
                                                                                     

Naam: Ingrediënten: Prijs:
Zonnetje in huis Appel, citrus, citroengras, citroenverbene, citroenmirte, goudsbloem. € 4,25

Citrus betovering Hibiscusbloesem, appel, rozenbottel, lemongrass, citrusschil, aroma. € 4,50

Sterke vrouw Kaneel, venkel, citrusschil, zoethout, kardemom, gember, paardenbloemwortel, 

kruidnagel,jeneverbes, zwarte peper.

€ 4,95

Powervrouw Gember, papaya en ananas (beide gesuikerd), citroengras, vrouwenmantel, 

duizenblad,heermoes, aloë vera (gesuikerd), brandnetel, kamille, roos, lavendel, cranberry.

€ 4,50

Relax Bramenblad, pepermunt, citroenmelisse, kamille, rozenblaadjes, verbene, 

zonnebloem,ginseng wortel.

€ 3,95

Rust Peer, steranijs, venkel, appel, rozenbottel, witte hibiscus, zoete zwarte 

bessenblad,zonnebloem, korenbloem.

€ 4,75

Innerlijke rust 

(biologisch)

Kaneel, rozenbottel, citrusschil, venkel, hibiscus, gember, kardemom, kamille, 

lindebloesem,rupsklaver, zoethout, kruidnagel, zwarte peper.

€ 4,95

Stress weg Bonenschillen (8%), Sint Janskruid (8%), aroma berkenblad, brand-netelblad, lemongrass, 

perzik (perzik rijstmeel), saffloer, sinaasappelbloesemnetelblad, lemongrass, perzik (perzik 

rijstmeel), saffloer, sinaasappelbloesem.

€ 4,25

Slaap lekker Pepermunt, melisse, valeriaanwortel, hop, duizendblad, kamilliebloesem, rozenbloesem. € 3,95

Mooie dromen 

(biologisch)

Krent, melisse, rozenbottel, venkel, lemongrass, rozenbloesem, kardemom, 

kamille,pepermuntblad, salie, nootmuskaat.

€ 5,25

Mooi zo Zwarte bessenblad, citroenverbene, appel, venkel, aloë vera (gesuikerd), pioen, 

lavendel,salie, spirulina, natuurlijk aroma (perzik).

€ 4,25

Fit en vrij Pepermunt, zoethout. € 3,95

Opkikkertje Kamille, verbene, pepermunt, brandnetelblad, paardebloemwortel. € 3,95

Sterremunt Venkel, anijs, steranijs, zoethout, pepermunt, jeneverbes. € 4,75

Zomermunt Pepermunt, wortel, aardbei, bramenblad, zonnebloem, korenbloem, aardbei-aroma. € 4,25

Nieuwe energie Zoethout, kaneel, gember, anijs, paardebloemwortel (7%), venkel, jeneverbessen, 

koriander,paprika, peterselie, salie, kurkuma, kruidnagel.

€ 4,50

Sportieve thee Verbene, melisse, citroenschil, aardbeiblad, lemongrass, wortel, goudsbloembloesem (6,5%), 

aroma.bloembloesem (6,5%), aroma.

€ 3,95

Kruidenchai Koriander, pepermunt, lemongrass,  sinaasappelschil, brandnetel, kaneel, gember, 

kruidnagel,kardemom.

€ 4,25

Herfst kruiden Wortel, cacaoschillen, bosbessenblad, brandnetel, eucalyptus, peulen, rozenblaadjes, 

goudsbloem, aroma.

€ 3,95

Nana mint Kruizemunt. € 3,75

Kamille Kamille, zeer intensieve smaak. € 3,75

Gember, gesneden Gesneden gember, gedroogd. Puur te gebruiken of als toevoeging aan thee. € 4,75

Zoethout Zoethout. € 4,95

Brandnetel Brandnetelblad. € 3,25

Kruidentheeën:
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Naam: Ingrediënten: Prijs:
Inspiratie Rooibos, mango (gesuikerd), aroma, kardemom, rozenbloesem, goudsbloembloesem. € 4,95

Rooibos amaretto Rooibos, appel, bonenschillen, ameretto-aroma. € 4,75

Rooibos appeltaart Rooibos, appelstukjes, kaneel, natuurlijk aroma (appel). € 4,95

Oriëntaalse chai Rooibos, druiven, appel, kaneel, sinaasappelschil, bonenhulzen, aroma. € 4,50

Rooibos Earl Grey Rooibos, natuurlijk bergamot-aroma. € 4,95

Rooibos sinaasappel Rooibos, sinaasappelbloesem, citrusschil, aroma. € 4,95

Rooibos rozemarijn Rooibos, gember, rozemarijn, rozenblaadjes, aroma. € 4,95

Sinaasappel chai Rooibos, gembersticks, kardemom, sinaasappelschil, aroma. € 4,95

Rooibos met pit Rooibos, kardemom, kaneel, aroma, zwarte peper, gember, kruidnagel. € 4,95

Orange chili Rooibos, lemongrass, chilipeper, banaan (gesuikerd), citrus, sinaasappel. € 4,75

Rooibos caramel room Rooibos, room-caramel strooisel (gecondenseerde magere melk, suiker, 

glucosestroop/tarwe,botervet, sSorbit E420, emulgator E471)

€ 4,95

Rooibos gember 

citroen

Rooibos, gember, citrusschil, natuurlijk aroma. € 4,95

Crème brulée Rooibos, johannesbrood stukjes, zoete zwarte bessenbladeren, gepofte rijst, zonnebloem, 

vanille-aroma, vanilliestukjes, amarant.

€ 4,95

Rooibos Naturel 

(biologisch)

Pure rooibos. € 4,95

Indian Summer Rooibos, citroengras, goudsbloem, citroen-aroma. € 4,95

Rooibos vanille Rooibos, stukjes vanille, vanillie-aroma. € 4,95

Thee van opa Rooibos, appel, druif, amandel, pistache, natuurlijk aroma (appel). € 4,95

Thee van oma Rooibos, aardbei, frambozen, ananas (gesuikerd), zonnebloembloesem, aroma. € 5,25

Melbuulthee Honeybush, lijkt op rooibos maar is het niet. Mild, lekker en zoet van smaak.Kan heet en 

koud gedronken worden.

€ 4,95

Rooibos voor de open 

haard

Rooibos, rozenbottel, sinaasappelschil, rode rozenblaadjes, kaneel, aroma. € 4,95

Naam: Ingrediënten: Prijs:
Citrus betovering Hibiscusbloesem, appel, rozenbottel, lemongrass, citrusschil, aroma. € 4,50

Be Happy Appelstukjes, hibiscus, druiven, bramen, rozenbottel, vlierbessen, pepermunt, gepofte 

rijst,framboos, aardbei, guaranazaad, natuurlijk aroma.

€ 4,50

Wilde kers Hibiscus, rozenbottel, appel, druiven, kersen (10%), kers-aroma. € 4,50

Fruitmand Hibiscus, appel, rozenbottel, druiven, ananas en papaya (beide gesuikerd), kers, 

framboos,rode bessen, aardbei, aroma.

€ 4,50

Malibu Cola Appel, kokoschips, citrus, rozenbottelschil, witte en rode hibiscus, korenbloem, aroma € 4,50

Toetie Froetie Appel, rozenbottel, hibiscus, citrus, aardbei, munt, ananas en perzik (gesuikerd), griekse 

bergthee, frambozen, rode bes.

€ 4,50

Granaatappel Appel, granaatappelbloesem, aroma, rode bessen (ascorbinezuur tegen oxidatie) € 4,50

Gember-peer Appel, rozenbottel, hibiscus, ananas (gesuikerd), peer, kokos, gember, goudsbloem,aroma € 4,95

Geluksthee Hibiscus, papaya (gesuikerd), appel, braam, sinaasappelschil, framboos, goudsbloem 

(2%),korenbloem.

€ 4,50

Vruchtenmelanges:

Rooibostheeën:
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Naam: Ingrediënten: Prijs:
Exotisch groen Groene thee, papaya (gesuikerd), ananas (gesuikerd), frambozenstukjes, 

druiven,rozenbloesem, aardbei, aroma.

€ 4,50

Topper Zwarte thee, groene thee, cactusbloemen, zonnebloemblaadjes, rabarber-aroma. € 4,25

Hartverwarmer Witte thee, groene thee, appel, ananas (gesuikerd), rozenbottel, kardemom, gember, 

kaneel,rode biet, korenbloem, peper, aroma.

€ 4,95

Citrus gember 

(biologisch)

Groene thee, citrusschillen, gember, kaneel, citroenmirthe, wortel, zoethout, citroen-aroma. € 4,95

Kir royal, champagne Witte thee, groene thee, verbene, lemongrass, mirthe, zwarte bessen, rozenbloesem,rode 

bessen, zonnebloem, aroma.

€ 3,95

Sinas gember Groene thee, gember, zoethout, lemongrass, sinaasappelschil, sinaasappel-aroma. € 4,50

Sunny white Witte thee, groene thee, ananas (gesuikerd), aroma, lemongrass, frambozenblad, 

kers,zonnebloembloesem, lemonmirthe, rabarber, aardbei, peer.

€ 4,25

Jasmijn Parel Witte thee, doordrenkt met jasmijnbloesem. Handgerold, exclusieve thee € 6,25

China jasmijn Groene thee gemengd met veel jasmijnbloesem. € 4,75

Japan sencha Groene thee, traditioneel gestoomd. Hartige, kruidige smaak € 4,95

China sencha bio Groene thee, traditioneel gewokt. Lang en breed blad. Klassieke groene thee, nootachtig € 4,95

China pai mu tan bio Chinese witte thee met een fijne en opvallend volle smaak. Zacht en fris € 4,50

China white rocks bio Witte thee, zilverkleurig puntig blad. Bloemig, fris, citrusachtig € 5,50

Thee van tante Annie Groene thee, zonnebloembloesem, rozenbloesem, korenbloem, mango-, lychee- en 

bergamot-aroma.

€ 4,25

Zonnestralen Groene thee, zonnebloem, rode bessen, korenbloemen, aroma. € 3,95

Groene chai Groene thee, appel, kaneel, peper, sinaasappel, kardemom, koriander, kruidnagel, aroma. € 4,25

Oud Borne Groene thee, banaan (suiker, honing, kokosolie), aardbei, goudsbloem, aroma. € 4,25

Beste van Borne Witte thee, groene thee, kaneel, sinaasappelbloesem, amandel, lemongrass. € 4,25

Spanjaards thee Groene thee, rozenbloesem, aardbei, aardbei-aroma. € 4,25

Dadel gember Groene thee, dadels, cacaobonen, gember, zoethout, natuurlijk aroma."Brood van de 

Woestijn".

€ 4,50

Dorset thee Groene thee, gele rozen,  ginko, lemongrass, korenbloem, vanille. € 4,25

Appel citroen Groene thee, lemongrass, stukjes appel, natuurlijk aroma. € 4,25

Groene citroen Groene thee, lemongrass, citrusschillen, aroma. € 3,95

Mam's thee Groene thee, suikerhartjes, rozenknoppen, rozenblaadjes, aardbei-aroma. € 4,50

Sweet Love Groene thee, zwarte thee, witte thee, perzik-aroma, korenbloem, zonnebloem.Suikerparels 

*, suikerhartjes *

€ 4,50

Groene cranberry Groene thee, cranberries (rietsuiker, cranberries, zonnebloemolie), aroma, 

saffloerbloesem,distel, rozenbloesem.distel, rozenbloesem.distel, rozenbloesem.

€ 4,25

Groene earl Grey Groene thee, bergamot. € 4,25

Vriendschap Groene thee, druiven, appelstukjes, witte cacaoboter (suiker, lactose),  kersen, zwarte 

bessen,popcorn, korenbloem, aroma.

€ 4,50

Elfjes thee Groene thee, appel, amandel, kaneel, citrusschil, aroma (bitteramandelolie). € 4,95

Groene oase Groene thee, rozenbottel, lemongrass, paardenbloem (2%), kweepeer-aroma. € 4,25

Green de cassis Groene thee, aardbei, rode bessen, aardbei-aroma. € 3,95

1001 nacht Groene thee, zwarte thee, aroma, jasmijnbloesem, rozenbloesem, zonnebloembloesemblad. € 3,95

Sweet roses Groene thee, verbene, melisse, rozenbloesem, citroenmirthe, zonnebloembloesem, vanille-

aroma.

€ 4,25

Cactus-vijg Groene thee, cactusbloesem, vijg-aroma. € 4,25

Groene vanille Groene thee, stukjes vanille, cacaobonen, natuurlijk aroma. € 4,50

Exotisch groen Groene thee, papaya (gesuikerd), ananas (gesuikerd), frambozenstukjes, druiven, 

rozenbloesem,aardbei, aroma.

€ 4,50

Marocco Mint (Le Touareg), groene thee, kruizemunt, munt-aroma. € 4,25

Groene en witte theeën:



                                                                                     

Overzicht theesoorten - Tante Rie

Naam: Ingrediënten: Prijs:
Het Twentse land Zwarte thee, peterselie, wortel, bergamot. Variatie van Earl Grey € 4,50

Feest thee Zwarte thee, cranberries, rozenbloesem, cranberrie-aroma. € 4,25

Marsala chai Indiase zwarte thee (80%), gember, schillen van citrusvruchten, piment,  

kardemomzaad,roze peper, aroma, kruidnagel, steranijs.

€ 4,95

Stoere mannen thee Zwarte thee, kaneel, kruidnagel, kardemom, anijs, aroma. € 4,50

Gember chai Zwarte thee met stukjes gember € 4,95

Droom der Zuidzee Zwarte thee, saffloer, korenbloem, zonnebloem, aroma. € 3,95

Tropenvuur Zwarte thee, rozenbloesem, mango- en lychee-aroma. € 4,25

Drop karamel Zwarte thee, zoethout, karamelstukjes (suiker, gecondenseerde melk, melkpoeder, 

glucosestroop),zonnebloem-aroma.

€ 4,50

Mango thee Zwarte thee, mangostrooisel (gesuikerd), zonnebloem. € 4,25

De vrouw van Earl Grey Zwarte thee met natuurlijk bergamot-aroma en zilvertips.Een frisse variant van de Earl Grey. € 3,95

Earl Grey Zwarte thee, bergamot. € 4,25

Cream of Ireland Slàinte! Zwarte thee, whiskey-aroma, cacaobonen. € 4,25

Warme deken Zwarte thee, aroma, sinaasappelschillen, kruidnagel, rozenblaadjes, amandel, vanille, 

kardemom.

€ 3,95

Kersen Zwarte thee, zure kersen, kersen-aroma. € 4,25

Rabarber Zwarte thee, aroma, rabarber. € 4,25

Frisse framboos Zwarte thee, frambozen, frambozen-aroma, frambozenblad. € 4,25

Citroen Zwarte thee, citrusschil, citroen-aroma € 4,25

Bloedsinaasappel Zwarte thee, sinaasappelbloesem, citrusschil, bloedsinaasappel-aroma. € 4,25

Chinese Lotus Zwarte thee, zonnebloembloesem, rozenbloesem, lotus-aroma. € 3,95

Boswandeling Zwarte thee, aardbei, aardbeiblad, saffloerbloesem, vlierbessen, natuurlijk bessen-aroma. € 4,25

Thee der Wijsheid 

(biologisch)

Zwarte thee, sinaasappelschil, citroengras, rozenblaadjes, natuurlijk aroma. € 4,75

Thee van Tante Rie Gearomatiseerde chinese zwarte thee met rozenblaadjes. Zacht en zoet karakter € 4,50

Thee van Tante Ginie Zwarte thee, rozijnen, rum-aroma. € 4,25

Vanille Zwarte thee, vanillestukjes, vanillle-aroma. € 4,25

Kaneel Zwarte thee, kaneelstukjes, kaneel-aroma. € 4,25

Lapsang souchon Chinese zwarte thee, zeer grof blad dat boven chinese dennenwortels gerookt 

wordt.Geroookte zwarte thee.

€ 4,25

Lapsang smooth Melange van Lapsang souchon en bladthee uit India en Indonesië.Zacht rokerig van smaak. € 4,50

Lente thee Zwarte thee, citrusschil, mimosa, cacaobonen, gember, room-aroma. € 4,25

Winter chai Zwarte thee, gember, rozemarijn, kardemom, zwarte peper, zoethout, venkel, kaneel, 

kruidnagel.

€ 4,50

Engelse melange Zwarte thee, kruidige chinese/indische bladmelange met ceylon Pekoe thee.Krachtige 

afdronk.

€ 4,25

English breakfast Zwarte thee, krachtig en aromatisch.Ook heerlijk met wolkje melk, zoals de engelsen hun 

thee drinken.

€ 4,50

Irish breakfast Melange van Assam en Darjeeling.  Volgens oud iers recept € 4,75

Darjeeling Mim Een mooie ronde thee met volle smaak en een mooie koperkleur. € 5,95

Assam Een Assam uit de herfstregen-pluk. Lichtkleurige tips, een afgeronde zachtkrachtige 

smaak.Lichtkleurige tips, een afgeronde zachtkrachtige smaak.

€ 4,75

Ceylon op Neluwa Frisse, lichtkruidige smaak. € 4,75

Zwarte theeën:


