
Thee-post van Tante Rie 
 
Je kunt nu bij Tante Rie een pakketje bestellen met daarin 6 zakjes thee (gemiddeld 40 gram per zakje) en een doosje 
theefilters. 
De zakjes mag je zelf uitzoeken uit de onderstaande lijst. De prijs van dit leuke setje is € 14,95. 
Voor € 4,00 extra stuur ik het op per post en krijg je er gratis een mooie kaart bij waarop ik ook nog naar wens een 
tekst voor je kan schrijven. Zo heb je een heel leuk theecadeautje  waar je iemand heel erg blij mee kunt maken. 
 
App jouw bestelling naar 06 55504482 , betaling gaat via een tikkie 
 

code omschrijving Ingrediënten 

   

615 English breakfast Zwarte thee, krachtig en aromatisch 

712 De vrouw van earl 
grey 

Zwarte thee, bergamot, zilvertips. Een frisse variant op Earl Grey 

716 Boswandeling Zwarte thee, aardbei, aardbeiblad, saffloerbloessem, vlierbessen, natuurlijke 
bessenaroma. Bosvruchtenthee 

723 Frisse framboos Zwarte thee, frambozen, frambozenblad, aroma 

802 Bloedsinaasappel Zwarte thee, sinaasappelbloesem, bloedsinaasappelaroma 

809 Earl grey Zwarte thee, bergamot aroma 

812 Cream of Ireland Zwarte thee, whiskey aroma, cacaobonen, lichte caramelsmaak 

5635 Warme deken Zwarte thee, sinaasappelschillen, kruidnagel, rozenblaadjes, amandel, vanille, 
kardemom. Heerlijk warm-kruidige thee 

   

383 China sencha BIO Groene thee, traditioneel gewokt. Klassieke pure groene thee, nootachtig van 
smaak 

841 Groene vanille Groene thee, aroma, cacaobonen, stukjes vanille 

863 1001 nacht Groene thee, zwarte thee, aroma, jasmijnbloesem, rozenbloesem, zonnebloem 

884 Beste van Borne Witte thee, groene thee, kaneel, sinaasappelbloesem, amandel, lemongrass 

5308 Groene citroen Groene thee, lemongrass, citrusschillen, citroenaroma 

5328 Cactus vijg Groene thee, cactus bloesem, vijg-aroma 

5356 Kir royal 
Champagnethee 

Witte thee, groene thee, verbene, lemongrass, myrthe, zwarte bessen, 
rozenbloesem, rode bessen, zonnebloem, aroma 

7315298 Zonnestralen Groene thee, zonnebloem, rode bessen, korenbloemen, aroma. Fris-fruitige thee 

   

900 Rooibos amaretto Rooibos, appel, bonenschillen, amaretto-aroma 

5871 Thee van oma Rooibos, aardbei, framboos, ananas, zonnebloem, aroma 

5873 Rooibos caramel 
room 

Rooibos, room caramelstrooisel (gecondenseerde magere melk, suiker, 
glucosesiroop, tarwe) 

5879 Rooibos voor de 
open haard 

Rooibos, rozebottel, sinaasappelschil, rode rozenblaadjes, kaneel, aroma 

tt 43074 Indian summer Rooibos, citroengras, goudsbloem, citroenaroma. Bijzondere lemonsmaak    

 


