Čínské zelené čaje
Gunpowder - Střelný prach

2x

5dcl

70 Kč

Čaj střední třídy. Barva nálevu je žlutozelená. Vůně je lehce drsná
až kořeněná. Chuť je mírně nahořklá, hladká až jemná, trochu
kořeněná.

White Monkey - Bílá opice

2x

5dcl

85 Kč

Vysoce kvalitní čaj. Barva nálevu je světle zelená. Vůně je
nasládlá, slabá a připomínající vzdáleně sušené hrušky. Chuť je
plná, hladká a lehce nasládlá.

Green Monkey - Zelená opice

2x

5dcl

80 Kč

Lepší čaj střední třídy. Barva nálevu je žlutozelené barvy. Vůně je
nasládlá, slabá a jemně voní po oříšcích. Chuť je svěží s typickým
horským podtónem a vydrží dlouho na jazyku.

Lung Ching - Dračí studna

3x

5dcl

90 Kč

Špičková třída čaje. Čajový nálev je čisté nazelenalé barvy. Vůně
je jemná, nasládlá, ale přirozeně vyvážená. Chuť je plná a jemně
nasládlá.

Japonské zelené čaje
Kukicha

3x

5dcl

90 Kč

Výborný japonský čaj. Světle zelený čajový nálev je čirý a jiskrný.
Velmi svěží trávová vůně. Má typickou nasládlou chuť

Genmaicha

2x

5dcl

75 Kč

Japonský čaj Sencha smíchaný s drobnou praženou rýží. Barva
nálevu je zlatozelená. Vůně je silně ovlivněna vůní pražené rýže.
Chuť má lehce nasládlou, ořechovou až chlebovou chuť.

Tamaryokucha

3x

5dcl

90 Kč

Vysoce kvalitní čaj z provincie Kyoto. Barva nálevu je světle
zelená a jiskrná. Vůně jemná, typicky trávová. Chuť velmi
výrazná.

Kawane

3x

5dcl

100 Kč

Vysokojakostní napařovaná Sencha z regionu Kawane míchaná ze
tří kultivarů tohoto přeslavného čaje. Nálev je brčálově zelený
a čirý. Vůně je silně trávovitá. Chuť je plná a jemně nahořklá.

Vietnamské zelené čaje
Thai Nguyen Thom Ngon

2x

5dcl

70 Kč

Lepší třída zeleného čaje. Zelenavý nálev nasládle travnaté, velmi
jemné až příjemně natrpklé chuti. Vůně je silná trávovitá až
s nádechem rybiny.

Čínské polozelené čaje
Tie Guan Yin Cha

3x

5dcl

90 Kč

Nejslavnější středně oxidovaný oolong. Barva nálevu je žlutavá až
oranžovo-hnědá, vůně jemně květinová. Chuť je lahodná,
aromatická s příjemně praženými tóny.

Nai Xian Ginshan

3x

5dcl

80 Kč

Výtečná třída tzv. "mléčného" oolongu zeleného typu. Pro
zvýraznění přirozené mléčné chuti se během zpracování přidává
přírodní mléčné aroma. Má světlezelený až žlutozelený nálev.
Sladce květinovou vůni. Chuť je plná, vanilková s mléčnými tóny.

Strawberry Oolong

3x

5dcl

90 Kč

Výtečná třída vysokohorského polofermentovaného oolongu. Čaj je čistě
ochucen přírodní jahodovou esencí. Nálev je zlatozelený. Chuť je jahodově
smetanová. Vůně květinová s jahodovým podtónem.

Zelené, polozelené a bílé čaje podáváme také
v ZHONGU – k vlastní přípravě se slevou 20Kč.

Taiwanské oolongy
Dongding oolong

3x

5dcl

90 Kč

Tento čaj patří mezi legendární taiwanské oolongy. Čaj je
fermentovaný kolem 30%. Pečený okolo 40%. Nálev tohoto čaje je
jasně žlutý. Vůně nálevu je výrazná, pečená.

Four season oolong

3x

5dcl

80 Kč

Je lehce fermentovaný a jemně pečený. Nálev má zlatavou až
světle zelenou barvu. Vůně je plná, robustní a květinová. Chuť
nálevu je svěží, lehce květinová, hladká, příjemně sladká
s výrazným intenzivním dozvukem.

Red oolong

3x

5dcl

95 Kč

Je to silně fermentovaný čaj a jemně pečený. Barva nálevu je
tmavě červená až hnědá. Vůně připraveného nálevu je plná,
sladká s medovým nádechem. Chuť čaje je pak robustní, hladká
s vyzrálou ovocnou až medovou chutí.

Premium Alishan oolong

3x

5dcl

95 Kč

Alishan oolong patří mezi jeden z nejvíce proslulých čajů,
pocházejících z Taiwanu. Barva připraveného nálevu je jantarově
žlutá. Vůně nálevu je příjemně sladká, vonící po květech broskví.
Chuť připraveného nálevu je hladká, plná, ovocná (velmi
příjemné broskvové tóny).

Pomelo oolong

3x

5dcl

95 Kč

Ručně sbíraný oolong, který se skladuje s ručně sbíranými květy
pomela. Před sušením se pomelové květy vyberou. Barva nálevu
je žlutá až zlatá. Vůně je svěží, hladká. Při pití se projeví sladké
tóny a zejména v prvních nálevech velmi intenzivní chuť
pomelových květů.

Gaba Tea

3x

5dcl

90 Kč

Jedná se o čaj více fermentovaný a jemně pečený, sbíraný
strojově. Vůně nálevu je příjemná, medově sladká až lehce
ovocná. Chuť nálevu je plná, medová až ovocná po meruňkách a
ostružinách.

Čínské bílé čaje
Shou Mee - Obočí dlouhého věku

5dcl

65 Kč

Základní třída bílého čaje. Nálev je žlutohnědé barvy a čirý. Vůně
je jemná. Chuť je svérázná, ale vyvážená.

Pai Mu Tan Cha - Bílá pivoňka 2x

5dcl

75 Kč

Lepší třída bílého čaje. Nálev je světle žlutý a čirý. Vůně je jemné
s nádechem vanilky. Chuť je hladká až smetanová.

Čínské tmavé čaje
Pu Erh

2x

5dcl

75 Kč

Suché listy jsou velké, tvrdé, tmavě hnědé. Nálev je tmavě
červenohnědý. Chuť je výrazná a silná až zemitá. Vůně je výrazná
s nádechem rybiny.

Pu Erh Special

2x

5dcl

85 Kč

Kvalitnější třída nejznámějšího yunnanského čaje. Nálev je hodně
tmavý až černý. Chuť velice výrazná, zemitá. Vůně je silně
zemitá.

Čínské černé čaje
Golden Monkey

2x

5dcl

85 Kč

Exkluzivní černý čaj pocházející z časných jarních sklizní. Nálev
je zlatožlutý až světle hnědý. Výtečné medově nasládlé chuti.
Vůně mírně zemité.

Qi Men Mao Feng

2x

5dcl

85 Kč

Jeden z nejkvalitnějších čínských červených čajů vůbec. Nálev je
tmavě zlatohnědý. Chuť je intenzivní s medovým nádechem. Vůně
je silně medová.

Indické černé čaje
Darjeeling ORANGE VALLEY

5dcl

70 Kč

Kvalitní vysokohorský darjeelingský čaj z jarní sklizně, drobný
list vysoké kvality, nálev vyvážené, charakterem mírně tmavší,
příjemně květové chuti s tipsovými tóny.

Darjeeling PHOOBSERING

5dcl

70 Kč

Čaj velmi dobré třídy pocházející z první darjeelingské sklizně,
list vyšší střední kvality s přiměřeným podílem tipsů, květová,
lehce, příjemně natrpklá, zelinková, osvěžující chuť, zlatavý nálev.

Assam Special

5dcl

70 Kč

Středně dlouhý, lehce lámaný list s podílem tipsů, nálev
vyrovnaných, plných a robustních chutí zcela typických pro tento
druh čaje.

Čaj Assam podáváme neslazený, proto k němu nabízíme:
třtinový cukr, bílý cukr, med, mléko nebo sójový extrakt. Příplatek
činí 5 Kč za 1 ingredienci.

Černé čaje ostatní země
Golden Nepal

5dcl

65 Kč

Dobrá třída nepálského vysokohorského čaje, list s překvapivě
velkým podílem tipsů, nálev příjemné chuti a nezaměnitelného,
"drsného" vysokohorského charakteru, vhodný k běžnému
popíjení.

Grusia

5dcl

60 Kč

Klasický oblíbený čajík z podhůří Kavkazu, nálev plné, lehce
natrpklé chuti a typického horského aroma je vhodný pro běžné
popíjení. V Gruzii se připravuje na ohni, či ještě lépe ve starém
dobrém ruském samovaru, provoněný uhlíky.

Čaj Grusia podáváme neslazený, proto k němu nabízíme: med,
karamel nebo vanilkový cukr. Příplatek činí 5 Kč za 1 ingredienci.

Arabské čaje
Rize

7dcl
5dcl

80 Kč
50 Kč

Rize patří mezi tradiční arabské čaje – je to pražený černý čaj. Je
lahodný, aromaticky výrazný a povzbudivý. Popíjí se výrazně
oslazený cukrem. I přes silnou chuť však Rize chybí svíravost
nebo hořkost některých černých čajů. Chuť Rize je silná, plná,
nasládlá a díky přidanému cukru ještě výraznější. Červená až
červenohnědá barva.

Šaj Bil Hel

7dcl
5dcl

85 Kč
60 Kč

Tento černý čaj, s přidáním kardamomu pochází ze staré
súdánské receptury. Tento čaj se podává silně slazený. Má tmavě
červenou barvu a výraznou chuť po kardamomu.

Africké čaje nečaje
Tuareg

7dcl
5dcl
1,5l

85 Kč
60 Kč
150 Kč

Sladký mátový čaj je tradičním čajem v severní Africe a řadě
arabských zemí. Nejčastěji a i v případě našeho čaje je základem
silný zelený Gunpowder, který bývá ovoněn lístky marocké máty.

Rooibos RED

5dcl

60 Kč

Rooibos je skutečným zázrakem. Jeho jedinečnost spočívá v tom,
že neobsahuje kofein. Má tmavě zlatavý nálev. Jemnou chuť
s podtónem pražených oříšků.
Rooibos podáváme neslazený, proto k němu nabízíme: třtinový
cukr, bílý cukr, med, mléko nebo sójový extrakt. Příplatek činí 5
Kč za 1 ingredienci.

Rooibos FRUITS

5dcl

70 Kč

Zelený rooibos se směsí ovoce - jahod, višně, černý rybíz, borůvky.

Karkáde

5dcl

60 Kč

Tmavě červený nápoj z ibišku krvavého původem s Egypta.
Kyselé chuti. Velmi osvěžující a chutný. Podáváme slazený.
U některých osob může způsobit pálení žáhy.

Kvetoucí čínské čaje
Kvalitní čínský zelený čaj s jasmínem, ručně vázaný, poskytuje
úžasný estetický zážitek.

2x

5dcl

80 Kč

Aromatické čaje
5dcl

Jasmin Tea MANDARIN

70 Kč

Velmi dobrá základní třída čínského zeleného čaje ovoněná kvítky
jasmínu, nálev žlutozelené, lehce příjemně natrpklé, výrazně
jasmínově sladké chuti.

1000+1 night

5dcl

75 Kč

Zajímavá směs černého a zeleného čaje s několika druhy květů,
velmi příjemné vůně i chuti. Složení: černý a zelený čaj, okvětní
lístky chrpy, růže, jasmínu a měsíčku.

Earl Grey

5dcl

65 Kč

Černý čaj s příchutí olejových extraktů z kůry citrusu bergamot.
Tento čaj je pojmenován po britském předsedovi vlády, 2. hraběti
(anglicky Earl) Greyovi. Hrabě dostal tento speciálně připravený
čaj jako dárek od čínského úředníka.

Jihoamerické nečaje
Mate Green

1 x kalabasa

65 Kč

Zelené maté (Yerba maté, Mate Green) je pravděpodobně
nejoblíbenější jihoamerický nápoj, který se připravuje z lístků
cesmíny paraguayské (Ilex paraguariensis).

Mate Ranchobo

2 x kalabasa

75 Kč

1 x kalabasa

65 Kč

2 x kalabasa

75 Kč

Zelené maté s karamelem

Mate Pampero
Pražené zelené maté

Maté Caramelo

Pražené zelené maté s karamelem

Mate GUN

2 x kalabasa

95 Kč

Pražené zelené maté zalité zeleným čajem a karamelem

Mate Bum Bum

2 x kalabasa

Zelené maté zalité zeleným čajem a karamelem

95 Kč

Kořeněné nečaje
Zázvorový čaj

5dcl

70 Kč

Čaj z čerstvého strouhaného zázvoru s přídavkem citrónové trávy,
podáváme slazený medem.

Ovocný zázvorový čaj

5dcl

75 Kč

Ovocný čaj se strouhaným čerstvým zázvorem, podáváme slazený
bílým cukrem.

Kašmír

5dcl

75Kč

Černý čaj s hřebíčkem, kardamomem, zázvorem, pomerančovou
kůrou a mandlemi.

Yogi Masala

5dcl

85 Kč

ASSAM - černý čaj vařený s kořením a mlékem – jemně pikantní

České bylinné směsi
Mátový

5dcl

65 Kč

5dcl

65 Kč

5dcl

75 Kč

Složení: máta peprná.

Meduňkový
Složení: meduňka.

Šípkový

Šípky mají vysokou hodnotu vitamínu C a A, obsahují i vitamíny
K, PP, B1 a B2. Podáváme slazený bílým cukrem. Příprava tohoto
nápoje trvá více jak 30 minut.

Ovocné nečaje
Babiččina zahrádka

5dcl

70 Kč

Ibišek, rybíz, jablko, červená řepa, ostružina, malina a bezinka

Indiánské léto

5dcl

70 Kč

5dcl

70 Kč

Ibišek, borůvka, hrozen, bezinka a rybíz

Bora Bora

Květ ibišku, slunečnice, chrpy, jablka, papája, rozinky, bezinky,
maliny, černý rybíz, jahody

Fire Place

5dcl

70 Kč

Květy ibišku, šípky, jablka, mandle, rooibos, skořice, vanilka.

Divoká višeň

5dcl

75 Kč

Šípek, květy ibišku, kousky jablka, višně, hroznové víno.

Brusinkový čaj

5dcl

75 Kč

Ibišek, brusinky, jablko

Ovocné čaje podáváme slazené bílým cukrem.

Chlazené nápoje
Chlazený Tuareg

330ml

35 Kč

Ledové Karkáde

330ml

35 Kč

Zázvorová limča

330ml

35 Kč

Ledové ovoce

330ml

40 Kč

(kousky ovoce dle denní nabídky zalité čajem z ibišku, oslazené
vanilkovým cukrem.)

Ovocná sklenička

330ml

40Kč

(kousky čerstvého ovoce zalité ovocným džusem dle denní
nabídky)

Ovocný džbánek

1l

90Kč

Club Mate

330ml

50 Kč

Club Mate Cola

330ml

50 Kč

Kazouza

275ml

40 Kč

Káva
Esspresso
Doppio Coffee
Cappuccino
Latte macchiato

45 Kč
50 Kč
55 Kč
60 Kč

100% čerstvě mletá arabica – z pražírny Laura Coffee

Pravá horká čokoláda
HOŘKÁ ČOKOLÁDA
1,5dcl
Mayská čokoláda – s medem a chilli (7)

60 Kč

Mexická čokoláda – se skořicí, chilli a třtinovým cukrem (7)
Španělská čokoláda – s vanilkou, zázvorem a vanilkovým
cukrem (7)

HOŘKÁ ČOKOLÁDA

1,5dcl

50 Kč

MLÉČNÁ ČOKOLÁDA

1,5dcl

50 Kč

BÍLÁ ČOKOLÁDA

1,5dcl

50 Kč

-

karamelová, kokosová, mandlová, vanilková (7). Příplatek
5 Kč za 1 ingredienci.

Sušené plody
Pistácie solené

50 g

30 Kč

Kešu solené

50 g

30 Kč

Japonská směs WASABI

50 g

30 Kč

Mandle v tiramisu

50 g

35 Kč

Mandle ve skořici

50 g

35 Kč

Sladká jídla
Sahleb

Simpl

1dcl

25 Kč

3dcl

60 Kč

15 g

10 Kč

100 g

25 Kč

100 g

25 Kč

(7,8)

Karamelová halva
Se sezamem a rozinkami (1,7)

Karamelová halva
Se sezamem (1,7)

Vážení hosté, v případě, že máte
alergii na nějakou potravinu,
požádejte naši obsluhu o pomoc.
Sdělte jim váš problém a oni
prověří, zda vámi zvolený nápoj
nebo pochutina je pro vás
bezpečná!
Předejdete tím případným
problémům.
Děkujeme

Mexická specialita
Nachos + tomatová
Nachos + sýrová (7)

80g + 40g
80g + 40g

50 Kč
50 Kč

Kuskus
Zeleninový

400 g

80 Kč

Kuskus s kořením Za´atar, rajčata, okurek, zelené olivy, olivový
olej, balkánský sýr. (1,7)

Balkánský

400 g

80 Kč

Kuskus se zeleninou - hrášek, mrkev, kukuřice, rajčata, okurek,
balkánským sýrem, olivami a arabským kořením. (1,7)

Hermelínový

400 g

80Kč

Kuskus se zeleninou – hrášek, zelené fazolky, kukuřice, rajče,
okurek, hermelínem a arabským kořením. (1,7)

Ovocný

350 g

70 Kč

Kuskus se skořicí, mandlemi, rozinkami, kokosem a ovocem dle
denní nabídky (1,7,8)

Zapečené tousty
Šunkové

250 g

55 Kč

Plátek vepřové šunky, goudy a arabským koření (1,7)

Tři sýry

250 g

55 Kč

Balkánský sýr, hermelín, plátkový eidam a arabským koření (1,7)

Tousty dle chuti

300 g

65 Kč

Na výběr: Gouda, eidam, hermelín, šunka, arabské koření,
Za´atar koření, salsa rajčatová, salsa sýrová, zelené olivy.
Maximální počet 5 ingrediencí na toust

Vodní dýmky
minerální kamínky
tabáky JEFF´s
tabáky Al Fakher
tabáky Medité

NOVINKA!
Elektronická vodní dýmka
příchutě dle denní nabídky

Vodní dýmky podáváme pouze osobám starším 18 let!!!
Kouření cigarety v prostorách čajovny zakázáno!!!

