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ТОВ «Т-ХАБ» – українська чайна компанія, що заснована в 2014 році. Наша головна мета – організація прямих поставок високоякісного чаю із країн його
походження – Китаю, Індії, Цейлону, Кенії, Німеччини (ароматизовані, трав’яні та фруктові чаї) та інших,
безпосередньо на полиці спеціалізованих роздрібних
магазинів України. Робота без дилерів та посередників як в імпорті, так і у продажах, дозволяє нам формувати одну із найкращих цінових та якісних пропозицій на ринку, що є безумовною перевагою співробітництва з нами.
Ми пропонуємо Вам новий бренд вагового чаю
«Т-Майстер», що вже включає понад 200 найменувань високоякісних чаїв із різних країн світу, індійський чай в дерев’яній упаковці, пакетований чай із
Кенії, спеції для чаю «Масала», тощо. І все це – тільки
початок!
Новий сучасний дизайн бейджів та етикеток, що
надаються безкоштовно всім нашим клієнтам, новизна продукції, її якість та ціна заслужили схвальні
відгуки з боку наших клієнтів і це всього за півтора
місяці продажів в 2014 році. Успішний старт дозволяє нам з оптимізмом дивитися у майбутнє, незважаючи на кризу, та дає натхнення створювати нову
продукцію для нашого ринку.

Вага пакування
Країна виробництва
Склад продукту
Настій
Аромат
К-сть пакетиків в пакуванні
Вага пакетика

Ми розуміємо, що вихід на вже існуючий ринок є
складним, тому готові зробити більше для довготривалої і взаємовигідної співпраці. Саме тому нашу
продукцію Ви можете отримати на вигідних умовах
поставки, в зручному пакуванні (250 г та 500 г), з
повним пакетом необхідних документів, і настільки
оперативно, наскільки це може зробити перевізник.
Крім того, кожен клієнт може замовити безкоштовні
зразки чаїв, що його цікавлять, та отримати їх в
зручний для себе час.
А Ваш чай кращий?.. то навіщо платити більше?

Тел. (066) 369 2986; (093) 002 1118; (067) 322 2787
Адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Янченка, 2д
E-mail: info@t-hub.com.ua

3

Оолонг

11

Трав’яні
суміші

21

Пакетований чай

25

Чорний
елітний чай

5

Пуер

12

Фруктовотрав’яні суміші

21

Чай в дерев’яній
упаковці

26

Зелений
класичний чай

6

Чорний
ароматизований

14

Фруктові суміші

21

Кава в зернах

27

Зелений
елітний чай

8

Зелений
ароматизований

16

Мате

23

Посуд,
аксесуари

29

Білий
елітний чай

9

Композиційний
чай

Ройбуш, ханібуш

24

Чорний класичний чай

Чорний
класичний чай

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

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

Листовий чай з плантації
Arbour Valley
Насичений,
помірно-терпкий

Терпкий
із солодким післясмаком

Яскравий

Медово-духм’яний

Долина Арбор ОР

Гордість Кенії

500 г

500 г

Шрі-Ланка

Шрі-Ланка

Відбірний чай
з високогірної плантації
Imboocpitiya

Вишуканий чай з
плантації Karagoda,
Шрі-Ланка

Ніжний, м’який

Ніжний, м’який

Виражений

Імбукпітія ОР1

Кенійський крупнолистовий
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Яскравий

Карагода FOP1

500 г

500 г

Кенія

Кенія

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

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

Насичений, пряний

Яскравий

Кенія Міліма ВОР

Чорний класичний чай

500 г

500 г

Шрі-Ланка

Шрі-Ланка

Відбірний чай з
плантації Craighead,
Шрі-Ланка

Чай з плантації
Nawalakande,
Шрі-Ланка
Насичений, терпкий

Помірно терпкий

Яскравий

Виражений

Крейгхед ОР1

Пекоє Навалаканде

500 г

500 г

Китай

Китай

Чорний
копчений чай

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

Духм’яний, нотки полину.
Солодкий післясмак.
Різкий, димний

Червоний равлик

Чорний елітний чай

Таррі Лапсанг Сушонг

500 г

500 г

Індія

Китай

Плантаційний,
весняний високогірний
чай. Гімалаї,
штат Дарджилінг

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

Насичений, м’який

Багатогранний,
фруктовий, динамічний

Яскравий, квітковий

Золоті бруньки (Юннань)

Дарджилінг Перший збір FTGFOP1

Золота мавпа

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

Кенія

Китай

Білий чай із чайної
бруньки Керічо
Насичений, солодкий

Чорний елітний чай
із значним вмістом
чайної бруньки

Спокійний
із пряними нотками

Кисло-солодкий
з легкою гірчинкою
Легкий, деревний

Чорний в’язаний чай

Золото Керічо

Чорні перлини

250 г

250 г

Китай

Китай

Чорний елітний чай
із значним вмістом
чайної бруньки, квіти
нефритового метелика

Чорний елітний чай
із значним вмістом
чайної бруньки, гібіскус
З помітною кислинкою
та солодким присмаком

Кисло-солодкий
з солодким післясмаком

Яскравий, трав’яний

Складний, квітковий

Біла вершина

Напій кохання

250 г

250 г

Китай

Китай

Чорний елітний чай
із значним вмістом
чайної бруньки, квіти
лілії

Чорний елітний чай
із значним вмістом
чайної бруньки,
амарант, квіти лілії

Кисло-солодкий,
із солодким присмаком

Солодкий з домінуванням
прянощів, злегка гіркуватий

Складний, з солодкотрав’яним відтінком.

Складний, з солодкоквітковим відтінком.

Зелений класичний чай

Ранкова зірка

Чай щастя
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Світанок надії

250 г

500 г

Китай

Китай

Чорний елітний чай
із значним вмістом
чайної бруньки, амарант

Зелений чай
із смаженим рисом
із провінції Дзжедзян

Кисло-солодкий
з солодким присмаком

Солодкий, насичений,
хлібний

Медово-трав’яний

Домінуючі нотки смаженої хлібної скоринки
та вареного рису

Генмайча

Зелений класичний чай

500 г

500 г

Китай

Китай

Зелений чай, жасмин

Високоякісний
китайський зелений
чай
М’який, виражений,
класичний

Насичений із свіжим
присмаком жасмину
та трав’яними нотками
Помітний, жасминовий

Зелений з жасмином

Квітково-трав’яний

Зелений Мао Джан

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, трав’яний

Стійкий, гострий,
трав’яний

Зелений порох

Зелений пекое

500 г

500 г

Китай

Кенія

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

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

Зелений равлик

NE

W

Кенія зелена, Кангаїта

50/100/200 г
Японія

50 г

100 г

200 г

Зелений порошковий
чай
Насичений трав’янистий
із солодким присмаком
Яскравий, освіжаючий,
трав’яний

Матча
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Зелений класичний чай

500 г
500 г

Китай

Китай

Зелений чай
японського типу

Зелений чай
із провінції Дзжедзян

Яскраво виражений,
класичний

Насичений
із вираженою гірчинкою

Класичний зеленого чаю
із трав’янами нотками

Стійкий, гострий,
травяний

Шунмі (вії красуні)

Сенча

500 г

500 г

Китай

Індія

Зелений чай
із провінції Дзжедзян

Зелений високогірний
чай із вмістом чайної
бруньки. Гімалаї,
штат Дарджилінг

Насичений,
із коротким солодким
присмаком та гірчинкою
Стійкий, гострий,
трав’яний

Зелений елітний чай

Храм неба

Насичений
з солодким присмаком
Яскравий, квітковий

Зелений Дарджилінг FTGFOP1

500 г

500 г

Китай

Китай

Зелений елітний чай
із жасмином
з провінції Хунан

Зелений елітний чай
із провінції Дзжедзян
Насичений, трав’яний

Насичений трав’яний

Складний,
із домінуванням
квіткової складової

Яскравий та гострий
жасминовий

Містер Грін

Жасминовий Маофенг
(рецепт Мао)

500 г

250 г

Китай

Китай

Зелений елітний чай
із провінції Юннань

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

Багатий, солодкуватий
із довгим післясмаком.
Насичений, свіжий

Рецепт Мао (Юннань)
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Колодязь дракона

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

250 г

Китай

Китай

Білий чай
із провінції Хунан
Легкий, ненасичений
м’який

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

Яскравий, квітковий

Око фенікса (білий чай)

Срібні голки Юннань

250 г

250 г

Китай

Китай

Білий чай
із провінції Хунан

Білий чай
із провінції Хунан
Насичений,
із складним післясмаком

Кисло-солодкий
із легкою гірчинкою,
насичений
Яскравий та гострий

Срібні перлини дракона

Солодкий
із квітковими нотками

Срібні сльози дракона
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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,
гомфрена шаровидна,
календула, жасмин

Легкий із ледь помітним
солодким присмаком
Квітковий
із фруктовими нотками

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

Богиня милосердя

«Бажаю успіху»

250 г

250 г

Китай

Китай

Білий китайський чай
з провінції Дзжедзян,
гомфрена шаровидна,
календула

Білий китайський чай
з провінції Дзжедзян,
гомфрена шаровидна,
лілія

Солодкий із гірчинкою

Легкий із ледь помітним
солодким присмаком

Насичений,
духмяно-трав’яний

«З любов’ю»

Квітуча лілія

Перлина сходу
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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,
лілія

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

Легкий з ледь помітним
солодким присмаком
Насичений та духмяний

Королівська лілія

250 г

250 г

Китай

Китай

Білий китайський чай
з провінції Дзжедзян,
гомфрена шаровидна,
квіти жасмину
Насичений,
фруктово-трав’яний
Квітковий
із фруктовими нотками

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

Полуниця імператора

В’язаний білий чай

250 г

250 г

Китай

Китай

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

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

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

«Сімейного щастя»

Насичений,
духмяно-трав’яний

Оолонг

Серце красуні

500 г

250 г

Китай

Китай

Ніпвферментований
китайський чай
М’який, ненасичений

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

Легкий квітковокарамельний

Оолонг

Женьшеневий оолонг

Багатий, динамічний,
квітково-духмяний

Донгдінг 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

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

Молочний оолонг

500 г

500 г

Китай

Китай
Оолонг тегуаньінь,
пелюстки троянди,
полуниці, шматочки
полуниці
Ніжний, м’який
з домінуванням
фруктово-полуничної
складової.
Помітно полуничний
із яскравими нотками
бузку та жасмину.

Олонг тегуаньінь,
гіностема китайська
Солодкий, легкий
Яскравий, квітковий

Напій безсмертя

Оолонг полуниця

11

Оолонг

500 г

250 г

Китай

Китай

Легендарний китайський
напівферментований чай

Легендарний китайський
напівферментований чай

М’який, ненасичений,
з солодким присмаком

М’який, ненасичений,
з солодким присмаком

Карамелево-духмяний

Тегуаньінь Нунсян

Багатий,
квітково-духмяний

Тегуаньінь Цинсян

250 г

500 г

Кенія

Китай

Унікальний високогірний
напівферментований чай
із підвищеним вмістом
активних речовин

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

Насичений, нетиповий,
динамічний
Яскравий, різкий

Да Хун Пао (червоний халат)

Пуер

Пурпуровий цільнолистовий

5

5

років
витримки
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
Тягучий пом’якшений,
пряний, деревний

Пуер

10

Золотий пуер
12

років
витримки

Із відтінками прянощів

Імператорський пуер

15

років
витримки

років
витримки

500 г

500 г

Китай

Китай

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

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

Палацовий пуер

Пуер

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Пуер, шматочки
карамелі, пелюстки
нагідок

Пуер, соняшник, лимонна
трава, полуниця, ехінацея
пурпурова, стевія, шипшина

Насичений з нотками
марципана та карамелі

Типовий із вираженими
нотками полуниці та трав
Яскравий полуничнотрав’яний

Гострий, карамелевий

Пуер пресований

Пуер карамель
від

7

Пуер фітнес

років
витримки

від

100 г
Пуер Туо-ча Шен
від

7

7

років
витримки

5x100 г

5x100 г

Китай

Китай

Cпеціальний 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

років
витримки

100 г
Пуер Туо-ча Шу
від

7

років
витримки
10х100 г

10х100 г

Китай

Китай

100 г
Пуер Бінг-ча Шен
від

7

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

років
витримки

50 г
Пуер Бінг-ча Шу
(Пуер Бінг-ча Шен)

100 г

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

Пуер Бінг-ча Шу
від

50 г

Деревний, гострий

7

років
витримки

10х50 г

500 г

Китай

Китай

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

Пресований спеціальний
чай глибокої ферментації
за технологією Шен,
Юннань

6г

Деревний, гострий

Пуер пресований Шен «Кубик»

Різкий, терпкий,
із довгим та гірким
післясмаком
Теплий та ніжний
із нотками сухого дерева
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Пуер пресований

від

5

років
витримки

від

Чорний ароматизований чай

6г

4

років
витримки

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»
від

5

6г
Пуер пресований Шу «Медаль»

років
витримки
500 г

500 г

Китай

Німеччина

Пуер, цедра мандарина

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

Типовий із присмаком
цитрусових
Насичений із нотками
мандарина

Пуер в мандарині

Айюрведа-чай

500 г
Німеччина
Чорний чай, шматочки
алоє, аннаса та лимонної
цедри, пелюстки нагідок
та сафлору, ароматизатор

Алое-памело

Гулаб Джамун
14

Класичний із легкою
терпкістю та солодким
присмаком
Свіжого стиглого алоє
із помітною ноткою
памело

Веселий Карнавал

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

500 г
Німеччина
Чорний чай, цукати манго та
папайї, червона смородина,
родзинки, пелюстки нагідок,
волошки синьої та червоної,
ароматизатор
Насичений, складний
із солодким відтінком
фруктів та трав
Ананасовий із яскравою
ноткою цитрусів
і складними відтінками
тропічних фруктів

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

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

Чорний чай,
екстракт бергамоту
Виражено-пряний
із помітною класичною
терпкістю
Яскравий, бергамоту

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

Ерл Грей

Чорний ароматизований чай
Кактус-крем

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Чорний чай, пелюстки
мальви та троянди, червона
папайя, ароматизатор

Чорний чай, пелюстки
нагідок та сафлору,
кленовий сироп

Класичний із легкою
терпкістю та фруктовою
кислинкою.

Солодкий, м’який

Яскравий, із домінуванням
стиглої агави та вершковосолодкими нотками

Солодкого кленового
сиропу із нотками
прянощів

Кленовий сироп

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, трав’яний

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, цедра
лимона, м’ята

Яскравий цитрусовий
із домінуванням м’яти

Лимончелло

Леді Грей

Полуниця з вершками

Насичений,
із помітною терпкістю
і легкою кислинкою

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

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

Чорний чай, шматочки
ананаса, папайї, пелюстки рожевої троянди,
червоної троянди, шматочки білого яблука, натуральний ароматизатор
Помірно-терпкий
із фруктовими нотками

Секрет Алладіна

Яскравий, свіжий,
солодкий

15

Чорний ароматизований чай

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

Чай імператора

Суниця з вершками

500 г

500 г

Німеччина

Шрі-Ланка

Чорний чай, шматочки
імбиру, цедра апельсина,
натуральний ароматизатор

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

насиченого чорного чаю
із нотками апельсина
і прянощів
Яскравий, апельсиновопряний

500 г

500 г

Шрі-Ланка

Німеччина

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

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

Шоко-спайсі

NE
500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, банан,
пелюстки соняшника, квіти
жасмину, цукати імбиру

Зелений чай, шматочки
полуниці, папайя червона,
пелюстки рожевої
волошки, пелюстки піона

Класичний, зеленого чаю
із додаванням банана

Збалансований із помітним
відтінком вершків

Яскравий банановий
із помітним акцентом
прянощів

Банановий рай
16

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

W

Чорний саусеп Пекоє

Зелений ароматизований чай
NE
W

Чорний саусеп крупний лист

Ніжний, солодко-вершковий
із відтінками ванілі

Вершковий десерт

Зелений ароматизований чай
Джаз-ті

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, м’ята,
меліса, ромашка
Виражений, класичного
чаю із трав’янистими
нотками ромашки
та м’яти
Легкий, гармонійний,
ромашково-м’ятний

Доброго здоров’я

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай із чайною
брунькою, бергамот.
Класичний із помітною
гірчинкою та пряними
нотками.

Зелений чай, пелюстки
троянди та рожевої
волошки, шматочки
вишні, екстракт вишні
гріот.
Має помітну кислосолодку складову.
Яскравий вишневий
із солодкими нотками
ванілі.

Яскравий, бергамотовий

Зелений з вишнею

Зелений з бергамотом

Зелений з ромашкою

Зелений з чебрецем

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, цедра
апельсина, ромашка,
натуральний ароматизатор
Гармонійний, збалансований із відчутними
нотками ромашки

Зелений чай, пелюстки
календули, молочний
екстракт
Насичений, із легкою
гірчинкою

Спокійний, трав’яний
із легкими нотками
апельсину та трав

Виражено-молочний
із нотками ванілі

Зелений молочний

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, м’ята,
меліса, лимонна трава,
цедра апельсину, чебрець,
пелюстки сафлору, червоної волошки та мальви
Насичений, типово-трав’яний із легкою гірчинкою
Аромат різнотравний
із помітним домінуванням чебрецю

Зелений чай, ягоди
барбарису, пелюстки
троянди та екстракт
барбарису
Присутня легка гірчинка
та кислосолодкий шлейф

Зелений барбарис

Аромат яскравий,
солодкий, барбарисовий
із цитрусовими нотками
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NE

W

Зелений ароматизований чай

500 г

500 г

Шрі-Ланка

Німеччина

Зелений цейлонський чай,
екстракт саусепу

Зелений чай, вишня,
журавлина, алое, кокос,
пелюстки троянди, м'ята
та лимонна трава
З помітною кислинкою
та солодким присмаком
Фруктово-ягідний
із вираженими нотами
алкогольного коктейлю

Міцний та терпкий
Саусепу

Карибський коктейль

Зелений саусеп

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, пелюстки
нагідок та троянди, стевія,
кленовий сироп.

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

Солодкий, із легкою
гірчинкою

Кленовий сироп

Духмяний, солодкий
із стійкими нотками
кленового сиропу.

Клюква

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, шматочки
папайї, ананасу, яблука,
ароматизатор

Білий чай, зелений чай,
ягоди ожини, чорниці,
листя смородини,
пелюстки волошки,
ароматизатор
М’який із легкою
гірчинкою та ледь
помітною терпкістю
і ягідним шлейфом
Помітний, лісових ягід
(ожина-смородина)

М’який із солодким
присмаком і нотками
фруктів
Свіжий
квітково-фруктовий

Королівська радість

NE

W

Лісова красуня

Літня феєрія
18

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, шматочки
яблука, памело, персика,
пелюстки сафлора та
гібіскусу, лимонна трава
Збалансований із помітним
відтінком фруктово-травяної
складової
Яскравий фрутовий
із відтінками стиглих ягід

Зелений чай, листя
м’яти, натуральний
ароматизатор м’яти
Яскравий прохолодний
із легкою терпкістю
Різкий м’ятний
із помітними
солодкими нотками

М’ятний

Зелений ароматизований чай

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, родзинки,
лимонна трава, м’ята
перцева, пелюстки соняшника, ягоди барбарису, натуральний ароматизатор.

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

М'ятно-прохолодний
із солодким присмаком

М’ятний мохіто

Полунична поляна

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

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

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

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

Ранковий аромат

NE

NE

W

W

Полуничний мусс

Помітний, м'ятний

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, шматочки
манго, пелюстки нагідок

Зелений чай, пелюстки
рожевої волошки,
шматочки червоної папайї
та пелюстки гібіскуса
Насичений із легкою
гірчинкою та кислосолодким відтінком
Солодких ягід та фруктів

Рожева мрія

Терпкий, манговий
із солодким присмаком
Свіжого манго із нотками
прянощів

NE

W

Соковитий манго

Солодкий блюз

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, шматочки
яблука, білий цукор, білий
чай, шматочки мигдалю,
пелюстки троянди

Зелений чай, шматочки
персика, бутони
персика та пелюстки
рожевої волошки

Насичений, із гірчинкою
та мигдальним присмаком
Вершково-трав’яний
із горіховими нотками

Терпкий із солодким
присмаком
Ніжний, персикововершковий

Солодкий поцілунок
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NE

W

Зелений ароматизований чай

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, шматочки
полуниці, ананасу, пелюстки
троянди та нагідок

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

Суниця з вершками

Збалансований із фруктовим
присмаком
Свіжий ананасово-полуничний
із нотками яблука

Фрут-н-Беррі

500 г

500 г

Німеччина

Композиційний чай

Храм дракона

2001 ніч

Зелений чай, лимонна трава,
цедра шипшини, гібіскус, листя смородини, бузина, меліса, червоне сандалове дерево, натуральний екстракт,
ароматизатор.
Гострий, із яскравою кислинкою та терпким, складним
присмаком
Складний, трав’яний із відчутними нотками прянощів
та різнотрав'я

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

Щедрість богів

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Чорний чай, зелений чай,
пелюстки червоної троянди,
пелюстки жасмину та нагідок, червоне сандалове
дерево.
Чорного чаю із домінуючими
квітковими нотками
Солодкий, освіжаючий
із помітною квітковою
складовою

Чорний чай, зелений чай,
квіти вересу, шматочки
полуниці, квіти мальви,
ароматизатор.
Чорного чаю із присмаком шампанського
та ніжними фруктовоягідними нотками
Шампанського та полуниці із вершками

Іскри шампанського

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Зелений чай, чорний чай,
шматочки папайї, манго,
пелюстки соняшника,
ароматизатор

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

Класичного чаю із відчутними нотками персику
Складний, травяний із відчутними ногтками прянощів
та різнотрав'я

Персидський сад
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Солодка вишня

Трав’яні суміші
Фруктово-трав’яні суміші

Великий луг

Серце Дракона

Фруктові суміші

Апельсиновий шейк

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Ромашка, м’ята, каркаде,
лимонна трава, пуер, шипшина, яблуко, пелюстки та
цедра апельсина, сафлор,
ехінацея та стевія.
Трав’яний, із легкою
гірчинкою та помітно
кисло-солодкий.
Яскравий, різнотравний.

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

Мигдальний фреш

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

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

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

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Шматочки яблука, гібіскус,
цедра апельсину, лимонна
трава, шматочки полуниці,
ароматизатор
Легкий, із помітною
кислинкою і апельсиновим присмаком
Апельсиново-трав’яний,
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
Шматочки банана, папайї,
ананаса, манго, пелюстки
сафлора, волошки,
троянди червоної
Солодкий,
легкий фруктовий
Яскравий,
бананово-фруктовий

Бананова республіка
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Фруктові суміші

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина
Шматочки яблука, груші,
лимонна трава, пелюстки
троянди, гірський
безсмертник

Еліксир молодості

Кисло-солодкий
із помітним
фруктовим присмаком
Освіжаючий,
фруктово-трав’яний

Лісові ягоди

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Сонячний чай

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

Пряно-ароматичні компоненти чаю

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

Яблучний пиріг

500 г

500 г

Китай

Німеччина

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

Цукати ананаса, папайї,
полуниці, яблуко сушене,
гібіскус, вишня вялена,
родзинки, ароматизатор

Магічний фрукт

Ягоди годжі

Яскравий насичений
кисло-солодкий
Насичений, фруктовоягідний із помітними
нотками полуниці,
ананасу, та вишні

250 г

250 г

Китай

Китай

Листя гінкго

Листя гіностеми

Трав’яний
із легкою гірчинкою

Солодкий, вираженотрав’яний
Ледь помітний
трав’яний, що стає
яскравим
при заварюванні

Нейтрально-трав’яний

Гінго білоба (листя)
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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

Гіностема

Пряно-ароматичні компоненти чаю

250 г

500 г

Китай

Китай

Квіти жасмину

Листя каркаде
(суданської троянди)

Виражено-трав’яний

Яскравий
виражено-кислий
Легкий із фруктовим
злегка кислуватим
шлейфом

Ледь-помітний
трав’яний, що стає
яскравим
при заварюванні

Каркаде

Жасмин

250 г

500 г

Китай

Китай

Бутони чайної троянди

Квіти хризантеми білої

Трав’яний із солодким
присмаком

Трав’яний нейтральний
із легкою гірчинкою

Яскравий, трояндовий

Нейтрально-трав`яний,
хризантемовий

Хризантема (квіти)

Мате (етнічний чай)

Чайна троянда (бутон)

500 г

500 г

Китай

Аргентина

Листя Кудін

Зелений мате

Гіркий із солодким
присмаком

Гіркий із довгим
та солодким присмаком

Зеленого чая
із нотками
горіха та шлейфом
різнотрав’я

Виражено-трав’яний

Списи Кудін

Мате "Con Pali" (неочищений)

500 г

500 г

Аргентина

Німеччина

Зелений мате

Мате зелений, шматочки
лайма бразильського,
шматочки памело, пелюстки соняшника, базилік
Насичений із гірчинкою
та кислими фруктовими
нотками

Гіркий із довгим
та солодким
присмаком
Вираженотрав’яний

Мате "Sin Pali" (очищений)

Мате лайм

Помітно лаймовий
із відтінками трав

Комплект "Мате 3 в 1"
Мате зелений - 250 г
Бомбілія - 1 шт.
Калабас - 1 шт.
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Ройбуш
Мате yerba select

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Мате зелений, лимонна
трава, фенхель, м`ята,
сафлор
Насичений із помітною
трав’яною м’якістю та духмяним м`ятним холодком
Змішаний південно-американського різнотрав’я
із відчутними нотками
м`яти та фенхелю

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

500 г

ПАР

ПАР

Ройбуш зелений Екстра

Ройбуш червоний Екстра

Ніжний із солодким
фруктовим присмаком

Яскравий, солодкий
із нотками прянощів

Легкий із трав’янистофруктовими нотками

Яскравий із відтінком
прянощів та фруктів

Ройбуш червоний Екстра

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

Ройбуш, цедра апельсина,
ароматизатор
Насичений, помаранчевотравяний із солодким
присмаком
Стиглого апельсина

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

Ройбуш Оранж

Ройбуш полуниця

Ройбуш Гранд Каньйон

500 г

Ройбуш зелений Екстра
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Солодкий із помітною
свіжою фруктовою
складовою
Фруктовий, свіжий

Ройбуш Перадайз

500 г

500 г

Німеччина

Німеччина

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

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

Ройбуш суничний

Ханібуш

500 г

ПАР

Німеччина

Ханібуш

Ханібуш, ягоди та листя
малини, екстракт
малини з вершками.

Ніжний густий
із помітним
присмаком меду
та відтінком кориці
і ванілі

Пакетований чай

Ханібуш, манго,
сафлор, цедра
апельсина, екстракт
екзогтичних фруктів
Ніжний та густий
із відтінком цитрусових
та свіжих фруктів
Екзотичних фруктів
із нотками кокоса
та манго

Ханібуш Малина з вершками

Ханібуш Піна-Колада

20

20

20

20

20

20

2г

1, 5 г

2г

2г

2г

2г

Kericho Gold
Лимон та лайм

Kericho Gold
Солодка м’ята

Kericho Gold
Персик

Kericho Gold
Полуниця
з ваніллю

Kericho Gold
Гарячий
апельсин

Kericho Gold
Яблуко
з корицею

20

20

20

20

20

20

2г

2г

2г

2г

1, 5 г

2г

Kericho Gold
Чорниця

Kericho Gold
Малина

Kericho Gold
Імбир
з лимоном

Kericho Gold
Смородина

Kericho Gold
Солодка
ромашка

Kericho Gold
Зелений чай

20

20

20

20

20

20

2г

2г

2г

2г

2г

2г

Kericho Gold
Зелений
з жасмином

Kericho Gold
Англійський
сніданок

Німеччина

Ніжний та насичений
із ягідною кислинкою
Малини із нотками меду
та фруктів.

Медовий легкий
із фруктовим
відтінком

Ханібуш

500 г

500 г

Kericho Gold
Зелений
з персиком

Kericho Gold
Зелений
з апельсином

Kericho Gold
Зелений
з малиною

Kericho Gold
Зелений
зі смородиною

Kericho Gold
Ерл Грей

20

20

20

20

20

20

2г

2г

1,5 г

1,5 г

1,5 г

1,5 г

Kericho Gold
Спайсі-чай

Kericho Gold
Детокс

Kericho Gold
Нічний чай

Kericho Gold
Сліма

Kericho Gold
Ранковий чай
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Пакетований чай

20 шт.

20 шт.

20 шт.

20 шт.

2г

2г

2г

2г

Ройбуш по-індійськи
ПАР

Ройбуш червоний
ПАР

20 шт.

20 шт.

2г

2г

М’ятний чай
ПАР

Ханібуш
ПАР

Ройбуш ванільний
ПАР

Ромашковий чай
ПАР

Зелений ройбуш
ПАР

60 шт.

60 шт.

2г

2г

Зелений ройбуш
ПАР

Ройбуш червоний
ПАР

60 шт.

60 шт.

60 шт.

60 шт.

2г

2г

2г

2г

Ванільний ройбуш
ПАР

Ройбуш по-індійськи
ПАР

М’ятний чай
ПАР

50 г
100 шт.

50 шт.

2г

2г

25 шт.
2г

Kericho Gold Чорний пакетований

250 г, 100 г

250 г, 100 г

250 г, 100 г

Індія

Індія

Індія

Плантаційний чай Rajgarh із
значним вмістом чайної бруньки.
Штат Ассам

Зелений високогірний чай із
вмістом чайної бруньки. Гімалаї,
штат Дарджилінг

Плантаційний, весняний
високогірний чай. Гімалаї, штат
Дарджилінг

Насичений, із солодким присмаком

Насичений, із солодким присмаком

Насичений, із солодким присмаком

Яскравий, квітковий

Яскравий, квітковий

Яскравий, квітковий

Ассам Раджгар TGFOP1
(дерев’яна коробка)
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Gold Crown
Масала чай

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

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

Кава в зернах

Арабіка
Ефіопія
Джимма
Смак даного сорту кави
насичений, з помітною
гірчинкою, легкою кислинкою і густим винним
присмаком. Аромат стійкий та яскраво виражений.

Арабіка
Гондурас
Найкраща кава, якій
притаманний гіркий
смак із вираженою
кислинкою і винним
відтінком. Аромат –
насичений.

Арабіка
Індія
Смак цієї кави ніжний
та багатий, з легкою
кислинкою, має винний
присмак і солодкий смак
сухофруктів.

Арабіка
Арабіка
Арабіка Марагоджип
Нікарагуа Колумбія Гватемала
Має ніжну гірчинку,
м'яку кислинку, ледь
помітну терпкість
бургундського вина.

Має приємний аромат,
смак його м'який і насичений. Легка кислинка,
стійкий післясмак з фруктовими нотами.

Елітний сорт кави, має
пористі великі зерна. В
ароматі присутні нотки
чорного шоколаду та
екзотичних спецій. Смак
насичений, солодкий,
ніжний.

Марагоджип
Сальвадор

Марагоджип
Колумбія

Мокко Піберрі
(дика арабіка)

Яскравий напій, забарвлений в дивовижні тони,
подібні до чорного шоколаду з вином.

Має яскравий насичений
аромат з відтінками пряженого молока і густим
щільним смаком з легкою
гіркуватістю.

У цього сорту кави маленька «горошина» з ніжним винним ароматом і
м'яким приємним смаком.

Коппа
Форте
Кава натуральна смажена
в зернах
вищого ґатунку

Суміш арабіки і робусти
середнього обсмаження
із помітною гірчинкою,
легким ароматом та
насиченим смаком.

Арабіка
Гватемала

Арабіка
Бразилія

Цьому виду кави притаманний тонкий і приємний смак, добре насичений та міцний аромат із пряним відтінком.

Один з найвідоміших сортів
кави у світі. Збалансований,
в міру насичений, міцний,
але м'який, без вираженої
кислинки та тонкими нотками гіркого шоколаду, смак

Арабіка
Ефіопія
Йоргачов

Арабіка
Коста Ріка

Кава з інтенсивним ароматом і делікатним оксамитовим смаком, в якому
присутні насичені квіткові
тони, що залишають
довготривалий післясмак.

Смак багатий, інтенсивний, присутня невелика
кислинка. Аромат м'який,
яскравий, виражений,
має довгий післясмак.

Декофеїн
Суміш арабіки та робусти
у поєднанні 60%/40%
відповідає класичному
стандарту італійського
еспресо.

Яскравий фруктовий аромат, з легкою винною кислинкою з шоколадними
нотками в присмаку.

Робуста
Уганда

Робуста
Індія

Достатньо міцний насичений напій з чудовим
тонізуючим ефектом і
досконалим післясмаком.

Характеризується високим
вмістом кофеїну, дає відмінний густий напій і лише їй притаманний терпкий смак.
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Кава в зернах ароматизована

Вершкова
кава

Швейцарський
шоколад

Суміш кращих сортів арабіки з м`яким смаком кави, і з солодким яскраво
вираженим ароматом
вершків.

Відзначається вдалим
поєднанням кави і шоколаду. Вишуканий густий
аромат натурального
шоколаду підкреслює
неймовірний смак кави.

Мускат

Вишня
в шоколаді

Бейлісвершки

Кава, створена з кращих
сортів арабіки, має насичений багатий смак і тонкий аромат мускатного
винограду.

У цій каві ідеально поєднуються п'янкий аромат стиглої вишні з густим ароматом шоколаду, створюючи
гармонійний і збалансований смак.

Має багатий і дуже насичений смак знаменитого
лікеру «Бейліс The
Original» з приємним і
тривалим післясмаком.

Кориця

Капучіно

Тірамісу

Французька
ваніль

Вишукана суміш арабіки
з відчутною гірчинкою,
ідеально підходить для
приготування капучіно з
пінкою.

Неповторне поєднання
вишуканої кави, з ароматом популярного італійського ароматного десерту.

Вишукана десертна кава
з ванільно- вершковим
ароматом, котрий і створює густий чудовий смак.

Ірландський
крем
Чудова кава з ніжним
кремовим смаком, що
має приємну легку
терпкість.

Має м'який і злегка солодкуватий, всім відомий впізнаваний смак.

Лісовий
горіх
Кава з ніжним смаком
та приємним ароматом
лісових горіхів.

Кубинський
ром

Карамель
Прекрасний сорт ароматизованої кави з ароматом свіжообсмажених
зерен арабіки і вершковим смаком карамелі.

Пряжене
молоко

Яскравий насичений смак Незрівнянний спокусливокави і білого рому. Наси- м'який молочно-вершкочений аромат, що п'янить, івий аромат, робить каву
дає приголомшливий смак витонченою і виразною.
напою.

Східні
прянощі
Чудовий смак і тонізуючий ефект – ось головна
родзинка цієї дивовижної
кави зі східними прянощами.

Коньяк
Кава натуральна смажена
в зернах
вищого ґатунку ароматизована
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Смак натуральної кави
гармонійно поєднує в собі
аромат благородного дорогого коньяку.

Посуд, аксесуари

кружки скляні
кружки керамічні
та фарфорові

Посуд
для чаю

чашки з блюдцями
набори чашок

У зв'язку з постійним оновленням асортименту посуду та аксесуарів
запитуйте актуальний електронний каталог у наших менеджерів
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Посуд, аксесуари

френч преси
турки

30

Посуд
для кави

кавоварки
термоси

У зв'язку з постійним оновленням асортименту посуду та аксесуарів
запитуйте актуальний електронний каталог у наших менеджерів

Посуд, аксесуари

чайники скляні
чайники керамічні

Посуд
для заварювання
вдома
та закладах

ХоРеКа
тематичний посуд

У зв'язку з постійним оновленням асортименту посуду та аксесуарів
запитуйте актуальний електронний каталог у наших менеджерів

31

Посуд, аксесуари

банки для чаю так кави
супутні товари

Аксесуари

сита, ложки,
калебаси і бомбільї
одноразовий посуд

У зв'язку з постійним оновленням асортименту посуду та аксесуарів
запитуйте актуальний електронний каталог у наших менеджерів

