprzed wielu lat. 
Mieszanka pikantnych orzeszków z dodatkiem nasionek sezamu, czy morskich 
wodorostów w słodkich skorupkach. Wspaniały dodatek do herbaty zielonej. 
Porcja około 30 g.

9,00 PLN 
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Przysmaki do herbaty

miEszAnKA EgzoTyCznA
Słodka mieszanka suszonych owoców, banan, kokos, marakuja i inne. Porcja 
około 40 g.

9,00 PLN 

miEszAnKA oRzECHowA
Doskonała mieszanka orzeszków laskowych, brazylijskich, włoskich, pistacji, 
migdałów i orzechów ziemnych. Porcja około 40 g.

11,00 PLN 

pisTACjE
Tradycyjny smakołyk do herbaty, popularny szczególnie w krajach arabskich. 
Prażone i solone orzeszki pistacjowe w łupinkach. Porcja około 30 g.

11,00 PLN 

KAndyzowAny imBiR
Miseczka kandyzowanego korzenia imbiru. Specjał z pobudzającej rośliny 
leczniczej. Porcja około 40 g.

9,00 PLN

miód
Na życzenie podajemy do wybranych herbat. 

3,00 PLN

mlEKo
Na życzenie... 

3,00 PLN 
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Dania do herbaty

onigiRi
Typowa japońska przekąska w formie ryżowej kanapki z przyprawami, nadziewanej 
farszem, owinięta glonami nori. Przekąskę tą serwujemy w specjalnym, japońskim 
opakowaniu, które pozwala na zachowanie kruchości nori. Onigiri nadziewamy 
farszem rybnym z dodatkiem oryginalnej japońskiej przyprawy Furikake od Pana 
Takady (skład: sezam, sól, suszony tuńczyk, glony nori, zielona herbata, wasabi, 
skrobia) lub warzywnym w wersji wegańskiej z dodatkiem prażonego sezamu. O 
aktualnie dostępne smaki zapytaj czajmana. Onigiri idealnie komponuje się jako 
dodatek do zielonej herbaty japońskiej. Możesz też zakupić na wynos, aby zjeść 
później. Onigiri, które ośmielamy się proponować, robione jest codziennie ze 
świeżych składników.

 11,80 PLN

KusKus „musTAFA”
Kuskus - tradycyjna potrawa arabska. W Czajowni podajemy kuskus  
w wegetariańskiej wersji bałkańsko-anatolijskiej z serem „feta”, oliwkami, fasolką 
w sosie pomidorowym z dodatkiem sałat, pomidorów, papryki, zielonego ogórka. 
Danie przyprawione jest oliwą z oliwek, suszonym czosnkiem i pietruszką. Porcja 
około 250 g.

 24,80 PLN

Hommos TAHinE
W krajach Bliskiego Wschodu tradycyjna i nad wyraz popularna potrawa, 
przygotowywana z cieciorki, sosu sezamowego, soku z cytryny oraz oliwy  
z oliwek. Bardzo pożywny i zdrowy przysmak. Podawany jest z chlebem arabskim 
pita, Zaatarem i świeżą sałatą, ogórkiem, papryką i pomidorem. 

 24,80 PLN

piTA liBAn
Arabski biały chleb podawany z libańską przyprawą Zaatar i oliwą z oliwek. Porcja 
około 100 g.

  14,80 PLN
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lApHET THoKE
Birmańska kuchnia zna popularne przysłowie: „Ze wszystkich rodzajów owoców 
mango jest najlepsze, z mięs wieprzowina, a z liści, liście herbaty”. Sałatka  
z kiszoną herbatą, zbieraną ze starych drzew herbacianych w birmańskiej dżungli. 
Podobnie jak kisi się kimchi w Korei czy kapustę w Polsce, w Birmie kisi się 
liście herbaty. Świeżo zerwane liście herbaciane umieszcza się w ceramicznych 
pojemnikach, przykrywa kamieniami i pozostawia na kilka tygodni. Dzięki 
temu zabiegowi w liściach herbaty eliminuje się cierpkość a pozostawia szereg 
korzystnych dla zdrowia składników herbaty. Ten sposób kiszenia liści jest 
wyjątkowy i stanowi unikat na skalę światową. Badania medyczne jednoznacznie 
mówią o pozytywnym działaniu tych związków na problemy ze spalaniem 
tłuszczu, cukrzycą i dolegliwościami kardiologicznymi. Sałatkę herbacianą 
podajemy według tradycyjnej receptury ze świeżymi warzywami z dodatkiem 
oliwy z oliwek i soku z cytryny oraz chlebkiem arabskim. Do wyboru jest wersja 
pikantna lub łagodna.

 26,80 PLN

piTA TAKAdA
Szanownym klientom, którzy zamówili sobie jedną z wybornych herbat 
japońskich – Gyokuro, Yamacha, Tamaryokucha, Sencha lub Genmaicha – 
śmiemy oferować tę typową japońską przekąskę. Zaparzone listki herbaty, którą 
Państwo wypili, uzupełniamy sosem sojowym i oliwą z oliwek, podgrzewamy  
i serwujemy z chlebkiem pita. Sekret ten zdradził nam podczas swojej wizyty 
plantator Masahiro Takada z japońskiego Uji.

 6,80 PLN

piTA solo
Podpieczony biały chleb arabski bez dodatków.

  6,80 PLN
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Orzeźwiające napoje chłodzone

mAn-CHA
Orientalne spotkanie w jednej szklance – stuprocentowy sok z mango  
i sproszkowana zielona herbata japońska Matcha. Połączenie tropikalno- 

-energetyczne. Szklanka 0,35 l.

 21,80 PLN

sTARoBoRszow
Wyborny cocktail mrożony zmiksowany z  herbaty herbaty Oolong, lodu 
i karmelu. Rarytas według receptury plantatora Takady z Kyoto. Szklanka 0,35 l.

 18,80 PLN

lEmoniAdA Ho-CHi-minHA
Receptura z dalekiego Sajgonu – zielona wietnamska herbata Che Xanh, cytrusy, 
mięta, lód i karmel. Szklanka 0,35 l.

 18,80 PLN

mac moli
Dobrze pobudzający i  lekko euforyzujący „Ptasi Języczek“ - delikatny gatunek 
herbaty jaśminowej z chińskiej prowincji Fujian, lód i karmel. Szklanka 0,35 l.

 18,80 PLN

lEmoniAdA AssAm
Wyśmienita mrożona lemoniada – czarna herbata Assam, cytryna lód i karmel. 
Szklanka 0,35 l.

 18,80 PLN

RoyAl Boss 
Orzeźwiający napój wg receptury z Południowej Afryki - delikatny, pozbawiony 
teiny Rooibos,  lód i karmel. Szklanka 0,35 l.

 18,80 PLN
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Orzeźwiające napoje chłodzone

lEmoniAdA mATE
Tradycyjny napój południowoamerykańskich Indian na bazie yerba mate, 
z dodatkiem lodu i karmelu. Drink mocno energetyczny podawany w szklance 
0,35 l.

 18,80 PLN

KARKAdE
Chłodzony napój bogaty w witaminę C, przyrządzany z Malwy Sudańskiej 
(Hibiscus sabdariffa), przyjemny, słodko-kwaśny smak. Serwujemy z dodatkiem 
lodu i karmelu. Szklanka 0,35 l.

 18,80 PLN

wodA minERAlnA
Woda podawana z cytryną i lodem na życzenie. Szklanka 0,35 l.

 3,80 PLN

KomBuCHA
Kombucha to napój uzyskiwany na bazie słodzonej herbaty w procesie fermentacji 
za pomocą tzw. grzybka herbacianego SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria 
and Yeasts), czyli symbiotycznej kultury bakterii i drożdży.

 16,80 PLN
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Orzeźwiające napoje chłodzone

lody mATCHA 
Japoński rarytas – herbaciane lody! Wyśmienite lody rzemieślnicze od lokalnego 
dostawcy ze zmieloną zieloną herbatą MATCHA i olejkiem z tej herbaty. 
Przeżycia smakowe i wzrokowe niezapomniane. Porcja trzech gałek - około 150 
gramów. Lody dostępne są poza okresem zimowym.

 21,80 PLN

lody dla ochłody
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Fajka wodna

W magicznym świecie Bliskiego Wschodu popijanie herbaty jest 
nieodłącznie związane z pociąganiem wonnego tytoniowego dymu z 
fajki wodnej. Nie jest to palenie w rzeczywistym rozumieniu tego słowa, 
ale rytuał mający na celu uspokojenie wszystkich zmysłów. Dlatego też 
stworzyliśmy rytualny salonik, w którym wyobraźnia wraz z konkretnymi 
wrażeniami smakowymi, aromatycznymi i dźwiękowymi pozwala zapomnieć 
o upływającym czasie i problemach dnia powszedniego.

sziszA
Fajka wodna, magiczny przyrząd, pozwalający na palenie mocnego, odurzająco 
wonnego tytoniu, który zyskuje swój aromat poprzez namaczanie w melasie  
z jabłkami, miętą lub innymi dodatkami. Fajkę podajemy z melasami i tytoniami 
najlepszych producentów, wyłącznie z węgielkami naturalnymi, rozpalanymi w 
specjalnym piecyku. Smaki tytoniu zależne od aktualnych trendów  – o szczegóły 
zapytaj Czajmana.
Czas oczekiwania na przygotowanie sziszy: ok 15 min.
Palenie fajki wodnej – jedna porcja tytoniu

 56,00 PLN
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Fajka wodna

Wyśmienity smak fajki wodnej należy spotęgować filiżanką złocistej 
herbaty. Aby osiągnąć rozkosz doskonałą, polecamy herbaty słodzone, 
przygotowane w arabskim stylu.

zEsTAw 
Palenie fajki wodnej + podwójna porcja herbaty do wyboru:
wydmA pusTynnA – zielona herbata z miętą marokańską

wspomniEniE z omduRmAnu – czarna herbata indyjska z mielonym 
kardamonem

wspomniEniE z BEjRuTu – czarna herbata indyjska przyprawiona szałwią

74,00 PLN
 

INFORMUJEMY, ŻE PALENIE FAJKI WODNEJ MA NEGATYWNY  
WPŁYW NA ZDROWIE I JEST PRZEZNACZONE TYLKO  

DLA OSÓB PEŁNOLETNICH. 

FAJKĘ WODNĄ PODAJEMY DO 30 MINUT  
PRZED ZAMKNIĘCIEM LOKALU.



KARTA HERBAT

Ceny obowiązują od 15. 4. 2022
www.czajownia.pl 
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