
ЧАЙНА КАРТА
T E A  C A R D





ФIРМОВI МIКСИ • BRANDED MIXES

Трав’яний з iмбиром
Herbal with Ginger

iмбир м'ята грейпфрут анiс кориця мед

Тонiзуючий чай зi спецiями, якi дбають та змiцнюють iмунiтет. 
Вiдмiнно зiгрiває в прохолодну погоду й наповнює теплом 
зсередини – iдеальний вибiр на кожен день.

700 ml 155.-



Чорний з ягодами
Black with berries

малина ожина лимон апельсин кориця цукор

Насичений чай iз сумiшi ароматних ягiд, освiжаючих 
цитрусових та пiкантних ноток iмбиру з корицею. Покращує 
настрiй та насичує органiзм вiтамiнами.

700 ml 155.-



Облiпихово-цитрусовий 
Sea buckthorn-Citrus

облiпиха манго апельсин кориця сироп

Оригiнальне поєднання екзотики, ягiд та цитрусiв – спецiально 
для тих, хто любить незвичайнi поєднання i обирає для себе 
вiдмiнний смак та користь в кожнiй чашцi.

700 ml 155.-



Манго-Маракуйя
Mango-Passion fruit

манго маракуйя апельсин кориця анiс

Чай з яскравим тропiчним смаком i пiкантними нотками 
цитрусiв та спецiй. Легко зiгрiває та з першої митi налаштовує 
на затишний вiдпочинок.

700 ml 155.-



Марокканський чай 
Moroccan tea

м'ята чебрець лимон кориця цукор

Насичений та пряний чай з м’ятою, вiдомий у всьому свiтi. 
Вiн чудово тонiзує, зiгрiває i має протизапальну дiю, яка 
подбає про гарне самопочуття за будь-яких морозiв.

700 ml 155.-



Апельсиновий чай
Orange Tea

апельсин кориця чорний чай

Напiй, в якому глибокий смак чорного 
гiрського чаю гармонiйно доповнюється 
соковитою м’якотю та ароматною 
цедрою апельсину. 

700 ml 155.-



Лаймовий чай
Lime Tea

лайм кориця чорний чай

Смак, який пiдкорює виразним поєднанням 
чорного чаю, пряних спецiй та делiкатної 
кислинки лайму. Чудово пасує до затишних 
зустрiчей у колi друзiв.

700 ml 155.-



ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ • GREEN TEA

Пай Му Тан Сiльвер
Pai Mu Tan Silver

Оригiнальний китайський бiлий чай має цiкаву 
iсторiю походження та унiкальний спосiб збирання. 
Приємно дивує незвичайним нефритовим вiдтiнком 
й свiжим ароматом, а на смак вiдчуваються пiкантнi 
нотки, якi розкривають глибину i виразнiсть напою.

Китайський чай з бiлим листям має солодкий 
аромат свiжостi, а також легкий пряний 
присмак; колiр при заварюваннi — нiжно-
зелений, нефритовий.

700 ml 115.-

БIЛИЙ ЧАЙ
WHITE TEA



Зелений гiмалайський
Green Himalajian

Витончений iндiйський зелений чай пiдкорює 
яскравим смаком та ароматом, який нагадує 
про весняну свiжiсть та аромат свiжої гiрської 
зеленi.

Перший ковток розкриває яскраву та 
насичену зелену ноту, її доповнює дуже 
теплий, злегка солодкуватий весняний 
аромат, що нагадує запах свiжоскошеної 
трави та гiрського лiсу. 

700 ml 115.-

Ганпаудер Жу Ча
Gunpowder Zhu Cha

Популярний у всьому свiтi китайський 
зелений чай, що має класичний аромат i 
приємний трав’янистий смак. Смолисто-
димнi вiдтiнки та оригiнальнi нотки 
сухофруктiв пiдкреслюють iндивiдуальнiсть 
напою, який легко пiдкорює серця 
прихильникiв.

Має класичний аромат зеленого чаю 
i терпкий трав'янистий смак з ледь 
вiдчутною гiркуватiстю на коренi 
язика. Легкi смолисто-димнi вiдтiнки, 
явна кислинка та нота сухофруктiв 
створюють iндивiдуальнiсть цього чаю. 

700 ml 115.-

ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ  •  GREEN TEA

Сенча Хацу Мидорi
Sencha Hatsu Midоri

Традицiйний зелений японський чай має 
приємну терпкiсть та стане iдеальним 
завершенням смачної трапези. Завдяки 
високiй концентрацiї вiтамiну С, чай сенча 
укрiплює iмунiтет, що  актуально за будь-
якої пори року.

Сенча Matsu Midori має чудовий вiдсвiжний 
сонячний смак.

700 ml 165.-

Сенча Сенпай
Sencha Senpai

Найпопулярнiший рiзновид чаю у Японiї  
з добiрного листя та особливою технологiєю  
їх обробки на пару. Пiд час вживання вiдчутний 
насичений смак з помiрною гiрчинкою i злегка 
вловимою солодкою ноткою.

Має насичений смак з гострим ароматом,  
м'якою гiркуватiстю i легкою солодкуватою  
нотою.

700 ml 115.-



Жасмин Тiнг Юань
Jasmine Ting Yuan

Корисний китайський жасминовий  
чай полiпшує самопочуття та 
настрiй завдяки приємному аромату 
та злегка солодкуватому смаку. 
Iдеально пiдходить для релаксацiї 
пiсля насиченого дня, тривалої 
прогулянки або просто за першим 
бажанням.

При заварюваннi дає насичений 
ледь солодкуватий настiй 
з дерево-квiтковим смаком 
та елегантним жасминовим 
ароматом. Жасминовий чай має 
кориснi властивостi й сприяє 
релаксацiї.

700 ml 115.-

Жасмин Голд
Jasmine Gold

Зелений китайський чай з квiтками 
жасмину має яскравий золотистий 
колiр та неймовiрний аромат 
квiткового меду та лугових трав. 
Швидко зiгрiває та дарує щире 
задоволення вiд дегустацiї.

700 ml 115.-

ЗЕЛЕНИЙ З ЖАСМИНОМ  •  GREEN WITH JASMINE



УЛУНИ  •  OOLONG

Зелений Улун
Green Oolong

Чай, в якому завдяки  
помiрнiй ферментацiї 
повнiстю вiдсутня 
терпкiсть та гiрчинка. 
Ним приємно 
насолоджуватися в 
якостi аперитиву або 
доповнювати легкi 
вегетарiанськi страви.

700 ml 215.-

Чорний Улун
Black Oolong

Чай з iдеально 
збалансованим смаком. 
Прекрасний варiант 
для доповнення м’ясних 
страв, десертiв або для 
того, щоб розслабитися 
та отримати максимум 
задоволення  
вiд вiдпочинку.

700 ml 215.-

Зелений Улун
з жасмином
Green Oolong with 
jasmine flowers

Приємний трав’яний напiй 
з м’яким смаком та нiжним 
ароматом квiтiв жасмину. 
Не потребує жодних 
доповнень або стане 
легким аперитивом до 
улюблених страв.

700 ml 215.-



Червоний Улун Габа
Red Oolong Gaba

Iдеальний напiй для вiдпочинку 
з ароматом в’ялених на сонцi 
фруктiв. Допомагає на час 
залишити думки про справи i 
вiднайти внутрiшню гармонiю 
без жодних доповнень.

700 ml 215.-

Бiрюзовий Улун
Blue Oolong

Чорний чай з 
глибоким смаком i 
повною вiдсутнiстю 
гiркоти й терпкостi у 
пiслясмаку. Вiн чудово 
вiдтiняє солодкiсть 
десертiв та пiдкреслює 
легкiсть улюблених 
вегетарiанських страв. 

700 ml 215.-

Молочний Улун
Milk Oolong

Легкий чай з вершково-
карамельним ароматом i 
приємним, ненав’язливим 
смаком. В кожнiй чашцi 
вiдчувається баланс 
терпкостi, злегка вловимої 
кислинки та оксамитовий 
пiслясмак.

700 ml 215.-

Чорний Улун
з бергамотом
Black Oolong bergamot

Напiй з мiнiмальним 
вмiстом кофеїну м’яко 
тонiзує завдяки ароматним 
ефiрним олiям бергамоту. 
Має освiжаючий пiслясмак, 
що прекрасно поєднується з 
поживними стравами з м’яcа 
або насиченими десертами.

700 ml 215.-



Каннелiя Цейлон
Kanneliya Ceylon

Чорний цейлонський чай з острову Шрi-Ланка –  
напiй, що має глибокий шоколадний колiр  
i насичений смак з медовими нотками. 
Без нього складно уявити ранок або денну 
перерву на чай, адже вiн вiдмiнно бадьорить  
i надає сил на весь день.

Iдеально пiдходить для ранкового та 
денного чаювання. Колiр бурштиново-
червоний iз шоколадним вiдтiнком.

700 ml 115.-

ЧОРНИЙ ЧАЙ • BLACK TEA



Ассам Меленг
Assam Meleng

Напiй з оксамитовим 
смаком з iндiйських 
чайних плантацiй 
провiнцiї Ассам Мелен.

Має яскравий темно-
червоний колiр i 
неповторний смаковий 
букет та аромат, чого 
було досягнуто завдяки 
особливiй обробцi 
чайного листя. 

700 ml 115.-

Даржилiнг  
Саммер Голд
Darjeeling Summer Gold

Назва чаю походить вiд 
плантацiї Дарджилiнг. Саме 
тут збирають чайне листя,  
яке має безлiч прихильникiв  
у свiтi. Збалансований 
аромат та легкий квiтковий 
смак допомагають подумки 
опинитися десь подалi вiд 
зимових морозiв i дарують 
неповторнi вiдчуття.

700 ml 115.-

Iнглiш Брекфаст 
Сент Ендрюс
English Breakfast St. Andrews

Легендарний купаж якiсних рiзновидiв 
цейлонського та чорного iндiйського 
чаю. З ним приємно розпочинати 
день завдяки тонiзуючому ефекту 
вiд насиченого та яскравого смаку й 
квiткового аромату.

Славиться своїм мiцним повним 
смаком i яскравим ароматом iз ледь 
вiдчутними, легкими квiтковими 
пiвтонами та солодкими деревно-
фруктовими нотками. Тонiзуючий 
та бадьорий напiй з виразним 
м'яким букетом стане чудовим 
початком вашого дня.

700 ml 115.-



Пу Ер Селекшн
Pu Er Selection

Класичний китайський чорний чай 
оброблений в провiнцiї Юньнань. 
Збагачений корисними речовинами 
вiн цiлюще впливає на органiзм, 
наповнюючи вiтамiнами i даруючи 
приємнi вiдчуття пiд час чаювання.

700 ml 155.-

Пу Ер Ан Бао
Pu Er An Bao

Чорний китайський вiтамiнний чай 
дбає про здоров’я та красу. Унiкальна 
технологiя виготовлення надає 
напою оригiнальний присмак, який 
пiдходить до чаювання о будь-якiй 
годинi дня.

Спецiальна технологiя 
ферментацiї надає чаю 
попелястий присмак. Пiдходить 
для денного та вечiрнього 
чаювання. Колiр напою темно-
коричневий.

700 ml 155.-



ЧОРНИЙ ЧАЙ З НАТУРАЛЬНИМИ АРОМАТИЗАТОРАМИ
BLACK TEA WITH NATURAL FLAVORS

Iмперiал Ерл Грей
Imperial Earl Grey

Гармонiйний купаж iндiйських та 
цейлонських сортiв чорного чаю, 
який дарує класичну мiцнiсть 
напою з нотками бергамоту. Вiн 
сприяє покращенню настрою, 
бадьоростi, а тому пiдходить до 
ранкових зустрiчей за чашкою чаю.

При заварюваннi дає 
гарний карамельний колiр; 
вiдсвiжний смолисто-
цитрусовий аромат стає 
делiкатнiшим, балансуючи 
мiцний структурний смак 
чаю. Олiя бергамота сприяє 
концентрацiї уваги та 
покращенню настрою, тому 
iдеальний для ранкового 
чаювання.

700 ml 115.-

Амелi Полуниця 
з вершками
Strawberry Cream Ameli

Оригiнальний купаж чорних 
сортiв цейлонського чаю 
та класичного сорту сенча 
зi шматочками стиглої 
полуницi. Напiй має приємний 
солодкуватий смак з нiжним 
присмаком карамелi, яка 
пiдкреслює незвичайнiсть чаю.

700 ml 115.-



Велнес Кап
Wellness Cup

Сумiш листя ожини, анiсу, фенхелю, вербени  
з ароматом меду та квiтiв має трав’яний смак  
i пiкантну свiжiсть, а тонкi нотки троянди та 
соняшника пiдкреслюють елегантнi вiдтiнки 
багатогранного напою.

Неповторний смак чаю пiдкреслюють 
тонкi нотки троянди та золотистого 
соняшника.

700 ml 115.-

ТРАВ’ЯНИЙ ЧАЙ • HERBAL TEA



Японська Липа
Japanese Linden

Натуральний японський 
трав’яний чай з ароматними 
суцвiттями та листям липи. 
Має цiлющу дiю та захоплює 
солодким, злегка медовим  
смаком та надзвичайним 
золотим кольором.

700 ml 115.-

Женьшенева 
Долина
Ginseng Valley

Цiлющий чай зi смаком 
та ароматом женьшеню. 
Унiкальний склад напою  
з кульбабою, лимонником, 
стиглим персиком, 
березою, листям кропиви, 
кульбабою робить його 
несхожим на жодний 
iнший.

700 ml 115.-

Ромашка
Chamomile

Чай, який не мiстить 
кофеїну i має безлiч 
цiлющих властивостей. 
Має тонкий аромат та 
легкий смак.

700 ml 115.-

Ройбуш полуниця  
з вершками
Rooibush Strawberry Cream

Освiжаючий чай, який 
користується популярнiстю у 
всьому свiтi. Легкий та приємний 
аромат i витончений смак 
перетворюють чай на напiй, який 
можна вживати як iз цукром 
та молоком, так i без них не 
втративши унiкальних якостей.

700 ml 115.-



МАТЧА • MATCHA

Блакитна Матча  
Blue matcha

В основi напою — яскраво-синi 
квiти лiани з ботанiчною назвою 
Клiторiя Трiйчаста. Яскравий, 
смачний напiй iз колосальною 
користю. 

200 ml 145.-

Зелена Матча  
Green matcha

Матча надає сил та 
бадьоростi протягом дня, 
при цьому його ефект 
спадає поступово. Тому 
цей напiй вважається  
корисним та ефективним, 
нiж кава.

200 ml 145.-

Рожева матча  
Pink matcha

Пудровий чай та 
суперфуд iз тропiчної 
пiтахаї. Напiй   можна 
додавати до будь-яких  
страв,  пiдвищуючи їх 
корисний вплив.

200 ml 145.-



Анiс
Anise

5 г 15.-

Чебрець
Thyme

5 г 17.-

Iмбир
Ginger

5 г 20.-

Кориця
Cinnamon

5 г 15.-

М’ята
Mint

5 г 15.-

Мед
Honey

50 г 35.-

ДОДАЙТЕ ДО ЧАЮ • ADD TO TEA






