Dobrá čajovna
Růžová 300/1, Liberec
Provozuje: Daniel Vávra
IČO: 49871374

Úvodník
KU LASKAVÉMU POVŠIMNUTÍ ÚVODEM.
Vítáme Vás v Dobré čajovně, obchodu čajem velejemným. Marka tato registrovaná
již tradičně znamená garanci nejvyšší kvality čajů zde podávaných, rovněž tak volně
prodávaných i v rozličných originelních škatulkách adjustovaných.

Kvalita tato jest dána dvěma jednoduchými,
tím zásadnějšími však regulemi:

- čerstvost čajů jest ručena Spolkem milců čaje, directním to přívozcem z čajových zahrad
celého světa.
- příprava, podávání i prodej čajů jest v Dobré čajovně v rukách vysoce odborných
tovaryšů, v čajových vědách široce orientovaných a rozličných postupů, grifů, kejklů
a tajemství znalých.

Vážení hosté čajimilí…

… děkujeme Vám za tichý režim mobilních telefonů
… děkujeme Vám, že na obuv používáte botníky pod pódii k tomu určené
… děkujeme Vám za pomoc při vytváření a udržování klidné a příjemné atmosféry naší
Dobré čajovny
… děkujeme Vám za strpení při čekání na objednaný čaj, nashromáždí-li se čajimilých
hostů více najednou
… děkujeme Vám, že na žvýkačky používáte náš originelní „žvýkačkovník“
a nezanecháváte je vespod stolu či jiném málo vhodném místě
… děkujeme Vám, že v naší Dobré čajovně nekouříte ničeho jiného, než tabáku, který
čajoví tovaryši připravují pro Vaši potěchu
Velice si ceníme Vaší návštěvy a těšíme se na opětovnou shledanou!

… a zdvořile Vás žádáme, pokud něco nebylo v pořádku, řekněte to nám, pokud jste byli
spokojeni, řekněte to svým přátelům.
S poděkováním kolektiv čajových tovaryšů
Dobrá čajovna v Liberci
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Úvodník
„Kult čaje je založen na obdivování krásy
uprostřed běžných událostí všedního dne.
Skrývá v sobě čistotu a harmonii, tajemství vzájemné shovívavosti
a romantiku společenského řádu.
Je v zásadě uctíváním Nedokonalého, stejně jako jemným pokusem
o dovršení čehosi možného v onom nemožném, které známe jako život.“
Kakuzo Okakura

SYMBOLIKA UŽITÁ
pro rychlejší orientaci a pohodlí zákazníkovo

H - jednonálevový čaj do konvičky 0,3-0,5 l
aaa - vícenálevový čaj do konvičky 0,3-0,5 l

(počet vyobrazení, četnost nálevů značí)

b, c - vícenálevový čaj do gai wanu či minijapanu,
podávaný s 1 litrem horké vody

J - čaj podávaný do skla, dle originelních receptur
„VYPIT “ - nápis označující vypitý čaj, jenž v současné době nemožno podávati
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Bílé čaje
YIN ZHEN
Stříbrné jehly.

Čína

Čína Hunan

Zdravé, silné, ale hlavně křehké ochmýřené výhonky jsou sbírány a zpracovávány
výhradně ručně v rodišti tohoto ušlechtilého čaje v čínské provincii Hunan.
Pravidelným požíváním lze dosící výrazně melancholické nálady.

eee
cccc
BAI MU DAN CHA
Bílá pivoňka.

Kč 105,Kč 85,Čína Fujian

Nejvyšší třída čínských bílých čajů, jež snese i více nálevů. Znamenitý čaj k očistě
ducha i těla. Ploché světle zelené lístky s nahnědlým okrajem, s hojným výskytem
stříbrných ochmýřených koncových výhonků. Třpytivě žlutavý nálev. Za závojem
podmanivě jemné květinové vůně a delikátní nasládlou chutí je skryta veliká síla
tohoto čaje.

eee
cccc
Bai Mu Dan Bing Cha

„Bílý koláč“.

Kč 100,Kč 80,Čína Yunnan

Bílý čaj lisovaný do tvaru koláče. Zvláštnůstka z provincie Yunnan. Základem pro
další zpracování jsou jemné čajové listy typu Bai Mu Dan. Vzhledem k technologii
zpracování (lisování) a původu čajových listů (Yunnan), vydává tato verse bílého
čaje až nezvyklý počet poměrně výrazných nálevů.

eee
cccc

Kč 105,Kč 85,-
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Zelené čaje
PUTUO FO CHA

Buddhův čaj z ostrova Putuo Shan.

Čína

Čína Zhejiang

Tradice pěstování čaje tohoto delikátního téměř dva a půl tisíciletá jistojistě
záruku dává, že čaj tento v zahradách mezi kláštery buddhistickými pěstovaný
a výhradně ručně zpracovávaný kvalitou superiorní oplývati bude. Dle informací
dostupných o zásilku vůbec první do země na kontinentu starém jedná se.

eee
cccc
Dian Lu Wenshan Mao Feng

Vzpomínka na čajového krále.

Kč 120,Kč 100,Čína Yunnan

Znamenitý zelený čerstvý čínský čaj. Jiskřivý světlezelený nálev dává prožít v šálu
neopakovatelnou rozkoš z chuti a vůně, jež jsou nenapodobitelny žádným jiným
čajem. Vysoce ušlechtilý vzhled, stříbřitě ochmýřený dlouhý tipsový list, pevně
podélně svinutý. Čaj sytě čerstvé trávové vůně, nálev čiré až světlezelenkavé barvy,
blahodárné chuti, s čajomilecky lehce omamnými účinky.

eee
cccc

TAI MU LONG ZHU CHA
Dračí oči.

Kč 105,Kč 85,Čína Zhejiang

Velejemný, vysoce kvalitní zelený čaj z vybraných čerstvých čajových výhonků,
s delikatesní chutí a vůní horského vánku a především unikátním vzhledem.
Neboť tento čaj je ručkami čínských sběraček zpracováván v kuličky, jež perlám se
podobají, a které v šálu po zalití vodou půvabně se rozvíjejí.

eee
cccc

Kč 105,Kč 85,-
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Zelené čaje
LONG JING CHA TIGER SPRING

Tygří pramen.

Čína

Čína Zhejiang

Slavná sorta čaje, nesoucí název kultovního místa, které se nachází v horách Tiyun.
Plochý pevný list světlezelené barvy – to je průvodní znak pro kvalitní Long Jing.
Mezi znalci je čaj z této produkce označován jako špička mezi čínskými zelenými
čaji vůbec. Průzračný nálev chutná a voní velejemně i po několika zalitích. Long
Jing „Tygří pramen“ je zpracováván ve velkých kovových mísách. Je vhodný pro
setkání a rozhovor s nejmilejšími přáteli.

eee
cccc

BI LUO CHUNG TAI HU

Modrozelené spirálky jara od jezera Tai.

Kč 105,Kč 85,Čína Jiangsu

Tento skutečný čajový originál, označovaný za čajový persián, je ve velmi malém
množství produkován v čínské provincii Jiangsu v malé vísce Dong Shan, ležící na
poloostrově obklopeném jezerem Tai. Droboulinké lístky barvy tmavě zelené až
stříbřité, tvaru drobných jehliček spirálkovitě svinutých. Nálev průzračně zelené
barvy, svěží jemné trávové vůně, chuti decentně svíravé.

eee
cccc

LU AN GUA PIAN

Melounová semínka.

Kč 105,Kč 85,Čína Anhui

Nezvyklý vzhled tohoto čaje a také skutečnost, že patří do pětice vůbec
nejznámějších čajů Číny nás vedl k tomu, že jsme se o tohoto zástupce čajové
produkce provincie Anhui začali zajímat. Svou nebývale svěží trávovou chutí
dostal šanci státi se dalším representantem Říše středu v nabídce Dobré čajovny.

eee
cccc

Kč 105,Kč 85,6 Čajový lupen

Zelené čaje
Zhucha Pingshui

Čína

Čína Zhejiang

Evropská ojedinělost – perlový čaj vyráběný ručně ve vesnici Pingshui (v překladu
„klidná voda“) stejným způsobem jako za dynastie Tang, kdy býval vysoce ceněným
darem pro císaře.

eee
ccc
LUSHAN YUN WU

Oblaka a mlha ze Zelených hor.

Kč 90,Kč 70,Čína Jianxi

Věhlasný čaj z věhlasných hor ve středočínské provincii Jianxi. Mezi koloniálními
vilami a bizarními sjezdovými paláci podařilo se milcovské výpravě Čína 2007
nalézti v mlhách a oblacích ukrytý Lushanský výzkumný ústav čajovnický. Právě
z jeho limitované produkce pochází čaj příznačného jména a osvěžující chuti.

eee
ccc
DIAN LU CHA

Zelený junák.

Kč 95,Kč 75,Čína Yunnan

Nefermentovaná podoba známého čínského čaje ze slavné jihočínské produkce
stejnojmenné provincie Yunnan. Čaj k běžnému popíjení, znamenitý k sušeným
rybám. Tříděné, rovnoměrně svinuté lístky světlezelené barvy, sytá trávová vůně
čerstvého zeleného čaje a plná chuť.

h
ZHU CHA
Perlový čaj.

Kč 75,Čína Zhejiang

V Evropě nazývaný Gunpowder. Je typický zpracováním do malých pevně
svinutých kuliček. Nálev světlezelené barvy chutná a voní lehce kouřově – toto
aróma získává čaj v kovových pánvích, ve kterých se v krouživém pohybu čaj suší
nad dřevěným uhlím.

h

Kč 70,7 Čajový lupen

Zelené čaje
NOK CHA

Korea, Vietnam

Korea

„Zelený čaj“ z pohoří Jirishan na nejjižnějším pobřeží korejském. Sbírá se
a zpracovává výhradně ručně – toliko v 30denním období na přelomu dubna
a května. Ve světlezeleném nálevu skrývá se nevídaná chuť „na pomezí“ čajů
čínských a japonských.

aaa
bbbb
Ha Giang [ha džiang]

Zelený divočák.

Kč 125,Kč 105,Vietnam Thai Nguyen

Zelený čaj ručně sbíraný místními kmeny H´mong a Dao z čajovníků rostoucích
divoce v horské oblasti Ha Giang na severu Vietnamu při hranicích s čínským
Yunnanem. Vhodný k opakovaným nálevům.

ee
ccc

CHÉ XANH

Kč 100,Kč 80,Vietnam Thai Nguyen

„Čaj roku 1993“. Přepečlivě vybíraný zástupce vietnamských zelených čajů,
delikátní i po opakovaném zalití.

ee
ccc

Kč 95,Kč 75,-
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Zelené čaje
MATCHA KYOTO

Japonsko

Japonsko Uji

Jedná se o prvotřídní typ práškového velejemně mletého čaje.
Matcha je používán při takzvaném japonském čajovém obřadu, kdy je čaj
v originelní misce, zvané čawan, šlehán bambusovou metličkou s názvem
časen. Hráškově zelený velejemný prášek výrazně trávové vůně je projevem
charakteristickým pro kvalitní Matcha. Napěněný nálev má svěží zelenou barvu,
nezapomenutelnou chuť, vysoce intensivní. Doporučuje se požívati po desertu
neb sladkosti japonské, nikoliv však na lačno. Podáváme o objemu cca 0,75 dl.

g

Kč 119,-

kabukicha

Japonský zelený výběrový čaj typu Kabusecha (částečně zastiňovaný Sencha).
Vhodný pro osvěžení v horkých letních dnech nebo po únavné procházce rušným
městem. Tento čaj je připravován raritním způsobem, který do Čech přinesl
japonský čajový mág Masahiro Takada. Unikátnost přípravy spočívá v použití
studené vody zchlazené ledem, kterou se zalijí čajové lístky.

aa
bbb
GYOKURO KYOTO

Kč 125,Kč 105,Japonsko Uji

Excelentní vysoce znamenitý japonský zelený čaj. Lahodná chuť a svěží trávová
vůně jara dává prožít dotek nebes v šálu. Tento čaj patří k nejvýše ceněným
produktům říše Nipponu. Je sklízen na specielně zastíněných polích a je zárukou
požitku nevšedního, originelní jeho přípravou pak umocněného. Temně zelený
plochý subtilní lístek stejnoměrné velikosti, čerstvé trávové vůně a delikátní chuti.

aa
bbb

Kč 125,Kč 105,-
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Zelené čaje
YAMACHA

Japonsko

Japonsko Hamamatsu

Jen málokterý dovozce čajů může se pochlubit pravým horským čajem
z dalekého Japanu. Tento čaj pěstován jest na terasových zahradách na úbočích
hor vypínajících se nad městem Hamamatsu na jihu ostrova Honšú. Nabízený
čaj byl pečlivě degustován a vybrán v tradiční čajovně v japonském městečku Uji
výpravou Dobrých čajovníků.

aa
bbb
TAMARYOKUCHA

Tamara

Kč 110,Kč 90,Japonsko Ureshino

Jedná se o prvotřídní typ zeleného japonského čaje. Vhodný pro sváteční
příležitosti. Dává vydatný nálev i po několikerém zaĺití. Tmavozelený drobný
lístek stejnoměrně svinutý. Nálev světlezelené barvy, svěží delikátní chuti.

aa
bbb
SENCHA KYOTO

Kč 110,Kč 90,Japonsko Uji

Toto označení nese japonský zelený čaj, který je v současnosti nejtypičtějším čajem
japonského trhu. Tato sorta je proslulá zejména svým pečlivým zpracováním.
Sencha má velice příznivé účinky na tělo i ducha, které povzbuzuje. Dává vydatný
nálev i po několikerém zalití. Vhodný k tichému setkání s nejmilejšími přáteli.

aa
bbb

Kč 110,Kč 90,-
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Zelené čaje
KUKICHA KYOTO

Japonsko

Japonsko Uji

Japonský čaj stonkový nebo také řapíkový, u nás čajová rarita. Tento typ čaje bývá
také základem při výrobě Hojicha, ale v tomto případě se jedná o vedlejší produkt,
vznikající při výrobě delikatesního čaje Gyokuro. Světlezelené řapíky, nálev svěží
zelené barvy a jemné trávové vůně. Dává vydatný nálev i po několikerém zalití.

aa
bbb
BANCHA KYOTO

Kč 105,Kč 85,Japonsko Uji

Základní sorta zeleného japonského čaje, určeného k běžnému pití. Plochý lístek
světlezelené barvy a nálev charakteristické vůně.

aa
bbb
GENMAICHA KYOTO

Kč 100,Kč 80,Japonsko Uji

Specificky japonská delikatesa. Vhodný jako nápoj po obědě. Zpravidla standardní
čaj, obohacený smícháním s praženou rýží. Touto kombinací získává své lákavé
aróma a neobvyklou chuť. V překladu znamená čaj s neleštěnou rýží.

aa
bbb
HOJICHA KYOTO

Kč 100,Kč 80,Japonsko Uji

Delikátní japonský čaj se specifickým aróma. Doporučuje se zejména jako dobrý
nápoj po vydatném obědě. Pražené řapíky, někdy i (podle sorty) s netříděným
listem světle hnědé barvy. V překladu znamená zlehka pražený čaj. Nálev nahnědlé
barvy, vůně čerstvě pečeného chleba, chuti pražené rýže.

aa
bbb

Kč 100,Kč 80,11 Čajový lupen

Zelené čaje

Japonské čajové směsi

Kategorie nápojů jejichž receptury pocházejí výhradně z Japanu.

K jejich přípravě používáme pouze originelních ingrediencí prvotřídní
kvality.

MATCHA IRI SENCHA

Japonsko

Směs čajů podle tradiční japonské receptury. Kombinací čajů Matcha a Sencha je
dosaženo skvělé chuti a vůně. Znamenitý při psaní básní.

aa
bbb
MATCHA IRI GENMAICHA

Kč 125,Kč 100,Japonsko

Obdobná kombinace dvou druhů zeleného čaje. Zelený čaj s mimořádně silným
aróma. Vhodný pro příležitost nečekaného setkání.

aa
bbb
KYOTO KINEN

Vzpomínka na Kjóto.

Kč 120,Kč 100,Japonsko

Receptura z tohoto překrásného města čaje. Zvláštní natrpklá chuť Matcha je
v šálu zjemněna mlékem a cukrem, což velmi lahodí. Podává se horké ve sklence
o obsahu 0,33 l.

j

Kč 85,-
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Zelené ovoněné

Čína

MOLI HUA CHA - QUE SHE JIAN

Čína Fujian

Ptačí jazýček.

Delikátní sorta jasmínového čaje. Vhodný zejména k popíjení v přítomnosti
štíhlých konkubín. Drobné tmavozelené ploché lístečky jsou stejnoměrně svinuté.
Pronikavé aróma jasmínu, výrazná chuť s chuťovým dozvukem, jemně euforizující
čaj.

ee
ccc

Kč 100,Kč 80,-

GUI HUA CHA

Čína Anhui

Libovonné květy.

Tradiční čínská receptura. Zelený čaj z provincie Anhui ovoněný drobnými kvítky
Osmanthus fragrans. Omamná vůně linoucí se z opakovaných nálevů jest po
staletí inspirací čínských básníků:
„... Jak všední jsou vedle nich švestkové květy
a jak těžké se zdají hrozny šeříku.

Omamná vůně konejší můj stesk po muži v dálce...“

ee
ccc
KVĚTINOVÁ BOMBA MOLI

Li Ching Chao

Kč 95,Kč 75,Čína Yunnan

Úkázka nového trendu čínského čajovnictví z provincie Yunnan. Zelené ručně
svázané tipsy, tvarem připomínající květinové poupě (bombu), se po zalití
rozvinou v přenádherný květ s vůní jasmínu.

ee

Kč 85,-
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Modrozelené čaje

Taiwan

Oriental Beauty - FORMOSA OOLONG

Kráska Východu.

Taiwan

Jméno dala tomuto slavnému čaji britská královna a jeho čínský název Dong
Fang Mei Ren je překladem původního anglického jména. Solidní plantážníci
a obchodníci čajem nazývají místní specialitu názvem „Oriental Beauty“ výhradně
v případě, kdy v pravý čas před letní sklizní nalétnou na čajovnou zahradu ti
praví a žádoucí broučci (lat. Jacobiasca formosana), kteří způsobí svým okusem
čajových lístků po jejich pečlivým zpracování onu neopakovatelnou vůni a chuť
čaje. Pokud tomu v pravou chvíli nedojde, měl by se následně vyrobený čaj nazývat
toliko Bai Hao a nabízet za výrazně nižší cenu. Jantarově žlutý nálev, sladké jemné
aroma, sladká příchuť s tóny květin a ovoce.

eee
cccc

Alishan Jin Xuan

Kč 180,Kč 150,Taiwan

Výběrový oolong z nejvyššího horstva tchajwanského. Zahrady slovutné zahaleny
jsou v mracích téměř po celý rok. Čajové lístky do kuličky pevně svinuté jsou ku
zalití mnohému vhodné.

eee
cccc

FORMOSA TUNG TING

Zamrzlý vrcholek.

Kč 120,Kč 100,Taiwan

Věhlasný, nepatrně fermentovaný čaj, který je specielní nožní metodou za vlhka
sežmoulán do malinkých nepravidelných oválků. Spolkem milců čaje directně
z úbočí hory Tung Ting přivezený. Vhodný ku rozjímání, když stíny se prodlužují.

eee
cccc

Kč 120,Kč 100,-
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Modrozelené čaje
TIE GUAN YIN CHA SUPERGRADE
Železná bohyně milosrdenství – supergrade.

Čína

Čína Fujian

Nejznamenitější sorta v nejvyšší kategorii mezi polozelenými čaji, proslulý
produkt provincie Fujian. Vhodný k popíjení před výstupem na solitérní horu.
List masivní, temně zelenomodrý až zelenohnědý, esovitě pokroucený. Výrazné
aróma rozkvetlých mandarinkových sadů.

eee
cccc
Jade Tie Guan Yin

Železná bohyně milosrdenství – Nefrit.

Kč 110,Kč 90,Čína Fujian

Varieta nejznamenitější sorty v nejvyšší kategorii mezi polozelenými čaji. Od
své tradiční sestry Tie Guan Yin se odlišuje svěží vůní a chutí, jichž je dosaženo
vynecháním tzv. zapečení, tedy závěrečného kroku zpracování.

eee
cccc
WUYI DA HONG PAO

Velké šarlatové roucho.

Kč 110,Kč 90,Čína Fujian

Král severofujianských oolongů z pohoří Wuishan. Legenda praví, že vysoký
soudní úředník jednoho dne, vyléčen z chronické choroby pravidelným pitím
tohoto čaje, přikryl jeden z keříků svým pláštěm coby výraz díků. Odtud
i název. Čaj typický vyšším stupněm fermentace, podmanivou vůní a mohutným
„aftertastem“.

eee
cccc

Kč 105,Kč 85,-
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Modrozelené čaje
FENG HUANG DAN CONG

Fénix Milan.

Čína

Čína Quangdong

Jedinečný čaj ze zahrad jihočínské provincie Quangdong – mimořádně dlouhý
hnědavě zelený list lehce spirálovitě zakroucený vydá v šálu jiskřivě oranžový nálev
chuti medovité, s výraznou vůní květů orchidejí a gardénií. V nálevech mnohých
vůně i chuť nekonečně se vyvíjejí…

eee
cccc

WUYI SHUI XIAN CHA

Vodní víla.

Kč 110,Kč 90,Čína Fujian

Vyšší třída čaje typu oolong, zpracovaného ze stejnojmenné variety na jihu
Číny. Vhodný k popíjení, když při myšlení jsme vyrušeni. Masivnější listy tmavě
zelenohnědé, esovitě pokroucené. Povzbuzující nápoj lahodné chuti, evokující
příjemnou sladkost v ústech, výrazného aróma.

ee
ccc

WU LONG CHA

Černý drak.

Kč 100,Kč 80,Čína Fujian

Bez další specifikace se jedná o standardní sortu z produkce provincie Fujian,
proslulé především věhlasnými typy polozelených čajů. Vhodný k popíjení
při večerních rozhovorech. Tmavě zelenohnědý nestejnoměrný list, esovitě
pokroucený. Nálev chuti sladkotrpké s vůní žitného chleba.

e

Kč 70,-
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Červené čaje

Jižní Korea, Vietnam, Čína

Čínské čaje, u kterých byl tzv. proces fermentace dokonán.
wooricha

Jižní Korea

Plně fermentovaný korejský čaj z rodinné farmy mistra Cho. Čajová vzácnost
jediná sklizeň v roce. Výhradně ručně sbíraný a zpracovavaný, v chuti lze nalézt
stopy kakaa.

EE
ccc

Ha Giang [ha džiang]

Červený divočák.

Kč 125,Kč 105,Vietnam Thai Nguyen

Zelený čaj ručně sbíraný místními kmeny H´mong a Dao z čajovníků rostoucích
divoce v horské oblasti Ha Giang na severu Vietnamu při hranicích s čínským
Yunnanem. Vhodný k opakovaným nálevům.

ee
ccc

Yin Zhen

Kč 100,Kč 80,Čína Yunnan

Návrat „Ztraceného syna“ do nabídky Dobré čajovny. Toliko vrcholové tipsy
z jarní sklizně jemně fermentované, v pádě tomto z oblasti Feng Qing na východě
provincie Yunnan.

hhh
ccc
Jin Mao Feng

Zlaté hebké výhonky.

Kč 105,Kč 85,Čína Yunnan

Fermentovaná varianta známého Čajového krále (Wen Shan Mao Feng). Výrazná
chuť s čokoládovými nádechy, podzimní vůně a silný povzbuzující účinek.

hhh
ccc

Kč 105,Kč 85,-
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Červené čaje
DIAN HONG - GOLDEN YUNNAN

Čína

Čína Yunnan

Prvotřídní celolistový čaj z jihočínské provincie Yunnan. Stejnoměrně svinutý list
hnědočervené barvy z velkým obsahem oranžovozlatých tipsů.

hhh
ccc
QI HONG MAO FENG CHA

Hebké výhonky qimenské.

Kč 100,Kč 80,Čína Anhui

Co protipól ku staletími osvědčenému zelenému čaji typu „Mao Feng“ (na
pultících Dobrých čajoven representovanému „Čajovým králem“) – rozhodli
jsme se nabídnouti chuťovým pohárkům ctěného zákaznictva – červený Mao
Feng z věhlasného čajového okresu qimenského (provincie Anhui).

hhh
ccc
QI HONG CHA

Keemun.

Kč 100,Kč 80,Čína Anhui

Čaj z provincie Anhui, rostoucí v blízkosti řeky Jang´c. Znamenitý k pití zejména
po východu slunce pro celodenní svěžest. Má stejnoměrný lístek černé barvy,
svinutý do drobných jehliček. Nálev jemně medové vůně i chuti.

h

Kč 75,-
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Černé ovoněné čaje
LI ZHI CHA

Čína, Anglie

Čína Guangdong

Tradičním způsobem ovoněný standardní červený čaj. V tomto případě se jedná
o aróma subtropického ovoce liči (litchi chinensis). Tato receptura pochází
z provincie Guang Dong. Zejména vhodný k pití, když napadne první sníh. Černý
drobný lístek s výrazně nasládlým aróma a mámivou sladkou chutí.

h

Kč 70,-

Další čínské červené čaje ovoněné přírodními esencemi v nabídce
Dobré čajovny:

ŠVESTKOVÝ
vanilkový

h

Kč 70,-

Kouřem aromatisovaný čaj
ZHENG SHAN XIAO ZHONG CHA
Lapsang sušong.

Čína Fujian

Proslavený čínský čaj, známý více pod zkomoleným názvem Lapsang Souchong,
zpracovávaný nad ohništěm z borového dříví, čímž získává specifické aróma po
kouři. Vhodný k hovoru u krbu při dýmce.

h
EARL GREY

Černý čaj, ovoněný bergamotovou silicí.

h

Kč 70,Ceylon - Anglie

Kč 70,19 Čajový lupen

Černé čaje

Indie

DARJEELING FIRST FLUSH

Indie

DARJEELING SECOND FLUSH

Indie

Darjeeling Autumnal

Indie

DARJEELING HIMÁLAJ

Indie

V drsném horském klimatu Himálaje, v oblasti Dárdžílingu, se první jarní sklizeň
čaje od března do konce dubna nazývá First Flush. U tohoto čaje je především
ceněna jeho květinová vůně. Do Dobré čajovny jej nakupujeme přímo u produkční
firmy a poté přepravujeme letecky. Díky tomu se do Vašeho šálu dostává čaj, který
je zaručeně čerstvý. V nabídce toliko do vyčerpání zásob.

Druhá sklizeň čajových lístků probíhá v Indii těsně před obdobím dešťů, od
konce května necelých 50 dní. Tyto čaje jsou pro svoji chuťovou kvalitu a úžasnou
vyzrálost srovnávány s věhlasem vín z Bordeaux. Nabízení zástupci byly velice
pečlivě vybíráni již vytříbenými jazýčky milcovskými za účasti čajových živnostníků
vícerých. Drobnější zelenožluté lístky s příměsí tmavých tipsů. V nabídce toliko
do vyčerpání zásob.

Po Darjeelingu First Flush a Second Flush přináší pozdní babí léto himálajské
třetí značkovou sklizeň v průběhu roku: po letních monzunech jsou čajové keře
zmlazeny raznějším střihem a v následných slunných dnech na nich vyraší čerstvé
tipsy ne nepodobné těm z první sklizně jarní. Jemná vůně a chuť nálevu bývá
znalci označována jako „First Flush s kapkou medu“.

Indický čistý vysokohorský černý čaj, ručně sbíraný na jižních svazích Himálaje
v Západním Bengálsku. Jedná se zpravidla o podzimní sklizeň, jež vyznačuje se
vyrovnaností barvy nálevu, chuti i aróma. Doporučujeme k zahnání žízně.

h

Kč 70,-
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Černé čaje
ASSAM BRAHMAPUTRA

Indie, Nepál, Keňa

Indie

Indický černý čaj z údolní oblasti plantáží na březích magické řeky Brahmaputry.
Objevili jej bratři Bruceovi takřka před 170 lety. Tento čaj byl vyšlechtěn
z divoké odrůdy čajovníku později nazvaného Thea Assamica. Hnědočerný lístek
s obsahem světlých tipsů, stejnoměrně svinutý do půlměsíčku. V šálu temně
červenohnědý nálev sytého aróma a vydatné chuti. Vhodný před dalekou cestou.

h
Nepál Kuwapani

Kč 70,Nepál

Čaj z mystické krajiny himálajských velehor z horské zahrady Kuwapani.
Ambiciosní representant produkce nově se formující mladé generace nepálských
plantážníků. Vhodný pro rozpomínání na přechod brdských či himálajských
vrchů.

h
NEPAL ilam

Kč 75,Nepál

Na jižních svazích majestátního Himálaje takřka „přes kopec“ od věhlasného
Darjeelingu podařilo se usilovným nepálským plantážníkům i bez britských
koloniálních zkušeností přivésti na světlo čajového světa plnohodnotný černý
čaj vysokohorského typu. Hnědozelené stejnoměrně svinuté lístky s vysokým
obsahem stříbrných tipsů, plné vůně a chuti decentně svíravé.

h
KENYA FOP

Kč 75,Keňa

Čaj z divoce černé rovníkové oblasti Afriky, temný v šálu i v chuti. Pro milovníky
žhavého slunce, hrochů a copánků.

h

Kč 70,-
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Černé čaje
CEYLON ADAM’S PEAK

Srí lanka, Turecko

Srí Lanka

Černý vysokohorský listový čaj z oblasti Nuwara Eliya, konkrétně ze zahrad
Labookelie. Znamenitý, plně aromatický čaj, rozkošný v nálevu, vykreslující křivky
zahrad, jež rozpínají se pod vrcholky hor Samanalakande. Je vhodný pro běžné
odpolední čajové dýchánky.

h
CEYLON TIGER RIVER

Kč 70,Srí Lanka

Znamenitý, plně aromatický listový takzvaně nízkohorský čaj z oblasti Kandy na
čarokrásném ostrově Srí Lanka. Vydatný v šálu, podobající se čaji ássamského typu.
Vhodný pro osamělé pijáky čaje.

h
RIZE CAY

Kč 70,Turecko

Ačkoli se na severovýchodě Turecka, na úpatí Pontských hor pěstuje teprve
krátce (první plantáž zde vznikla až za 2. světové války), získal si tento čaj svůj
nezaměnitelný charakter a velikou popularitu. Znamenitý k popíjení při vodní
dýmce. Červený, silně aromatický, jemně drcený čaj. Při dodržení tradičního
postupu přípravy je ve sklence temně červenohnědý, chuti mírně nasládlé
s podmaňujícími vlastnostmi. Podává se v turecké konvici se sklenkou. Tento čaj
se pije slazený.

h

Kč 85,-
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Tmavé čaje

Shou

Čaje, u kterých bylo po první částečné fermentaci a usušení provedeno
ještě další zpracování. V případě Puerů „zelených“ došlo k jejich
napaření a slisování do nejrůznějších tvarů. U Puerů „tmavých“
proběhla ještě jedna uměle vyvolaná fermentace. Poté byly prostě
usušeny nebo též slisovány.

ZHU YE PU ER CHA

Čína Yunnan

Vůně bambusu. (tmavý)

Podle zvyklostí místních obyvatel je čaj pěchován do zelených bambusových tyčí,
aby tak získal jemné aroma této exotické rostliny. Po rozštípnutí bambusové
tyče cca 30 cm dlouhé získáme hnědočerný výlisek drobnolistého čaje. Nálev má
jemně nasládlou chuť a vůni ovocného typu.

ee
ccc

Kč 105,Kč 85,-

ZHUAN CHA
Cihla. (tmavý)

Čína Yunnan

Exportní název Yunnan Tea Brick, Pu Er lisovaný do tvaru cihly.

ee
ccc
CHI TSE BiNG CHA

Svatební koláč. (tmavý)

Kč 105,Kč 85,Čína Yunnan

Čaj Pu Er lisovaný do tvaru koláče. Na jihu Číny v provincii Yunnan tradiční dar
při zásnubách co symbol rodiny (kruhový tvar) a dlouhověkosti (Pu Er sám).

ee
ccc

Kč 105,Kč 85,-
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Tmavé čaje
TUO CHA

Tmavý čaj Pu Er lisovaný do tvaru misky.

ee
ccc
Mandarín-ka Puerh

Shou

Čína Yunnan

Kč 100,Kč 80,Čína Yunnan

Kvalitní vícenálevový tmavý Puerh, zabalený k dozrání do čerstvé neporušené
slupky mandarínky, která dává výslednému čaji svébytnou chuť a osvěžující vůni.

ee
ccc
TUO CHA – MINI

Tmavý čaj Pu Er lisovaný do tvaru malé misky.

ee
ccc

Kč 110,Kč 90,Čína Yunnan

Kč 90,Kč 70,-
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Tmavé čaje
Gong Ting Puer

„Puer císařského dvora“,

Shou, Sheng

Čína Yunnan

alternativně nabízený též pod názvem Imperial Puer je tmavý čaj puer typu
„shou“ zpracovaný z vrcholových jarních tipsů čajovníku v oblasti Lin Cang na
jihovýchodě Yunnanu. Nálev velmi jemné chuti a vůně, bez sebemenší stopy
hořkosti.

h
LAO SHU BING CHA

Divočák. (zelený)

Kč 80,Čína Yunnan

„Puer ze starého stromu“ je plný název tohoto ojedinělého čaje. Lístky pro výrobu
tohoto čínského originálu jsou trhány v korunách divoce rostoucích čajových
stromů. V roce 2007 jsme v jihočínské autonomní oblasti Xishuang-banna
měli možnost pozorovat akrobatické výkony místních vesničanek šplhajících
v rozsochatých korunách čajovníků uprostřed pralesní vegetace.

ee
ccc
SaBang

„Čaj z bambusu“.

Kč 110,Kč 90,Laos

Čajové lístky jsou výhradně ručně sbírány z divoce rostoucích čajových stromů
v okolí odlehlé vesnice Ban Komaen v horách na severu Laosu, v blízkosti
čínských hranic. Po zavadnutí na slunci jsou napěchovány do bambusových stvolů
a dosušeny nad ohněm. Výsledný tvar připomíná tlusté doutníky a proto jej
zákazníci často nazývají „čajovými cigáry”. Čaj Sabang připomíná v chuti zelený
čínský Puer. Díky zvláštnímu způsobu zpracování však chutná více delikátně
a jednotlivé nálevy, kterých je možné připravit až deset, jsou vzácně vyrovnané.

eeee
CCCC

Kč 105,Kč 85,-
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Nápoje rozličné
Sakuracha

Japonsko

Nečajová specialita z Japanu (Shizuoka). Ručně sbírané listy divoké třešně
zpracované ve stylu oolongu. Pouhých několik listů umožní připravit překvapivě
mnoho nálevů přírodně vonného nápoje.

eee
CCC

RANCHO AMIGO

Kč 120,Kč 100,Brazílie

Dvojnásob silné Rancho v kalabase. Vhodné pít, když třicet dní nechcete spát.
Podáváme s karamelem a termoskou na další nálevy.

Kč 85,-

MATÉ de paraguay

Brazílie

Obdoba Maté Rancho obohacená o kouřovou vůni čaje Lapsang Souchong. Směs
dle receptury Dobré čajovny.

Kč 70,-

MATÉ RANCHO

Brazílie

Tradiční nápoj jihoamerických Indiánů, posvátná bylina cesmína paraguayská.
Vyniká svými povzbudivými účinky – obsahuje až 2 % kofeinu. Podáváme ji
v typické tykvi – kalabase s trubičkou – bombillou, kterou se nápoj srká. Nálev
z drceného světlezeleného listu cesmíny má lehce kouřové aróma, při větší
koncentraci trpce nahořklou bylinnou chuť. Vhodné pro noční bdění.

Kč 70,-

ROOIBOS

Jižní Afrika

Na počátku 20. století objevená bylina, vyskytující se v Kapské oblasti na jihu
Afriky. Pěstuje se a zpracovává obdobně jako čaj. Drobné červenohnědé jehličky
květinově nasládlé vůně, v šálu nálev červené barvy a bylinkově sladké chuti.

h

Kč 70,26 Čajový lupen

Nápoje rozličné
SAHLEP

Turecko

Turecké pitíčko. Nečajový nápoj. Směs mletého kořene vstavače, mléka, koření,
zejména mletého zázvoru a vanilky. V Turecku se podává jako posilující nápoj
s podtitulem „afrodiziakum“. (2 dl)
Sahlep podáváme SKOŘICOVÝ nebo KOKOSOVÝ.

J

Kč 70,-
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Klenoty v Dobré čajovně
TAJEMSTVÍ TŘÍ POKLADŮ

Čína Yunnan

Tři vůně, tři chutě, tři barvy z jednoho čajového keře! Na jednom platíčku
se v Dobré čajovně setkávají tři zástupci čínského čajového světa:

1. ZELENÝ – LU CHA

Zelená, tedy nefermentovaná podoba známého čínského čaje z produkce slavné
jihočínské provincie Yunnan. Tříděné, rovnoměrně svinuté lístky světlezelené
barvy, sytá trávová vůně čerstvého zeleného čaje a plná chuť, lehce svíravá.

2. ČERVENÝ – HONG CHA

Prvotřídní červený čaj z jihočínské provincie Yunnan. Jemný, stejnoměrně svinutý
list hnědočervené barvy, znamenité charakteristicky čajové vůně, plné, lehce
natrpklé chuti.

3. TMAVÝ – HEI CHA

Dodatečně fermentovaný, u nás dříve neobvyklý tmavý čaj z jihočínské provincie
Yunnan. Dlouhý svinutý temně hnědý list s šedavým leskem na povrchu. Tento čaj
se vyznačuje zcela specifickým (zemitým) aróma starých buddhistických klášterů.

Podáváme ve třech specielních soupravách, které se užívají v celém
čajovém světě k velice precisním degustacím. Vhodné i pro osamocené
pijáky čaje…

3xf

Cena za platíčko Kč 110,-
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Speciality Dobré čajovny
YOGI ČAJ

Indická rituální specialita Dobré čajovny.
Směs povařeného koření – zázvoru, kardamomu, fenyklu, skořice, hřebíčku,
pomerančové kůry – s čerstvě připraveným černým čajem; podáváme s mlékem
a medem. Nálev pronikavé vůně, euforisujicí nápoj až s mírně omamnými účinky.
Vhodný před odletem do teplých krajin.

h

Kč 105,-

VZPOMÍNKA NA BOMBAY©

Indická receptura – černý ássamský listový čaj míchaný s hořkou čokoládou,
mlékem a medem. Nálev bílé mléčné barvy, podmanivé čokoládově medové vůně.

h

Kč 105,-

ČAJ, ČAJE, ČAJ©

Vzpomínka na Indii. Černý indický ássamský čaj povařený v mléce, silně slazený.
Podává se ve sklence 0,3 l za neustálého pokřiku čaj, čaje, čaj. Vhodný ku
vzpomínání na cesty daleké.

j

Kč 80,-

MALAJSKÝ TYGR©

Černý čínský listový čaj s kousky strouhaného kokosu. Nálev červené barvy, lehce
kokosové vůně a nasládlé chuti.

h

Kč 75,-

POUŠTNÍ DUNA©

Klasika Dobré čajovny. Listový zelený čaj s marockou drcenou mátou (Mentha
spicata cv. Moroccan), zvané Nana a cukrem. Nálev žlutozelené barvy pronikavé
mátové vůně.

h

Kč 80,29 Čajový lupen

Speciality Dobré čajovny
VŮNĚ KAŠMÍRU©

Opojně vonící nápoj, vůně lákavých dálek Východu. Směs zeleného, polozeleného
a černého čaje s pomerančovou kůrou, hřebíčkem, zázvorem a skořicí. Nálev
žlutavozelené barvy kořeněné vůně a chuti lehce natrpklé s dozvukem ovocným.

h

Kč 75,-

VZPOMÍNKA NA JERUZALÉM©

Černý indický čaj, kořeněný mletou skořicí podle tradiční chasidské receptury.
Kůra skořicovníku, ve spojení se silným černým čajem dává v šálu jemně euforizující
nápoj omamné vůně a červenohnědé barvy.

h

Kč 75,-

VZPOMÍNKA NA ISTANBUL©

Černý čaj, kořeněný hřebíčkem podle staré orientální receptury. Typicky
pronikavá vůně hřebíčku ve spojení se silným černým čajem dává posilující nápoj
červenohnědé barvy, jemně euforizující.

h

Kč 75,-

VZPOMÍNKA NA OMDURMAN©
Šaj bil hél.

Černý čaj s kardamomem, dle receptury ze Súdánu. Pikantní chuť tohoto
orientálního koření ve spojení se silným nálevem dává posilující nápoj, jemně
euforizující. Arabové tento čaj silně sladí. Nálev červenohnědé barvy, ostré vůně
kardamomu.

h

Kč 75,-

RUSKÁ KARAVANA

Tradiční směs čínských červených čajů Lapsang Souchong a Qi hong. Vhodný ke
čtení ruské klasické prózy.

h

Kč 70,30 Čajový lupen

Speciality Dobré čajovny
ČAJ PANA K. H. MÁCHY©

Čaj pro dva.

Jde o čaj s omamnou vůní růží, v duchu básně věhlasného opěvovatele lásky. Černý
listový čaj, ovoněný esencí z růžových květů, s výskytem drobných růžových lístků.
Nálev nasládlé chuti, podmanivého aróma. Vhodný před večerní procházkou ve
dvou.

h

Kč 70,-

BOSTON TEA PARTY©

Černý a zelený čaj v jednom šálu. Název je inspirovaný historickou událostí
z 16. prosince 1773, kdy byly v důsledku nepokojů, zapříčiněných britskou
koloniální politikou, naházeny bedny s čajem v přístavu Boston do moře, čímž
vznikla jistě svérázná čajová směs.

h

Kč 70,-

echtovní zázvorový čaj

Specialita chladných dnů.

Umě uvařený kořen zázvoru s černým cejlonským čajem. Velice vhodný ku
zahnání „Bacila“.

h

Kč 80,-
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Studenky
taiwanský zelený drak	

Vysoce blahodárně osvěžující nápoj z kategorie osvědčených! Práškový zelený čaj
snoubící se s vůní jasmínu na ledu s přídavkem pomerančového džusu a plátkem
citronu patřil k nejžádanějším studeným nápojů expedice TAIWAN 2005. (3 dl)

Kč 80,-

HO ČI MINOVA LIMONÁDA

V šejkru s ledem protřepaný, oslazený, zelený vietnamský čaj Ché Xanh, ochucený
citronem, ve sklence s efektní krustou podávaný. (3 dl)

Kč 75,-

VYCHLAZENÝ „ČERNÝ DRAK“

Typicky sladce trpká chuť a chlebová vůně spolu s povzbuzujícími vlastnostmi činí
z tohoto tradičního modrozeleného čaje ve vychlazené formě oblíbenou letní
libůstku. (3 dl)

Kč 70,-

STAROBORŠOV

Ekscelentní ledový koktail, v šejkru umně vyrobený z čaje oolongu, ledu
a cukrového sirupu. Lahodný pak jest to nápoj s neobyčejně osvěžujícími
účinky. Saponiny totiž obsažené v čaji modrozeleném v míře hojné způsobují
v šejkru vznik pěny k nerozeznání od pověstné „čepice“ na oroseném půllitru,
a tak lákavým vzhledem tento nápoj jistě upoutá pozornosti nemalé u čajového
zákaznictva …. (3 dl)

Kč 70,-

Vzpomínka na Šrínagar

Chladivé pohlazení z macerátu Kašmíru. Vybraná směs zelených, polozelených
a černých čajů se sušenými jablky, pomerančovou kůrou a hřebíčkem jest řádně
vychlazena, následně umně doslazena a celý nápoj jest zjemněn mlékem. (3 dl)

Kč 70,-

37 Čajový lupen

Studenky
Buddhar	

Chlazenka pro náročné. Hutná zemitá chuť čaje Pu Er jest provoněna uzeným
aroma slavného čaje Lapsang Souchong. K souladu chutí přispěje ještě špetka
cukru a celý nápoj jest dovršen pěnovou čepicí v šejkru natřepanou. (3 dl)

Kč 75,-

šejk	

Ledová varianta klasického Touarega. Jemná chuť marocké máty spolu se zeleným
čajem v teplých dnech příjemně osvěží. (3 dl)

Kč 70,-

ICE maté	

Úzkostlivě macerované brazilské Maté, jehož chuť jest jemně podtrhnuta cukrem
a ledem. (3 dl)

Kč 70,-

ARABSKÉ DŽUSY

S kousky ovoce. Podáváme s kostkou ledu ku osvěžení. (2 dl)

Kč 45,-

MINERÁLNÍ VODA MATTONI

Jemně perlivá. (3,3 dl)

Kč 35,-

Čajová Zmrzlina
Matcha zmrzlina

Matcha na studeno všlehána do smetanového krému a s delikatní oplatkou
podávána. Původní receptura z dalekého Japanu. Porce 180 ml.

Kč 85,-
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Doplňky k čaji
OŘÍŠKOVÁ SMĚS

Neodolatelná směs vybraných kešu, para oříšků, mandlí, vlašáčků a rozinek.
Porce 30 g.

Kč 40,-

PISTÁCIE

Tradiční pochutinka k čaji, oblíbená v arabském světě. Pražené, solené pi)áciové
oříšky, neloupané. Porce 30 g.

Kč 40,-

MLÉKO

Podáváme k vybraným *ecialitám, ale i na požádání k čaji. Podáváme horké.
(1 dl)

Kč 25,-

MED TUZEMSKÝ

Podáváme k vybraným *ecialitám, ale i na požádání k čaji. Porce 20 g.

Kč 25,-

KARAMEL
Kč 20,-
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Pokrmy k čaji
KUSKUS „MUSTAFA“©

Variace arabského jídla kuskus se zeleninou, obohacený balkánským sýrem
a smetanovým sýrem. Pro hladové krky. Porce 500 g.

Kč 114,-

PITA CARMINA

Pra)ará receptura harémových krásek (oblíbená též u těhotných žen) - arabský
bílý chléb, plněný balkánským sýrem, rajčetem, oslazený medem, dochucený
arabským kořením. Porce 150 g.

Kč 94,-

PITA SE SÝREM

Arabský bílý chléb (dvojitá placka, pečená *eciálním způsobem tak, že se po
nahřátí dá rozličně plniti) plněný balkánským sýrem, olivami a ledovým salátem.
Okořeněno kardamomem. Porce 140 g.

Kč 94,-
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Indické pokrmy

37 Čajový lupen

Indické pokrmy
1

Paneer [tofu] makhani
Tofu v kari omáčce

veganské
bezmléčné
bezlepkové
středně pálivé

1p

2

Kostky tofu v husté rajčatové omáčce
s kokosovým mlékem. Podáváme s kuskusem
nebo s arabským chlebem pita. Obrázek jídla
je pouze je pouze ilustrativní. Porce s přílohou
minimálně 380 g.
Složení: Voda. Tofu [sójové boby, voda, kyselina
citronová, sůl]. Rajčata. Cibule. Kokosové mléko.
Zázvor. Slunečnicový olej. Kešu oříšky. Česnek.
Melounové semínko. Chilli prášek. Sůl. Cukr.
Zelené chilli. Bobkový list. Hřebíček. Pepř.
Černý kardamom. Skořice. Sušené listy
pískavice - řeckého sena. Zelený kardamom.

125 Kč

Matar paneer [tofu]

Tofu s hráškem v rajčatové omáčce
veganské
bezmléčné
bezlepkové
středně pálivé

1p

Tofu s hráškem a kešu oříšky v rajčatové omáčce
s kokosovým mlékem. Podáváme s kuskusem
nebo s arabským chlebem pita. Obrázek jídla
je pouze ilustrativní. Porce s přílohou
minimálně 380 g.
Složení: Voda. Hrášek. Tofu [sójové boby, voda,
kyselina citronová, sůl]. Cibule. Kokosové mléko.
Slunečnicový olej. Kešu oříšky. Česnek. Rajčatový
protlak. Zázvor. Sůl. Chilli prášek. Kukuřičný škrob.
Zelené chilli. Kmín. Červené chilli papričky celé.
Koriandr. Kurkuma. Sušené listy pískavice - řeckého
sena.

125 Kč
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Indické pokrmy
3

Shahi navratan korma

Ananas se zeleninou v ořechové omáčce
veganské
bezmléčné
bezlepkové
jemně pálivé

1p

4

Kusy ananasu se zeleninou v husté ořechové
omáčce, dochucené léčivým ájurvédským
kořením. Podáváme s kuskusem nebo
s arabským chlebem pita. Obrázek jídla
je pouze ilustrativní. Porce s přílohou
minimálně 380 g.
Složení: Voda. Cibule. Kokosové mléko. Mrkev.
Slunečnicový olej. Květák. Brambory. Hrášek.
Ananas. Fazole. Rajčatový protlak. Kešu oříšky.
Cukr. Česnek. Melounové semínko. Sůl. Kukuřičná
mouka. Zelené chilli. Kurkumový prášek. Sušený
kokos. Směs ájurvédských koření [badyán,
černý kardamom, pepř, kmín kořenný, čínská
skořice, chilli, hřebíček, sůl, koriandr, kmín, sušený
zázvor, fenyklové semínko]. Kmínový prášek.
Kardamomový prášek.

125 Kč

Delhi dal makhani

Guláš z černé čočky a fazolí
veganské
bezmléčné
bezlepkové
jemně pálivé

1p

Aromatický guláš z černé čočky a červených
fazolí poctivě vařený dlouhé hodiny. Indické
národní jídlo, které nesmí chybět na žádné
hostině. Podáváme s kuskusem nebo s arabským
chlebem pita. Obrázek jídla je pouze ilustrativní.
Porce s přílohou minimálně 380 g.
Složení: Voda. Černá čočka. Cibule. Kokosové
mléko. Slunečnicový olej. Červené fazole.
Rajčatový protlak. Kešu oříšky. Zázvor. Sůl.
Listy koriandru. Česnek. Chilli prášek. Směs
ájurvédských koření [badyán, černý kardamom,
pepř, kmín kořenný, čínská skořice, chilli, hřebíček,
sůl, koriandr, kmín, sušený zázvor, fenyklové
semínko]. Zelené chilli. Kurkumový prášek.
Kardamom. Skořice. Hřebíček.

125 Kč
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Indické pokrmy
5

Punjabi choley

Cizrna po pandžábsku
veganské
bezmléčné
bezlepkové
bez alergenů
středně pálivé

Cizrna po pandžábsku—perfektně uvařená
a vyváženě dochucená do lahodné pikantnosti.
Podáváme s kuskusem nebo s arabským chlebem
pita. Obrázek jídla je pouze ilustrativní. Porce
s přílohou minimálně 380 g.
Složení: Voda. Cizrna. Cibule. Slunečnicový
olej. Česnek. Rajčatový protlak. Sůl. Zázvor. Listy
koriandru. Směs ájurvédských koření [koriandrové
semínko, kmín, pepř, prášek z granátového jablka,
bobkový list, černá sůl, sušené listy pískavice,
červené chilli celé, mangový prášek, sůl, skořice,
černý kardamom]. Červené chilli celé. Kmín.
Koriandr. Fenykl. Černá sůl.

1p

6

125 Kč

Bombay biryani
Bombajské rizoto

veganské
bezmléčné
bezlepkové
bez alergenů
středně pálivé

1p

Dlouhozrnná rýže basmati s pestrou směsí
výraznou a neopakovatelnou chuť. Obrázek jídla
je pouze ilustrativní. Jedna porce 280 g.
Složení: Vařená rýže basmati. Zelenina [brambory,
mrkev, květák, francouzské fazole, hrášek].
Cibule. Voda. Slunečnicový olej. Sůl. Česnek.
Listy máty. Rajčatový protlak. Zázvor. Zelené
chilli. Kmín. Červené chilli celé. Koriandrový
prášek. Chilli prášek. Kurkumový prášek. Směs
ájurvédských koření [pepř, černý kardamom,
zelený kardamom, muškátový květ, kmínový
prášek, hřebíčkový prášek, bobkový list, skořicový
prášek]. Badyán. Černý kardamom. Bobkový list.
Hřebíček. Skořice.

125 Kč
Kč
105
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Indické pokrmy
7

Shahi methi matar

Hrášek s kešu oříšky v zeleninové omáčce
vegánské
bezmlé
č né
bezmléčné
bezle
kov é
bezplepku
bez
bez alergenů
a le rge nů
mírně
st ředn
ě ppálivé
á li vé

1p

8

Hrášek s kešu oříšky v zeleninové omáčce vyklopený
ze sáčku a ozdobený lístky čerstvého baby špenátu,
opečenými kešu oříšky a blanšírovaným hráškem.
Složení: Hrášek 18%. Cibule. Špenát 9%. Lístky pískavice
9%. Slunečnicový olej. Kokosové mléko. Kešu oříšky.
Česnek. Melounové semínko. Rajčatová pasta. Zázvor.
Zelené chilli papričky. Sůl. Cukr. Koriandrový prášek.
Prášek z chilli papriček. Kurkumový prášek. Kardamomový prášek. Skořicový prášek. Prášek z římského
kmínu. Fenyklový prášek. Prášek z muškátového oříšku.
Vyrobeno v provozu, kde se zpracovávají arašídy,
ořechy, mléko, sója, pšenice, hořčice a sezam.

125 Kč

Baigan Bharta

Mletý lilek se zeleninou
vegans
ké
vegánské
bezmlé
č né
bezmléčné
bezle
kov é
bezplepku
bez alergenů
a le rge nů
bez
st ředn
ě ppálivé
á li vé
mírně

1p

Mletý lilek se zeleninou vyklopený ze sáčku
a ozdobený závitky grilovaného lilku a lístkem
koriandru.
Složení: Lilek. Cibule. Rajčata. Slunečnicový olej.
Rajčatová pasta. Lístky koriandru. Zelené chilli papričky.
Koriandrový prášek. Sůl. Česnek. Římský kmín. Kukuřičná
mouka. Prášek z chilli papriček. Kurkumový prášek. Cukr.
Vyrobeno v provozu, kde se zpracovávají arašídy,
ořechy, mléko, sója, pšenice, hořčice a sezam.

125 Kč
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Indické pokrmy
9

Shahi rajma

Guláš z červených fazolí
vegánské
bezmlé
č né
bezmléčné
bezle
kov é
bezplepku
bez
bez alergenů
a le rge nů
mírně
st ředn
ě ppálivé
á li vé

1p

10

Guláš z červených fazolí vyklopený ze sáčku
a ozdobený stroužkem pečeného česneku, chilli
papričkou a natí jarní cibulky.
Složení: Červené fazole 20%. Cibule. Slunečnicový olej.
Rajčatová pasta. Zázvor. Česnek. Sůl. Směs ájurvédských
koření [badyán, černý kardamom, černý pepř, kmín
kořenný, čínská skořice, chilli papričky, hřebíček, sůl,
koriandr, římský kmín, sušený zázvor, fenyklové semínko].
Prášek z chilli papriček. Římský kmín.
Vyrobeno v provozu, kde se zpracovávají arašídy,
ořechy, mléko, sója, pšenice, hořčice a sezam.

125 Kč

Palak Paneer Tofu

Tofu ve špenátové omáčce
vegans
ké
vegánské
bezmlé
č né
bezmléčné
bezle
kov é
bezplepku
bez a le rge
nů
TOFU
st ředn
ě ppálivé
á li vé
mírně

1p

Tofu ve špenátové omáčce vyklopené ze sáčku
a ozdobené lístky máty, lístky baby špenátu
a kolečkem červené chilli papričky.
Složení: Špenát. Tofu [sójové boby, voda, kyselina
citronová, sůl]. Cibule. Slunečnicový olej. Kokosové
mléko. Rajčatová pasta. Zázvor. Cukr. Česnek. Kukuřičný
škrob. Sůl. Zelené chilli papričky. Římský kmín. Červené
chilli papričky celé. Kurkuma. Směs ájurvédských koření
[badyán, černý kardamom, černý pepř, kmín kořenný,
čínská skořice, hřebíček, sůl, koriandr, římský kmín,
sušený zázvor, fenyklové semínko]. Prášek z chilli
papriček. Fenykl.
Vyrobeno v provozu, kde se zpracovávají arašídy,
ořechy, mléko, sója, pšenice, hořčice a sezam.

125 Kč
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Indické pokrmy
11

35 Kč
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Kouř lupen
V magickém světě Orientu je s popíjením čaje neodmyslitelně spjato

pokuřování vonného tabáku skrze bublající vodní dýmku. Nejedná
se o kouření v pravém slova významu, nýbrž o rituál pro uklidnění
všech smyslů. Proto jsme vytvořili salónek s tímto rituálním posláním,
salónek, kde imaginace společně s konkrétními vjemy chuti, vůní
a zvuků dává zapomenout na těkající čas se všemi strastmi okolními…

ŠÍŠA

Shisha, hookah neboli vodní dýmka. Magické to zařízení pro všechny příznivce
kultivovaného kouření, kteří upřednostňují posezení a relaxaci v uklidňující
atmosféře, zahaleni vonícím kouřem za zvuku tichého bublání vody v dýmce.

Dovolujeme si upozorniti velectěné zákaznictvo:
Kouření vodní dýmky osobám mladším osmnácti let
zapovězeno jest!

1 Kouř lupen

Kouř lupen
Turecké menu

Při společné objednávce vodní dýmky a konvičky tureckého originelního čaje
Rize, dovolujeme si ku prospěchu zákaznictva účtovati pouhých

Kč 230,-

Marocké menu

Při společné objednávce vodní dýmky a konvičky marockého originelního čaje
Pouštní duna, dovolujeme si ku prospěchu zákaznictvu účtovati pouhých

Kč 230,-

egyptské menu

Při společné objednávce vodní dýmky a konvičky Karkáde, nápoje z ibišku
sudánského, dovolujeme si ku prospěchu zákaznictvu účtovati pouhých

Kč 230,-

šíša samostatně

Kč 198,-.

Pokuřování vodní dýmky může způsobit nevolnost

2 Kouř lupen

Příloha k Čajovému lupenu
Obsah alergenů v podávaných nápojích
a pokrmech
dle Směrnice E.U.1169/2011
ad. 1. Obiloviny obsahující lepek

Čajové sušenky, Kuskus, Pita chléb.
ad. 3. Vejce

Čajové sušenky.
ad. 5. Arašídy

Oříšková směs, Japonská směs, Wasabi – japonská směs.
ad. 7. Mléko

Čaje „Vzpomínka na Kyoto“, „Vzpomínka na Bombay“, „Yogi čaj“, „Čaj, čaje, čaj“, Sahlep,
Kuskus „Mustafa“, Pita se sýrem, Pita Kunáfe, Kuskus „Podivuhodný Mandarín“,
Pita „King“, Pita „Carmina“, Vzpomínka na Šrínagar, Matcha zmrzlina, porce mléka.
ad. 8. Skořápkové plody – ořechy

Japonská směs, Mandlový čaj, Čaj „Malajský tygr“, Oříšková směs, Pistácie, Kuskus
„Casablanca Brunch“, Kuskus „Mustafa“, Kuskus „Derviš“.
ad. 11. Sezamová semena

Čajový salátek Barma, Chalwa, Baba Ghanouge, Hommos, Pita Libanon, Japonská směs.
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ČAJOVÝ LUPEN
Ceny jsou platné od 1. 1. 2020
Pokud není uvedeno jinak, rozumí se cena
za konvičku 0,3 až 0,5 l čaje.
© Copyright 2020 Spolek milců čaje s.r.o.

