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Пакетований
чай Kericho Gold

Чорний
ароматизований
чай

19
20

500 г

500 г

Шрі-Ланка

Індія

Класичний бленд
чорного чаю в
англійському стилі

Ординарний чорний
листовий чай плантації
Rajgarh, штат Ассам

Помірно-терпкий

Насичений, терпкий

Спокійний

Спокійний

Англійське чаювання

Ассам TGFOP (RAJGARH TGFOP)

500 г

500 г

Індія

Індія

Чорний листовий чай
із вмістом чайної
бруньки з плантації
Basmati, штат Ассам

Чорний листовий чай
із вмістом чайної
бруньки з плантації
Desam, штат Ассам

Насичений, м’який

Насичений, м’який

Яскравий

Спокійний

Ассам Басматі TGFOP1

Ассам Десам TGFOP1

500 г

500 г

Індія

Індія

Чорний чай пекое
із вмістом чайної
бруньки, штат Ассам

Плантаційний чай
Rajgarh із значним
вмістом чайної
бруньки. Штат Ассам

Виражено-терпкий

Насичений, м’який

Насичений, пряний

Ассам пекоє суперіор
DESAM BPS

суміші

Яскравий

Ассам Раджгар FTGFOP1
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Чорний класичний чай

500 г

500 г

Шрі-Ланка

Шрі-Ланка

Добірний листовий чай,
вирощений на висоті
понад 1000 м

Відбірний чай з
плантації
Keniloworth

Помірно-терпкий

Ніжний, м’який

Виражений

Яскравий

Високогірний (Цейлон)

Гордість Цейлону

500 г

500 г

Кенія

Шрі-Ланка

Плантаційний чорний
чай технології ортодокс.
Кангаїта

Відбірний чай
з високогірної плантації
Imboocpitiya

Терпкий
із солодким післясмаком

Ніжний, м’який
Виражений

Медово-духм’яний

Гордість Кенії

Імбукпітія ОР1

500 г

500 г

Шрі-Ланка

Шрі-Ланка

Вишуканий чай з
плантації Karagoda,
Шрі-Ланка

Відбірний чай з
плантації Craighead,
Шрі-Ланка

Ніжний, м’який

Помірно терпкий

Яскравий

Виражений

Карагода FOP1

Крейгхед ОР1

500 г

500 г

Шрі-Ланка

Китай

Чай з плантації
Nawalakande
Насичений, терпкий

Чорний чай
із провінції Юннань
Насичений
з помірною кислинкою
Стійкий, насичений,
кисло-солодкий.

Яскравий

Пекоє Навалаканде
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Червоний равлик

Чорний класичний чай

500 г

500 г

Шрі-Ланка

Кенія

Листовий чай з плантації
Arbour Valley
Насичений,
помірно-терпкий

Чорний чай технології
ортодокс, з молодого
чайного листя. Міліма
Насичений, м’який,
солодкий

Яскравий

Насичений, пряний

Долина Арбор ОР

Кенійський крупнолистовий

500 г

250 г

Кенія

Шрі-Ланка

Плантаційний чорний чай,
брокенований, із вмістом
чайної бруньки. Плантація
Міліма

Ексклюзивний чай
плантації Lumbini
Ніжний, м’який,
насичений

Виражено-терпкий

Яскравий

Яскравий

Лумбіні розкішний (FFEXSP)

Чорний елітний чай

Кенія Міліма ВОР

500 г

250 г

Індія

Індія

Плантаційний,
весняний високогірний
чай. Гімалаї,
штат Дарджилінг
Насичений, м’який

Ексклюзивний високогірний плантаційний
чай. Гімалаї,
штат Дарджилінг
М’який, солодкий

Яскравий, квітковий

Яскравий, квітковий

Дарджилінг Перший збір FTGFOP1

Золота мавпа

Дарджилінг Тіппі FTGFOP1

250 г

500 г

Китай

Китай

Чорний елітний чай
з провінції Юннань

Чорний елітний чай
з провінції Юннань

М’який, класичний
із помітною кислинкою

М’який, класичний
із помітною кислинкою

Багатий, фруктовий,
кислосолодкий.

Стійкий, фруктовий
кисло-солодкий

Золотий равлик
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Чорний елітний чай

250 г

250 г

Індія

Шрі-Ланка

Ексклюзивний чай
Rajgarh із значним
вмістом чайної
бруньки. Штат Ассам
Насичений м’який

Ексклюзивний чай
плантації Vithanakande
Ніжний, м’який,
насичений
Яскравий

Яскравий,
із нотками прянощів

Ассам Раджгар SFTGFOP1
суперіор

Віттанаканда Ексклюзив
(FFEXSP)

500 г

500 г

Кенія

Індія

Білий чай із чайної
бруньки Керічо
Насичений, солодкий

Чорний елітний чай
з провінції Юннань
М’який, класичний
із помітною кислинкою
Багатогранний,
фруктовий, динамічний

Спокійний
із пряними нотками

Чорний в’язаний чай

Золото Керічо

Золоті бруньки (Юннань)

250 г

250 г

Китай

Китай

Чорний елітний чай
із значним вмістом
чайної бруньки, амарант

Чорний елітний чай
із значним вмістом
чайної бруньки, гібіскус

Кисло-солодкий
з солодким присмаком

З помітною кислинкою
та солодким присмаком

Медово-трав’яний

Яскравий, трав’яний

Чай щастя

Ранкова зірка
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Напій кохання

250 г

250 г

Китай

Китай

Чорний елітний чай
із значним вмістом
чайної бруньки, квіти
лілії
Кисло-солодкий,
із солодким присмаком

Чорний елітний чай
із значним вмістом
чайної бруньки,
амарант, квіти лілії
Солодкий з домінуванням
прянощів, злегка гіркуватий

Складний, з солодкотрав’яним відтінком.

Складний, з солодкоквітковим відтінком.

Світанок надії

250 г

250 г

Китай

Китай

Чорний елітний чай
із значним вмістом
чайної бруньки

Чорний елітний чай із
значним вмістом
чайної бруньки, квіти
нефритового метелика
Кисло-солодкий
з солодким післясмаком

Кисло-солодкий
з легкою гірчинкою
Легкий, деревний

Зелений класичний чай

Чорні перлини

Складний, квітковий

Біла вершина

500 г

500 г

Індія

Китай

Зелений високогірний
чай із вмістом чайної
бруньки. Гімалаї,
штат Дарджилінг
Насичений
з солодким присмаком
Яскравий, квітковий

Зелений чай із
провінції Дзжедзян
Насичений, із помітним
довгим солодким
присмаком
Квітково-трав’яний,
стійкий

Зелений Дарджилінг FTGFOP1

Зелений равлик

500 г

500 г

Китай

Китай

Зелений чай
із смаженим рисом
із провінції Дзжедзян

Зелений чай
із провінції Дзжедзян
Насичений, із коротким
солодким присмаком
та гірчинкою
Стійкий, травяний

Солодкий, насичений,
хлібний
Домінуючі нотки смаженої хлібної скоринки
та вареного рису

Генмайча

Зелений пекое

500 г

500 г

Китай

Китай

Зелений чай
із провінції Дзжедзян

Зелений чай
із провінції Дзжедзян

Насичений
із вираженою гірчинкою

Насичений,
із коротким солодким
присмаком та гірчинкою
Стійкий, гострий,
травяний

Стійкий, гострий,
травяний

Шунмі (вії красуні)

Храм неба
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Зелений класичний чай

500 г

500 г

Китай

Кенія

Зелений чай
із провінції Дзжедзян
Насичений
із вираженою гірчинкою

Плантаційний зелений
чай із підвищеним
вмістом таніну, Кангаїта
Насичений
із солодким присмаком

Стійкий, гострий,
травяний

Зелений елітний чай

Зелений порох

Колодязь дракона

Квітково-білковий

Кенія зелена, Кангаїта

250 г

500 г

Китай

Китай

Зелений легендарний
елітний чай
із провінції Хунан
Багатий свіжий смак
із присмаком
смаженого насіння
Стійкий, багатий
із нотками смаженого
насіння та свіжої трави

Зелений елітний чай
із жасмином
з провінції Хунан
Насичений травяний
Яскравий та гострий
жасминовий

Жасминовий Маофенг
(рецепт Мао)

500 г

500 г

Китай

Китай

Зелений елітний чай
із провінції Юннань

Зелений елітний чай
із провінції Дзжедзян

Багатий, солодкуватий
із довгим післясмаком.

Насичений, трав’яний
Складний,
із домінуванням
квіткової складової

Насичений, свіжий

Білий елітний чай

Рецепт Мао (Юннань)

Містер Грін

500 г

250 г

Китай

Китай

Зелений елітний чай
із жасмином
з провінції Дзжедзян

Білий чай
із провінції Хунан
Легкий, ненасичений
м’який

Багатий, солодкуватий
із довгим післясмаком.

Яскравий, квітковий

Багатий, із натуральними
нотками фруктів
та жасмину

Жасминовий Маоджан
(весняний
струмок)
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Око фенікса (білий чай)

Білий елітний чай

250 г

250 г

Китай

Китай

Білий чай з жасмином
із провінції Хунан
Яскравий, солодкотерпкий та освіжаючий
Складний із фруктовоквітковими нотками

Білий чай з жасмином
із провінції Хунан
Кисло-солодкий з легкою
гірчинкою, насичений

Око фенікса (жаcмин)

Яскравий та гострий,
жасминовий

Сльози дракона

250 г

250 г

Китай

Китай

Білий чай
із провінції Фудзянь
Яскравий
із солодким присмаком
Складний, яскравий

Білий чай
із провінції Хунан

Срібні голки Фудзянь

Багатий, солодкуватий і
з довгим післясмаком.
Складний із фруктовоквітковими нотками

Сніжний дракон
250 г
Китай
Білий чай
із провінції Хунан

250 г
Китай

Срібні голки Юннань

Срібні сльози дракона

Білий чай
із провінції Юннань
Солодкий, з коротким,
злегка гірким
післясмаком
Складний, солодкий,
яскравий.

Кисло-солодкий
із легкою гірчинкою,
насичений
Яскравий та гострий

Срібні перлини дракона

250 г

250 г

Китай

Китай

Білий чай
із провінції Хунан
Насичений,
із складним післясмаком
Солодкий
із квітковими нотками

Білий чай з жасмином
із провінції Хунан
Насичений, міцний
Яскравий, жасминовий

Жасминовий розсип
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В’язаний білий чай

250 г

250 г

Китай

Китай

Білий чай
із провінції Хунан
Яскравий, солодкотерпкий та освіжаючий
Багатий,
із натуральними
нотками фруктів та квітів

Білий китайський чай
з провінції Дзжедзян,
гомфрена шаровидна,
лілія

Лазуровий розсип

Легкий із ледь помітним
солодким присмаком
Солодкий, квітковий

«З найкращими побажаннями»

250 г

250 г

Китай

Китай

Білий китайський чай
з провінції Дзжедзян,
гомфрена шаровидна,
календула, жасмин

Білий китайський чай
з провінції Дзжедзян,
гомфрена шаровидна,
календула, жасмин

Насичений, із коротким
післясмаком із гірчинкою
Насичений,
духмяно-трав’яний

Насичений,
фруктово-трав’яний
Гострий,
духмяно-трав’яний

«Сімейного щастя»

Богиня милосердя

250 г

250 г

Китай

Китай

Білий китайський чай
з провінції Дзжедзян,
гомфрена шаровидна,
календула
Солодкий із гірчинкою

Білий китайський чай
з провінції Дзжедзян,
гомфрена шаровидна,
календула, жасмин

Насичений,
духмяно-трав’яний

«З любов’ю»

Квітуча лілія

250 г

250 г

Китай

Китай

Білий китайський чай
з провінції Дзжедзян,
гомфрена шаровидна,
лілія

Білий китайський чай
з провінції Дзжедзян,
гомфрена шаровидна,
квіти жасмину

Легкий з ледь помітним
солодким присмаком

Насичений,
фруктово-трав’яний
Квітковий
із фруктовими нотками

Насичений та духмяний

Королівська лілія
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Легкий з ледь помітним
солодким присмаком та
гірчинкою
Квітковий
із фруктовими нотками

Перлина сходу

В’язаний білий чай

250 г

250 г

Китай

Китай

Білий китайський чай
з провінції Дзжедзян,
гомфрена шаровидна,
квіти жасмину

Білий китайський чай
з провінції Дзжедзян,
календула, жасмин
Легкий із ледь помітним
солодким присмаком
та гірчинкою
Насичений та солодкий

Легкий із ледь помітним
солодким присмаком
Квітковий
із фруктовими нотками

«Бажаю успіху»

Полуниця імператора

250 г

500 г

Китай

Китай

Білий китайський чай
з провінції Дзжедзян,
календула
Насичений, із гірчинкою

Легендарний китайський
напівферментований чай
М’який, насичений,
помірної терпкості
Стійкий, женшеневоквітковий

Насичений,
духмяно-трав’яний

Да Хун Пао (червоний халат)

Оолонг

Серце красуні

500 г

500 г

Китай

Китай

Ніпвферментований
китайський чай
М’який, ненасичений

Напівферментований
китайський чай, ароматизований молоком
М’який, ненасичений
Вершковий, легкий

Легкий квітковокарамельний

Оолонг

Женьшеневий оолонг

Молочний оолонг

500 г

500 г

Китай

Китай

Легендарний китайський
напівферментований чай
в обсипці із кореня
женьшеня
М’який, насичений,
з довгим солодким
присмаком
Стійкий, женшеневоквітковий

Легендарний китайський
напівферментований чай
М’який, ненасичений,
з солодким присмаком
Карамелево-духмяний

Тегуаньінь Нунсян
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Оолонг

250 г
Китай
Легендарний китайський
напівферментований чай
М’який, ненасичений,
з солодким присмаком
Багатий,
квітково-духмяний

Тегуаньінь Цинсян

250 г

250 г

Кенія

Китай

Унікальний високогірний
напівферментований чай
із підвищеним вмістом
активних речовин
Насичений, нетиповий,
динамічний

Легендарний китайський
напівферментований чай
М’який, ненасичений,
з солодким присмаком
Багатий, динамічний,
квітково-духмяний

Яскравий, різкий

Донгдінг Оолонг

Пуер

Пурпуровий цільнолистовий

500 г

500 г

Китай

Китай

Чорний спеціальний
чай глибокої ферментації за технологією
Шу, Юннань
Тягучий, землянистопряний, деревний
Насичений, з гострим
деревним відтінком

Чорний спеціальний чай
глибокої ферментації
за технологією Шу
із вмістом чайної
бруньки, Юннань
М’який, з ледь помітною
кислинкою
Насичений, з медовокорицевим відтінком.

Золотий пуер

Пуер

Імператорський пуер
12

500 г

10х100 г

Китай

Китай

Чорний спеціальний чай
глибокої ферментації
за технологією Шу
із вмістом чайної
бруньки, Юннань
Тягучий пом’якшений,
пряний, деревний
Із відтінками прянощів

Чорний спеціальний чай
глибокої ферментації
за технологією Шен,
Юннань
Різкий, терпкий,
з маслянистим
післясмаком
Теплий та ніжний
із нотками сухого дерева

100 г
Пуер Бінг-ча Шен

Пуер пресований

50 г
Пуер Бінг-ча Шен

50 г

10х50 г

10х100 г

Китай

Китай

Чорний спеціальний чай
глибокої ферментації
за технологією Шен,
Юннань
Різкий, терпкий,
з маслянистим
післясмаком
Теплий та ніжний
із нотками сухого дерева

Чорний спеціальний чай
глибокої ферментації
за технологією Шу,
Юннань
Насичений, яскраво
виражений, деревний

100 г

Деревний, гострий

Пуер Бінг-ча Шу

10х50 г

500 г

Китай

Китай

Чорний спеціальний чай
глибокої ферментації
за технологією Шу,
Юннань
Насичений, яскраво
виражений, деревний

Пресований чорний
спеціальний чай глибокої
ферментації за технологією Шен, Юннань
Різкий, терпкий,
із довгим та гірким
післясмаком
Теплий та ніжний
із нотками сухого дерева

6г

Деревний, гострий

Пуер Бінг-ча Шу

Пуер пресований Шен «Кубик»

6г

500 г

500 г

Китай

Китай

Пресований чорний
спеціальний чай глибокої ферментації за
технологією Шу, Юннань
Тягучий, яскраво
виражений, деревний
З відтінками
сухої дубової кори

Пресований чорний
спеціальний чай глибокої ферментації за
технологією Шу, Юннань
Тягучий, яскраво
виражений, деревний
З відтінками
сухої дубової кори

Пуер пресований Шу «Кубик»

100 г
Пуер Туо-ча Шен

6г
Пуер пресований Шу «Медаль»

5x100 г

5x100 г

Китай

Китай

Чорний спеціальний чай
глибокої ферментації за
технологією Шен, Юннань
Різкий, терпкий,
з маслянистим
післясмаком
Теплий та ніжний
із нотками сухого
дерева

Чорний спеціальний чай
глибокої ферментації за
технологією Шу, Юннань
Тягучий, яскраво
виражений, деревний

100 г

Деревний, гострий

Пуер Туо-ча Шу
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Чорний ароматизований чай
Айюрведа-чай

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Чорний чай, кориця,
імбир, аніс, чорний
перець, кардамон,
гвоздика, ароматизатор

Чорний чай, шматочки
цукру, яблука, мигдалю,
пелюстки троянди,
ароматизатор

Насичений, гострий,
помітно пряний
Прянощів
із домінуванням
кардамону та гвоздики

Солодкий із гірчинкою
та довгим післясмаком
печива
Насичений, складний
із горіховими нотками

Гулаб Джамун

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Чорний чай, пелюстки
соняшника, волошки,
троянди

Чорний чай, шматочки
ананасу, цедра апельсина,
шматочки папайї, манго,
пелюстки соняшника,
мальви, ароматизатор
М’який, насичений
із гірчинкою
Яскравий фруктовий
із нотками бергамоту
та прянощів

Виражений
із помітною кислинкою
Пряний, травяний

Король Бергамо

Легенда Сходу

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Чорний чай, пелюстки
троянди, натуральний
ароматизатор
Легкий із гірчинкою
та маслянистим
присмаком
Трояндово-пряний
із шлейфом бергамоту

Чорний чай, шматочки
полуниці, листя полуниці,
ароматизатор
М’який, фруктовосолодкий, із гірчинкою
Полуниці
із вершковим відтінком

Леді Грей

Полуниця з вершками

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Чорний чай, сафлор,
натуральний
ароматизатор

Чорний чай, пелюстки
смородини, шматочки
суниці, ароматизатор
М’який, солодкий
із кислинкою

Кисло-солодкий
із яскравими
цитрусовми нотками

Яскравий, м’який із
нотками вершків

Свіжий, цитрусовий

Сіціліано
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Суниця з вершками

Чорний ароматизований чай

500 г

500 г

Шрі-Ланка

Шрі-Ланка

Чорний цейлонський чай,
екстракт саусепу
Класичний, із медовофруктовими нотками
Саусепу

Чорний цейлонський чай,
екстракт саусепу
Класичний, із медовофруктовими нотками
Саусепу

Чорний саусеп крупний лист

Зелений ароматизований чай

Шоко-спайсі

Джаз-ті

Чорний саусеп Пекоє

500 г

500 г

Німеччина

Шрі-Ланка

Чорний чай, кардамон,
краплі шоколаду, ромашка, ханібуш, насіння кардамону, ароматизатор

Зелений цейлонський чай,
екстракт саусепу

Насичений, м’який,
помітно пряний,
з шоколадним присмаком.
Молочного шоколаду
із свіжими пряними
нотками

Міцний та терпкий
Саусепу

Зелений саусеп

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, шматочки
папайї, ананасу, цедра
апельсина, пелюстки
волошки, соняшника,
троянди, ароматизатор
Легкий, з солодким
присмаком
Трав’яний, з солодковершковим відтінком

Зелений чай, шматочки
манго, яблука, білий чай,
пелюстки соняшника,
пластівці клюкви, квіти
жасмину, ароматизатор
Насичений із солодким
присмаком і фруктовими
нотками
Виражений, динамічний,
клюквенний

Клюква

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, шматочки
папайї, ананасу, яблука,
ароматизатор

Зелений чай, бутони
троянди, ароматизатор
Легкий, із гірчинкою та
довгим трояндовим
післясмаком
Трояндово-пряний

М’який із солодким
присмаком і нотками
фруктів

Королівська радість

Свіжий
квітково-фруктовий

Мс Грін
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Зелений ароматизований чай

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, пелюстки
соняшника, волошки,
сафлору, ароматизатор
Насичений, із помітною
гірчинкою та фруктовим
післясмаком
Солодкий, полуничний,
яскравий

Зелений чай, пелюстки
соняшника та троянди,
шматочки полуниці та
малини, ароматизатор

Полунична поляна

Полуничний мусс

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, пелюстки
соняшника, волошки,
троянди, ароматизатор
Легкий, із солодким
присмаком прянощів
Прянощів та бергамоту

Зелений чай, шматочки
яблука, білий цукор, білий
чай, шматочки мигдалю,
пелюстки троянди
Насичений, із гірчинкою
та мигдальним присмаком
Вершково-трав’яний
із горіховими нотками

Ранковий аромат

Солодкий блюз

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, гібіскус,
шматочки суниці,
ароматизатор
Міцний, терпкий
із легким кисло-солодким
присмаком
Виражений, суничний

Зелений чай, папайя,
манго, клюква, пелюстки
троянди, ароматизатор
Насичений, із легкою
гірчинкою та солодким
присмаком фруктів
Легкий,
ананасово-полуничний

Композиційний чай

Суниця з вершками

Щедрість богів

500 г
Німеччина

Солодка вишня
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Легкий, з помірною
кислинкою та довгим
післясмаком.
Полунично-трав’яний
з нотками екзотичних
фруктів

Чорний чай, зелений чай,
шматочки ананаса,
пелюстки соняшника,
троянди, пластівці клюкви,
ароматизатор
Насичений, складний
з мигдально-вишневим
присмаком
Солодощів
з вишневими тонами

Ройбуш

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Ройбуш, шматочки ананаса та яблука, папайї,
ягоди годжі, пластівці
клюкви, ароматизатор

Ройбуш, шматочки імбиру,
яблука, кориці, мигдалю,
кокосова стружка, кардамон,
чорний перець, натуральний
ароматизатор
Солодко-пряний,
із яскравими та гострими
тонами спецій
Прянощів із фруктами

Солодкий із помітною
свіжою фруктовою
складовою
Фруктовий, свіжий

Ройбуш Гранд Каньйон

Ройбуш Індійське літо

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Ройбуш, шматочки
мигдалю, біла мімоза,
пластівці мигдалю,
шматочки ванілі
Солодкий, вершковий
з горіховими нотками
Горіхово-вершковий

Ройбуш, шматочки папайї,
ананаса, полуниці, листя
смородини, пелюстки
троянди
Кисло-солодкий
з фруктовим присмаком
Виражено солодкий
із домінуючими нотками
полуниці та ананаса

Ройбуш Перадайз

Травяні суміші

Ройбуш суничний

Мигдальний фреш

Ройбуш полуниця

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Ройбуш, шматочки
папайї, ананаса, листя
чорної смородини,
пелюстки троянди
Кисло-солодкий,
із домінуванням
трав’яної складової
Солодкий із фруктовоягідними нотками

Зелений чай, лимонна трава,
білий чай, листя бамбука,
шматочки імбиру, пелюстки
троянди, цедра апельсину,
рожевий перець, квіти
жасмину, ароматизатор
Легкий, гармонійний,
квітково-пряний
Шоколадний, пряний
із нотками лісових ягід

Серце Дракона

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Білий гібіскус, гібіскус,
чорна смородина,
порічки, листя
смородини, пелюстки
троянди, ароматизатор
Кислий із помітним
мигдальним присмаком
Яскравий, кислий,
мигдально-вишневий

Лушпиння какао, шматочки какао, зелений
ройбуш, пелюстки волошки, ароматизатор
Насичений, шоколадний,
з гірчинкою та солодким
маслянистим присмаком
Шоколаду
та трюфельного печива

Трюфель-шоколад
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Фруктово-травяні суміші
Фруктові суміші

Апельсиновий шейк

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Шматочки яблука, гібіскус,
цедра апельсину, лимонна
трава, шматочки полуниці,
ароматизатор
Легкий, із помітною
кислинкою і апельсиновим присмаком
Апельсиново-травяний,
солодкий

Шматочки яблука, гібіскус,
цедра апельсину, шматочки буряка столового,
квіти апельсину, яблучні
пірамідки, ароматизатор
Насичений, із помітною
кислинкою та яблучномандариновим присмаком
Мандариново- яблучний

Мандариновий чай

500 г

500 г

Німеччина

Фруктовий мохіто

Шматочки яблука, гібіскус,
лимонна трава, цедра
апельсина, листя смородини, шматочки персика,
аскорбінова кислота, натуральний ароматизатор
Легкий, прохолодний
із м’ятно-травяним
присмаком
Солодкий
із домінуванням м’яти

Німеччина

Еліксир молодості

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина
Шматочки банана, папайї,
ананаса, манго, пелюстки
сафлора, волошки,
троянди червоної
Солодкий,
легкий фруктовий
Яскравий,
бананово-фруктовий

Бананова республіка

Лісові ягоди

500 г

Німеччина

Фініки, роли кориці,
ягоди бузини, кардамон,
кокосові чіпси смажені,
ароматизатор
Солодкий, ненасичений
із помітною
пряною складовою
Корицево-фруктовий

Яблучний пиріг

Шматочки яблука, гібіскус,
цедра апельсина, ягоди
бузини, червоний буряк,
шматочки полуниці, пелюстки соняшника, цвіт
бузини, пелюстки волошки,
ароматизатор
Насичений,
кисло-солодкий
Лісових ягід і цитрусів

500 г

Німеччина
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Шматочки яблука, груші,
лимонна трава, пелюстки
троянди, гірський
безсмертник
Кисло-солодкий
із помітним
фруктовим присмаком
Освіжаючий,
фруктово-травяний

Сонячний чай

Шматочки яблука, ягоди
бузини, шматочки папайї,
ананаса, манго, гібіскус,
пелюстки волошки, листя
смородини, ароматизатор
Кисло-солодкий
із помітним
яблучним присмаком
Яблучно-фруктовий

Фруктові суміші

500 г
Китай

Відбірний чай в девев’яному пакуванні

Ягоди годжі

Китайські сушені ягоди
годжі із провінції Нінгся,
околиці м. Їнчуан
Ненасичений,
кисло-солодкий
Приємний,
солодкий із кислинкою

1000 г
500 г
250 г
100 г
Індія

Ассам Раджгар TGFOP1
(дерев’яна коробка)

Плантаційний чай Rajgarh
із значним вмістом чайної
бруньки. Штат Ассам
Насичений,
із солодким присмаком
Яскравий, квітковий

1000 г
500 г
250 г
100 г
Індія

Дарджилінг MIM 1-й збір FTGFOP1
(дерев’яна коробка)

Плантаційний, весняний
високогірний чай. Гімалаї,
штат Дарджилінг
Насичений,
із солодким присмаком
Яскравий, квітковий

1000 г
500 г
250 г
100 г
Індія

Дарджилінг Зелений MIM
цілий лист FTGFOP1 (дерев’яна коробка)

Зелений високогірний чай
із вмістом чайної бруньки.
Гімалаї, штат Дарджилінг
Насичений,
із солодким присмаком
Яскравий, квітковий
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Пакетований чай

20 шт.

20 шт.

20 шт.

20 шт.

20 шт.

2

2

2

2

2г

г

Kericho Gold
Лимон та лайм

Kericho Gold
Солодка м’ята

г

Kericho Gold
Персик

г

Kericho Gold
Полуниця
з ваніллю

Kericho Gold
Гарячий
апельсин

20 шт.

20 шт.

20 шт.

20 шт.

20 шт.

2 г

2 г

2 г

2 г

2г

Kericho Gold
Яблуко з корицею

Kericho Gold
Чорниця

Kericho Gold
Малина

Kericho Gold
Імбир з лимоном

Kericho Gold
Смородина

20 шт.

20 шт.

20 шт.

20 шт.

20 шт.

2 г

2 г

2 г

2 г

2г

Kericho Gold
Солодка
ромашка

Kericho Gold
Зелений
з малиною

г

Kericho Gold
Зелений чай

Kericho Gold
Зелений
з жасмином

Kericho Gold
Зелений
з персиком

Kericho Gold
Зелений
з апельсином

20 шт.

20 шт.

20 шт.

20 шт.

20 шт.

2г

2г

2г

2г

2г

Kericho Gold
Зелений
зі смородиною

Kericho Gold
Ерл Грей

Kericho Gold
Англійський
сніданок

Kericho Gold
Спайсі-чай
50 г

100 шт.

50 шт.

2 г

2г

25 шт.
2г

Kericho Gold Чорний пакетований
20

Kericho Gold
Масала чай

