
ZELENÉ ČAJE - ČÍNA

 GUNPOWDER TEPMLE OF HEAVEN – Chrám nebies

Prvotriedny čínsky perlový čaj (Zhu cha) z provincie Če-ťiang.  Je typický spracovaním do malých pevne 
zvinutých guličiek. Svoju charakteristickú arómu získava čaj v kovových panviciach, v ktorých sa krúživým 
pohybom suší nad dreveným uhlím.

Kanvička 0,4 l

 CHUN MEE /čchun mej/ - Vzácne obočie

Pomerne silný stimulujúci čaj, mierne aromatický, jemne trpkej chuti z provincie Chun Mee. Ľahko 
balzamická  vôňa  tohto  čaju  je  v Číne  nazývaná  „vôňa  lesa  a zeme  po búrke“.   Čaj,  vhodný  na  popíjanie 
a rozjímanie po celý deň. 

Kanvička 0,4 l

 GREEN  MONKEY – Zelená opica

Čaj  originálneho  vzhľadu,  príjemnej  jemnej  chuti.  Medzi  šedozelenými  zakrútenými  lístkami  sú 
početne zastúpené biele masívne ochlpené výhonky, ktoré pripomínajú opičí kožuštek. Práve podľa nich čaj 
zrejme dostal svoje meno.  V chuti jednej šálky môžete objaviť pravdu o nesčíselných formách bytia.
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                           
                     - Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy    

 PI LO CHUN /piluo čchun/ - Modrozelené špirálky jari

Tento skutočný čajový originál je v malom množstve produkovaný v čínskej provincii Jiangsu v malej 
dedinke  Dong  Shan,  ležiacej  na  polostrove  obklopenom  jazerom  Tai.  Nálev  priezračnej  zelenej  farby, 
sviežej vône, blahodárnej chuti, pre milovníkov čaju s ľahko omamnými účinkami.
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                           

- Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy    
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ZELENÉ ČAJE – ČÍNA ,VIETNAM

 LUNG CHING /lung ťing/- Dračia studňa 

Znalci tvrdia, že je to vôbec najlepší druh čaju z Číny. Takýto čaj je intenzívne ponúkaný postaršími 
Číňankami,  hlavne v okolí  kultového miesta kamennej  studne Long Jing,  kam prichádzajú  turisti  z celého 
sveta. Long Jing sa môže stať prvým stupňom na Vašej ceste do delikatesných čajových výšin. 
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                           
                      - Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy    

o LUNG CHING  Special Grade- Biely oblak voňajúceho lesa
        

Exkluzívna  trieda  tohto  presláveného  čínskeho  čaju,  známeho  tiež  pod  menom 
„Dračia studňa.   Rozhodne to nie je čaj vhodný k raňajkám, alebo k zapíjaniu jedla. Hodí 
sa k dlhým diskusiám a filozofickému rozjímaniu. 
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu
                     - Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy 

 YUNNAN GREEN /junan/

Čaj z provincie Yunnan, produkuje sa už viac ako 1700 rokov. Má veľmi bohatú tradíciu. Jeho nálev 
je  čírej  až  svetlozelenej  farby  a   príjemnej  chuti.  V chuti  jednej  šálky  môžete  objaviť  pravdu 
o nesčíselných formách bytia.
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                           
                     - Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy    

 Vietnam CHE THAI  NGUYEN – Duch tigra
Prvotriedny jemný zelený čaj z hôr severného Vietnamu. Po sparení má žltú farbu, výborne osvieži , 

je ľahký, sladký, dá sa popíjať po celý deň. Pozoruhodná prenasledujúca chuť, zvláštna a trvalá. Vynikajúci 
pri písaní básní. 

Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                        
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ZELENÉ ČAJE – JAPONSKO

 BANCHA  /banča/

Kvalitatívne vyvážený druh zeleného čaju s veľkými listami. V Japonsku sa pije k jedlu namiesto stolového 
vína. Zo zelených čajov obsahuje najviac vápnika a železa,  menej kofeínu.  Preto je vhodný pre všetkých 
milovníkov čaju, citlivých na kofeín. Je vhodný na bežné čajové popoludnie. 

 Kanvička      

 SENCHA  KKH /senča/

Biologicky kultivovaný, veľmi kvalitný čaj, dáva výdatný nálev aj po niekoľkonásobnom zaliatí. Tento 
najtypickejší japonský čaj má veľmi priaznivé účinky na telo a ducha. Delikátna chuť a svieža trávová vôňa 
jari dáva prežiť dotyk nebies v šálke. Vhodný k tichému stretnutiu s najbližšími priateľmi.
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                          
                     - Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy 

 KUKICHA /kukiča/

Japonský  stonkový  čaj,  u nás  čajová  rarita,  vzniká  pri  výrobe 
excelentného čaju Gyokuro. V 15.storočí povýšili v Japonsku pitie čaju na čajové 
náboženstvo, či estetickú náuku – teaizmus. „Keď chytíte misku zeleného čaju 
a napijete  sa,  odrazu  máte  pocit,  že  ste  súčasťou  prírody  a vašou  dušou  sa 
rozhostí kľud“. Čaj slabší, jemnej chuti, vhodný aj pre starších ľudí.

Kanvička 0,4l  
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ZELENÉ ČAJE – JAPONSKO            

 
 GENMAICHA /genmajča/ 

Špecifická japonská delikatesa. Povestný   čaj samurajov. Zelený čaj Bancha obohatený zmiešaním 
s praženou  ryžou  a sezamovými  semiačkami.  Touto kombináciou  získava  svoju  lákavú arómu a nezvyčajnú 
chuť. V preklade znamená čaj s neleštenou ryžou.

Kanvička 0,4l

 TAMARYOKUCHA  KYOTO /tamarjokuča  kjóto/

Tento čaj je spracovávaný v oblasti ostrova  Kjúšú. Jedná sa o prvotriedny typ zeleného čaju. Pije 
sa pri výnimočných príležitostiach, ktoré sa natrvalo zapisujú do duše človeka. Jeho pestovaniu a zberu sa 
venuje vysoká pozornosť. Podávame ho v špeciálnej japonskej čajovej keramike s vodou na opätovné zaliatie 
čajových lístkov. 
Súprava „minijapan“ s horúcou vodou na ďalšie nálevy                                        

 GYOKURO  KYOTO /gjokuró  kjóto/

Excelentný japonský zelený čaj. Lahodná chuť a svieža vôňa dáva prežiť dotyk nebies v šálke. Tento čaj 
patrí k najvyššie ceneným produktom ríše Nipponu. Rastie na elitných zatienených plantážach a zbierajú sa 
len tie najjemnejšie výhonky čajových lístkov. Vhodný na sviatočné príležitosti.  Podávame ho v špeciálnej 
čajovej keramike s vodou na opätovné zaliatie čajových lístkov. 
Súprava „minijapan“ s horúcou vodou na ďalšie nálevy    
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BIELE ČAJE

 BAI MU DAN /pai mu tan/ -  Biela pivónia

Najvyššia trieda tejto  sorty čajov,  pochádza  z provincie  Fujian.  Úžasný  čaj na  očistenie  ducha 
i tela. Za závojom podmanivo jemnej vône a skvostnou sladkasto bylinnou chuťou sa skrýva obrovská sila 
tohto  čaju.  Mierne  povzbudzujúci  čaj  pre  celodenné  aj  večerné  popíjanie.  Dobrý  čaj  uspokojí  aj 
najvyberavejších znalcov. 
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                           

  -  Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy

 SHOU MEE /šou mej/ - Obočie dlhého veku

Tento zvláštny názov v sebe básnicky skrýva aj očistné vlastnosti čaju, ktoré človeku pravidelne ich 
vychutnávajúcemu, zaručujú dlhý a zdravý život.  Je to známy, mierne fermentovaný čaj so striebornými 
lístkami čajovníka. Pôsobí veľmi sugestívne. Jemný čaj s nostalgiou i húževnatosťou dlhovekých.

Kanvička 0,4l

 WHITE MONKEY  - Biela opica

Veľmi kvalitný a drahý čaj s množstvom bielych  tipsov. Skoro zjari zbierané jemné lístky poskytujú 
nádherne sviežo  zelený  nálev lahodne trávnatej  chuti  a jemnej  kvetovej  vône.  Výborný biely  čaj  známy 
najmä v Európe je hladivý i provokujúci,  nežný i nevyspytateľný...   ako mýtické opice v Číne, stelesňujúce 
špecifiká ľudskej duše. 
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu   

- Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy
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ŽLTÉ ČAJE – ČÍNA   

 SUNON YELLOW TEA
Vynikajúci čínsky žltý čaj, úplná novinka v Európe. Tento čaj sa zo začiatku spracováva rovnako ako 

zelený čaj, ale v poslednej fáze nastáva zmena. Vlhké lístky nie sú usušené prudko, ale sa sušia pomaly, pri 
určitej teplote na bambusových listoch. Tento čaj je odporúčaný personálom čajovne Klopačka. 
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                           
                     - Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy    

 TAIN MU LONG  - Dračie oči

Vysokokvalitný čaj z vybraných čerstvých čajových výhonkov s delikátnou chuťou a vôňou horského 
vánku a predovšetkým unikátnym vzhľadom. Tento čaj je rukami čínskych zberačiek spracovaný do guličiek, 
ktoré sa podobajú na perly. Doslovný preklad tohto čaju je „Perly draka od hory Tain Mu“. Prvá šálka najviac 
vonia, druhá je najsladšie, tretia najsilnejšia. Samozrejme z tohto čaju je možných oveľa viac nálevov. Tento 
čaj podávame výlučne v čínskej šálke „zhong“  /čung/, aby ste neprišli o zážitok pozorovať, ako nádherne sa 
guľôčky tohto čaju rozvíjajú.  
Viacnálevový čaj : čínska šálka  „zhong“ s horúcou vodou na ďalšie nálevy                         

 SONG YANG YIN HOU CHA - Labka striebornej opice

Čínsky zelený, vysoko akostný čaj z provincie Zhejiang. Tento čaj pripomína svojím vzhľadom labku 
striebornej opice. V období vlády dynastie Tang (618-907) bol tento čaj dodávaný na znamenie najvyššej 
úcty cisárskemu dvoru. V našej ponuke je prvým zástupcom z rady čínskych zelených čajov, u ktorých je 
čajový list v priebehu spracovania „usmrtený horúcou parou“. Podávame ho v špeciálnej čajovej keramike 
s vodou na opätovné zaliatie čajových lístkov.
Viacnálevový čaj : čínska šálka  „zhong“ s horúcou vodou na ďalšie nálevy                         
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MODROZELENÉ ČAJE - ČÍNA

/Oolongy (ulongy) - Polofermentované čaje. Po primeranej fermentácii sa čajové lístky v kotloch  
prudko vyhrejú (cca 250°C), potom sa ochladia a vyhrievanie sa opakuje podľa potreby, nakoniec 
sa hotový čaj dosuší pri nižšej teplote/

 SHUI XIAN /šuej sien/ - Vodná víla 

Viac oxidovaný oolong, široko ďaleko preslávený orchideovou chuťou a vôňou.  Povzbudzujúci nápoj 
plnej  chuti evokujúci príjemnú sladkosť v ústach. Na popíjanie, keď pri myslení sme vyrušení. 

Kanvička 0,4l

 WU LONG /wu lung/ - Čierny drak 

Obľúbená základná sorta oolongu, pochádza z produkcie provincie Fujian, preslávenej predovšetkým 
vynikajúcimi typmi polozelených čajov. Nálev chuti sladkotrpkej, s vôňou žitného chleba. Vhodný k popíjaniu 
pri večerných rozhovoroch.

Kanvička 0,4l

 SE ZHONG /se čung/

Kvalitná  trieda  polozeleného  čaju  s kovovo-modrými  čajovými  lístkami  s nasládlou  dlhotrvajúcou 
chuťou a silným povzbudzujúcim účinkom. Sú milovníci čaju, ktorí nepijú iné čaje ako oolongy. Najslávnejším 
príkladom bola francúzska speváčka Edith Piaf, ktorá ich konzumovala až 1kg mesačne.  

Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                           
- Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy
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MODROZELENÉ ČAJE – ČÍNA,INDIA

 TIE KUAN YIN /ti kuan jin/ - Železná bohyňa milosrdenstva

 Názov   tohto  čaju  má  základ  v legende,  ktorá  hovorí  o jednom  pestovateľovi  čaju,  ktorý  denne 
prechádzal  okolo  chátrajúceho  chrámu,  v ktorom  stála  železná  socha  bohyne  Quan  Yin/Ti  –  je  čínsky 
železo/. Nemohol si dovoliť chrám opraviť, tak tam aspoň vždy upratal. Jednej noci sa mu vo sne zjavila 
Quan Yin a poradila mu, aby v jaskyni  za chrámom hľadal  poklad.  Mal si  ho odniesť domov a podeliť sa 
s ostatnými. Našiel tam len jeden čajový výhonok, ktorý zasadil a staral sa oň. Až vyrástol krík, z ktorého 
lístkov sa dal pripraviť podivuhodne lahodný čaj. Dal mnoho odrezkov susedom a sám začal  predávať čaj 
pod názvom Ti Quan Yin. Všetkým sa začalo dobre dariť a chrám bol nakoniec opravený.   
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                          
- Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy

 

 TIE KUAN YIN SUPERIOR 

Excelentná trieda čaju Tie Kuan Yin. Jeden z najslávnejších oolongov nesie meno bohyne Kuan Yin, 
ktorá sa vzdala vytúženej nirvány, aby mohla pomáhať ľuďom
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                         
Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy
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MODROZELENÉ ČAJE  - TCHAJWAN, THAJSKO
 

 FORMOSA FINE OOLONG 

Formosa (t.j. prekrásny) – meno voniace exotikou, ktoré Tchajwanu dali portugalskí  kolonisti, sa 
dodnes zachovalo v názvoch tunajších čajov. Zásluhou vedeckých štúdií a lekárskych inštitútov sa overilo, že 
oolong redukuje telesnú nadváhu, znižuje vysoký krvný tlak, uľahčuje cirkuláciu krvi v kapilároch, znižuje 
riziko vzniku nádorov. Oolong pijeme, aby sme zabudli na rámus tohto sveta.

Kanvička 0,4l

 DUNG TI – Zamrznutý vrchol

Tchajwanský originál! Známy zľahka fermentovaný  čaj.    „Jedna šálka vylieči všetky nemoci, druhá 
šálka vylieči všetky trápenia, tretia šálka dodá silu kostiam , po štvrtej budete žiť naveky a aj v starobe 
budete rovnako svieži ako v deň Vášho narodenia.
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                           
- Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy

 CHIN CHIN  /čin čin/

Vynikajúci thajský vysokohorský oolong zeleného typu. Správne pripravený čaj ako hovorí Ind, má 
mať vôňu obety v chráme Šivu, zlatohnedú farbu pleti jávskych tanečníc ako vraví Indonézan a mal by sa 
piť zo šálky tak tenkého porcelánu, že ním možno pozorovať západ slnka, ako hovorí Nepálčan. A mal by pri 
pití vzbudzovať rozkoš ako úsmev thajského dievčaťa, tak hovorí Thajčan. 
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                           
- Pre skúsenejších čajomilov  možnosť vlastnej prípravy
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TMAVÉ ČAJE

 PU ERH /pu er/

Pu Erh je starobylé mesto v provincii Yunnan, kde spracovanie čaju stále ešte patrí medzi Čínske 
štátne tajomstvo. Vyznačuje sa špecifickou zemitou arómou, po prvom prekvapení chutí podmanivo. Jeho 
vynikajúce  liečebné  vlastnosti  a účinky  na  trávenie  sú  priamo  legendárne.  Neobyčajná  delikatesa  pre 
labužníkov.

Kanvička 0,4l

 PU ERH PALACE GRADE

Vynikajúca trieda čaju Pu Erh, je vyrobený výhradne z vyberaných malých lístkov.  Vedecké štúdie 
viacerých lekárskych univerzít potvrdzujú, že Pu erh znižuje v krvi  obsah cholesterolu o 17%, triglyceridov 
o 22%, a lipidov (tukov) o 25%. Vynikajúci nápoj, účinný prostriedok proti telesnej nadváhe.  Sprevádza ho 
reputácia univerzálneho lieku na všetky, vrátane civilizačných.
Viacnálevový čaj : - Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu                           

 LISOVANÝ PU ERH

Lisované  čaje  do  tvaru  tehličiek,  koláčov,  hniezd,  mištičiek,  hríbikov....,  patria  k najstarším 
spracovaniam čaju. V našej čajovni si môžete vybrať zo širokej ponuky lisovaných čajov. 

Kanvička 0,4l
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ČERVENÉ ČAJE – ČÍNA 
(čierne čaje v Číne označované ako červené)

 KEEMUN  YI HONG /čchi men ji chung/ - Veľká brána

Vyššia trieda čaju typu Keemun. Znamenitý k pitiu hlavne po východe slnka pre celodennú sviežosť. 
Nálev jemnej medovej vône a chuti. Duch čaju Keemun je ako duch Tao. 

Kanvička 0,4l

 QI MEN MAO FENG /čchi men mao feng/ - Hebké výhonky

Lahôdka  pre  milovníkov  čajov.  Kráľ  červených  čajov.  Zlatohnedý  nálev,  výraznej  medovej  vône 
a lahodnej kvetinovej chuti. Neobyčajne silný čaj. Starí Číňania vedeli, že človek sa môže cítiť zdravý iba 
vtedy,  keď môže  v tele  človeka  nerušene prúdiť životná  energia „QI“.  Tento  harmonický  tok  pozitívne 
ovplyvňuje pravidelné pitie čaju

Kanvička 0,4l s možnosťou druhého nálevu

 LAPSANG SOUCHONG /lapsang sušong/

   Slávny čínsky čaj sušený nad ohniskom z borovicového dreva, čím získava výraznú  dymovú vôňu 
a chuť.  Je skvelý k fajčeniu  fajky  a k sústredenej  duševnej práci.  Obľúbený  čaj  románového  detektíva 
Sherlocka  Holmesa. 

Kanvička 0,4l
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ČERVENÉ ČAJE  - ČÍNA
(čierne čaje v Číne označované ako červené)

 YUNNAN FOP /junan/ - južne od oblakov

Celolistový prvotriedny čaj z juhočínskej provincie Yunnan – Južne od oblakov. Jemný, rovnomerne 
zvinutý  list  hnedočervenej  farby,  znamenitá  charakteristicky  čajová  aróma,  plná,  ľahko  natrpklá  chuť. 
Jedná sa o veľmi starostlivo spracovávanú sortu čínskeho čaju určeného predovšetkým na export. Vhodný 
k popíjaniu, keď túžite prekonať samotu. 

Kanvička 0,4l

 TOP YUNNAN TIPPY – žltý prameň

Kvalitný čínsky čierny čaj, už len pohľad na lístky tohto čaju sú veľkým prekvapením. Nie sú čierne, ale 
majú žltú farbu. Je dosiahnutá tým, že tento čaj obsahuje prevažne zlatisté čajové výhonky /tipsy/. Čaj 
s blahodárnymi účinkami na ľudský organizmus. Stimulujúci účinok tohto nápoja harmonizuje dva zdanlivo 
protikladné elementy našej psychiky, zaostruje vedomie a uvoľňuje napätie. 

Kanvička 0,4l s možnosťou druhého nálevu

 PANYONG GOLDEN MONKEY – zlatá opica
Jemný, hladký a aromatický čaj, zaujme milovníkov čaju minimálnym obsahom teínu. Pri spracovaní 
tohto čaju boli polyfenoly v lístkoch zvláštnym spôsobom zoxidované na nerozpustné látky, takže 
ani po dlhšom lúhovaní tento čaj nehorkne. Vhodný na stretnutie s priateľmi, po ktorom sa ide spať. 

Kanvička 0,4l s možnosťou druhého nálevu
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ČIERNE ČAJE - INDIA

 GOLDEN NEPAL
„Čaj  spod  hory,  ktorú  žiaden  vták  nepreletí“.  Tak  nazývali  Mount  Everest  šerpovia.  Pochádza 

z najvyššie položených plantáží Nepálu a vďaka prísnemu výberu čajových lístkov je unikátny  v chuti  i vo 
vôni. Vyniká neopakovateľnou vysokohorskou eleganciou.
                                                                                                        Kanvička 0,4l        

 DARJEELING HIMALAYA 
V drsnej  horskej  klíme  Himalájí  v oblasti  Darjeeling.  Ktorú  tiež  nazývajú  kráľovstvom  čaju  sa 

pestujú  tie  najkvalitnejšie  a najznámejšie  čierne  čaje.  Táto  svetová  sláva  spočíva  v ich  jedinečných 
kvalitách, aké majú kubánske cigary, alebo francúzske šampanské. Čím lepší je darjeeling, tým ťažšie je 
opísať jeho chuť. Dobrý darjeeling je čajom, ktorý Vás dovedie k úplnej extáze. 

Kanvička 0,4l

 DARJEELING  NAMRING
Úplne  čerstvý  tohtoročný  prvý  zber,  z mimoriadne  cenenej  záhrady 

Namring, úplne potvrdzuje skvelú povesť, ktorej sa čaje z tejto  záhrady 
tešia. 

Kanvička 0,4l  s možnosťou druhého nálevu 68,-Sk

 ASSAM DHELAKAT /ásam/

Indický čaj z nížinných plantáží na brehoch magickej rieky Brahmaputry. Nadšeným bádateľom sa 
podarilo  z divokého  pralesného  čajovníka,  neskôr  nazvaného  Thea  Assamica,  vykresať  dnes  jeden 
z najušľachtilejších druhov čaju na svete. Nálev červenohnedej farby má vôňu zrelého ovocia a plnú, hutnú 
sladovú chuť. Vhodný pred ďalekou cestou.

Kanvička 0,4l

 ASSAM HAJUA  /ásam/

Prvotriedny  assamský  čierny  čaj,  veľmi  obľúbený  pre  charakteristickú  perníkovú  vôňu  a chuť. 
Skutočný poklad z magickej Indie

Kanvička 0,4l  s možnosťou druhého nálevu
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ČIERNE ČAJE – NEPÁL, CEYLÓN, TURECKO

 FIKKAL ILLAM    

„Mystický“   čaj  špičkovej  kvality  z najvyššie položených  himalájskych  plantáží,  obsahuje  veľké 
množstvo  zlatých  tipsov  (najkvalitnejšie,  ešte  nerozvinuté  pupence  čajových  lístkov).  Práve  tento  čaj 
preslávil  nepálske  čaje  po  celom  svete.  Plná,  mierne  medová  chuť,  ktorá  v sebe  skrýva  nedostupnosť 
horských  štítov  a večnú  túžbu  človeka  vystúpiť  vysoko  k nebu.  Vhodný  na  rozpamätávanie.  Skutočná 
delikatesa.

Kanvička 0,4l  s možnosťou druhého nálevu       

 KUKULEGANGA  

Úplne  špičková  trieda  cejlónskeho  čierneho  čaju.  Tento  druh  patrí  bezpochyby  medzi 
najkvalitnejšie čierne čaje na svete. Zlatočervený nápoj so zvláštne sladkým podtónom orechovej chuti je 
označovaný ako „Ceylónske šampanské“.

Kanvička 0,4l  s možnosťou druhého nálevu

 TIGER  RIVER  - Tigria rieka

 V úrodných nížinách okolo starovekého mesta Kandy, rodí sa plne aromatický čaj nízkohorského 
typu, triedený listový čaj, lístkov pravidelne zvinutých. V šálke výdatnej vône a chuti. Vhodný k rozjímaniu, 
keď sa tiene predlžujú. 

Kanvička 0,4l

 RIZE 

Napriek tomu, že na severovýchode Turecka, na úpätí Pontských hôr sa pestuje čaj zatiaľ krátko, 
získal si tento čaj svoj nezameniteľný charakter a veľkú popularitu. Čierny, silno aromatický, jemne drvený 
čaj. Tradičným postupom prípravy nahrievaním v špeciálnej nádobe, chuti mierne sladkastej s podmaňujúcimi 
vlastnosťami. Podávame sladený  s tureckým pohárikom. 

Kanvička 0,4l
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JAZMÍNOVÉ ZELENÉ ČAJE

 MONKEY KING – Opičí kráľ

Klasická  čínska  receptúra,  zelený  čaj,  ochutený  kvetom  jazmínu 
arabského.  Prenikavá  aróma  jazmínového  kvetu,  výrazná  chuť  s chuťovým 
dozvukom.  Jemne  euforizujúci  čaj  na  odpoludnie,  vhodný  na  popíjanie 
v prítomnosti štíhlych konkubín. 

Kanvička 0,4l 

 ZHE SHE JIAN – Vtáčie jazýčky

Preslávený  viacnálevový  jazmínový  čaj.  Neobyčajná 
vôňa a jemne trpkastá chuť, robia z popíjania tohto čaju 
vzletný  zážitok.  Uznávané  sú  aj  jeho  storočiami 
preverené  liečivé  účinky.  Používa  sa  pri  bolestiach 
v podbrušku a iných tráviacich problémoch. 
Viacnálevový čaj : 
- Kanvička 0,4 l s možnosťou druhého nálevu   

                     - pre skúsenejších čajomilov možnosť vlastnej prípravy
                    

 SIN TO CHA – Nebeský vánok 
 

  Exkluzívny čínsky tipsový čaj, ručne viazaný 
do tvaru  orechu s jazmínovým kvetom uviazaným  vo 
vnútri.  Kvety  jazmínu  sa  zbierajú  na  poludnie,  teda 
v dobe,  keď  sú  uzatvorené.  Na  rozložené  čajové 
lístky  sa  kladú  až  večer,  keď  začnú  s ľahkým 
praskaním pukať a vydávať omamnú vôňu.  Tento čaj 
podávame  výlučne  v čínskej  šálke  „zhong“,  aby  ste 
neprišli  o zážitok  pozorovať,  ako  sa  zviazaný  čaj 
otvára  a z neho  vypláva  jazmínový  kvet.
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Exkluzív
Viacnálevový čaj : 

čínska šálka  „zhong“ s horúcou vodou na ďalšie nálevy    

OCHUTENÉ  ČAJE - ZELENÉ

                   
 VANILLA

Zelený  čaj  ochutený  vanilkou.  Vanilka  je  snáď  najznámejšou 
orchideou. Jej domovinou sú teplé oblasti strednej Ameriky, kde si ju pôvodní 
obyvatelia  už dlhé veky pridávali   do domorodých nápojov.  Keď sa s prvými 
plachetnicami križujúcimi Atlantik dostala až na náš kontinent, vznikol tento 
jedinečný a zaujímavý čaj.

              Kanvička 0,4l

 CITRONELLA 

Zelený čaj s fúzatkou citrónovou.  „Čaj to je dovolenie relaxovať, žiť v prítomnom okamihu, byť 
sami sebou. V čaji sa môžete stratiť, v čaji sa môžete znovu objaviť. Čaj môže zmeniť Váš život“.

Kanvička 0,4l

 SAKURA
Zelený čaj ochutený japonskou čerešňou. Skoro na jar, keď pominie vláda zimy, rozkvitnú sakury. 

Obdobie ich kvitnutia je veľmi krátke. Jemné kvety sakury, japonskej čerešne, Japonci nadovšetko obdivujú 
a preto si vytvorili sviatok radosti, jari a kvitnutia sakúr – Hanami. Vtedy sa na najvyšší stupienok merítka 
hodnôt dostáva aspoň nakrátko krása kvetu.
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Kanvička 0,4l

 VOŇA ORIENTU

Zelený  čaj  s kvetmi  ruže,   pomarančovou  kôrou,  klinčekmi,  kardamonom,  mandľami,  karamelom 
a vanilkou.  Vôňa  tohto  čaju  Vás  môže  zaviesť  do  rozprávok  Tisíc  a jednej  noci.  Doporučujeme  osladiť 
karamelovým sirupom.

Kanvička 0,4l  
OCHUTENÉ  ČAJE - ČIERNE

 EARL GREY /írl grej/

Najznámejší ochutený čierny čaj v Európe. Tento čierny čaj aromatizovaný bergamotovým olejom, 
ktorý mu dáva charakteristickú  citrusovú vôňu a miernu horkosť, dostal svoj názov po Eduardovi Charlesovi 
Greyovi, grófovi z Fallodonu. Recept dostal ako dar od čínskeho mandarína pri svojej  diplomatickej návšteve 
Číny v roku 1830.

Kanvička  0,4l 

 COCONUT /kokonat/

Čierny   čaj  s kúskami  strúhaného  kokosu.   Príjemná  kokosová  vôňa 
a chuť  tohto  čaju  Vás  zavedú  do  sveta  paliem,  morských  pláží  a  krásnych 
domorodkýň (domorodcov). 

Kanvička 0,4l

 KARAMELOVÝ

Čierny  čaj  ochutený  karamelom.  Stará  anglická  receptúra  čaju 
s chuťou a vôňou karamelu.  Voňavý  a hrejivý.  Doporučujeme osladiť výborným 
karamelovým sirupom z našej ponuky. 

Kanvička 0,4l      
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 VANILKOVÝ

Čierny čaj ochutený kúskami vanilky. Receptúra tejto zmesi pochádza z tropických oblastí strednej 
Ameriky. Vyrába  sa z najlepších čiernych čajov a vanilky. Je obľúbeným nápojom domorodcov. 

Kanvička 0,4l

OCHUTENÉ  ČAJE – ČIERNE
 

 BOMBAJ

Čierny   listový čaj ochutený  čokoládou. Podľa istej legendy žil  jeden pán v Bombaji len z čaju. 
Receptúra  čaju  s čokoládou  pochádza  práve  z týchto  miest.  Nálev   červenohnedej  farby,  jemnej 
čokoládovej vône. Výborný je sladený karamelovým sirupom. 

Kanvička 0,4l

 LI ZHI /li či/

Tradičným spôsobom aromatizovaný čierny čaj. V tomto prípade sa jedná o arómu subtropického 
ovocia Liči (Litchi Chinesis). Táto receptúra pochádza z provincie Kuang  Tung. Zvlášť vhodný na pitie, keď 
je vonku pod mrakom. Čierny drobný lístok s výrazne nasládlou arómou a mámivo sladkou chuťou. 

Kanvička 0,4l

 ČAJ LÁSKY

Obľúbený čaj lásky s omamnou vôňou ruží. Čínsky čierny listový čaj ochutený esenciou z ružových 
kvetov. Nálev nasládlej chuti a podmanivej arómy. Vhodný pre zamilovaných. 

Kanvička 0,4l

 MEDOVÝ 
Čierny listový čaj ochutený medovými koláčikmi. 
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Kanvička 0,4l

 ZÁZVOROVÝ 
Čierny listový čaj ochutený kúskami zázvoru.  

Kanvička 0,4l

 MANDĽOVÝ 
Čierny listový čaj ochutený kúskami mandlí. 

Kanvička 0,4l

YERBA MATE -  JUŽNÁ AMERIKA 

 MATE RANCHO  /maté rančo/

Tradičný nápoj juhoamerických Indiánov. Posvätná bylina Cezmína paraguajská pochádza z Brazílie 
a Argentíny.  Vzhľadom na vysoký obsah kofeínu vyniká svojimi povzbudzujúcimi účinkami.  Obsahuje veľa 
vitamínov , bielkoviny,  magnézium,  železo,  sodík a fluór. Nálev z drveného svetlozeleného listu má jemne 
dymovú arómu a trpko horkú, bylinnú chuť. Vhodný pre nočné bdenie. Doporučujeme sladiť karamelovým 
sirupom.

Kanvička 0,4l

 MATE PAMPERO  

Pražená Cezmína paraguajská, drvené lístky hnedej farby, ľahko sladkastej chuti, ktorá prechádza 
až do chlebovo pečenej chuti. Má výrazné posilňujúce účinky, podstatne zvyšuje schopnosti duševnej práce, 
preukázateľne tlmí únavu a celkovo mobilizuje človeka k čulosti. Doporučujeme sladiť karamelovým sirupom.

Kanvička 0,4l
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 MATE CARNIVAL

Zloženie: Mate Pampero, kakaový bôb, rooibos, kúsky mandlí, kvety kaktusu, slnečnice a nevädze. 
Mate  bol  obradný  nápoj  a pochúťka  starých  indiánskych  kmeňov.  Podľa  povesti  bolo  mate  známe  už 
v predkolumbovskej  dobe v Peru.  V hroboch Inkov  boli  nájdené vedľa zbraní,  tkanín  a šperkov tiež listy 
mate. Doporučujeme sladiť karamelovým sirupom.

Kanvička 0,4l

YERBA MATE -  JUŽNÁ AMERIKA

 MATE LEMON

Zaujímavá zmes drsného mate a osviežujúcej fúzatky citrónovej. 
O tomto čaji sa hovorí, že je lepší ako tequila.

Kanvička 0,4l

 MATE PARAGUAY

Kombinácia  zeleného  mate  s čínskym  dymovým  čajom  Lapsang 
Souchong. Čaj pre milovníkov nezvyčajných chutí.

Kanvička 0,4l

 EL NIŇO
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Dvojnásobne množstvo mate zaliate čerstvým karamelom dáva tomuto nápoju výraznú sladkú chuť. 
Čaj pre milovníkov prekvapení,  výrazne povzbudivý.  Tento čaj podávame výlučne v originálnej tekvičke – 
kalabase s trubičkou – bombilou.

Kalabasa s možnosťou druhého nálevu

 VÁŠNIVÝ PEDRO
             Zaujímavé spojenie tradičného Juhoamerického mate a legendárneho čínskeho žen-šeňu. Čaj 
s výrazne povzbudivým účinkom a blahodárnym vplyvom na ľudskký organizmus. Doporučujeme popíjať pred 
vášnivou nocou.

Kanvička 0,4l  
LIEČIVÉ ČAJE - JUŽNÁ AMERIKA 

 LAPACHO  /lapačo/

Vnútorná kôra (lyko) juhoamerického stromu Tabebuia Ultissima, rastúceho v pralesoch Ánd, Inkami 
nazývaného Taheebo. Obsahuje železo, vápnik, meď, draslík, mangán, horčík, znižuje krvný tlak, pôsobí ako 
diuretikum ,  analgetikum a sedatívum.  Prečisťuje  organizmus,  výrazne  zvyšuje imunitu.  Odborníkmi  bolo 
Lapacho vyhlásené za najliečivejšiu rastlinu sveta.  

Kanvička 0,4l 

 TAHEEBO /tahebo/

Lapacho  s príchuťou  čiernej  ríbezle.  Teplú  oranžovo-hnedú  farbu  tohto  slávneho  čaju  dotvára 
príjemná vôňa čiernych ríbezlí. Neruší jeho liečivé účinky a dáva čaju iný rozmer.

Kanvička 0,4l

 VILCACORA (Tajomstvo dažďových pralesov) 

Posvätný nápoj z kôry liany rastúcej výhradne v Peru. Indiáni z kmeňa Ashanikov ho používajú ako 
medicínu už tisíce rokov. Rastlina má schopnosť liečiť a regenerovať choré bunky. Na svetovej lekárskej 
úrovni sa dokázalo, že lieči nádorové ochorenie a priaznivo pôsobí pri zlyhaní imunitného systému ľudského 
organizmu. 
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Kanvička 0,4l

 CATUABA /katuaba/

 Ide o kôru zo stromu nachádzajúceho sa v tropických lesoch Južnej Ameriky. Ukľudňuje činnosť ľudských 
orgánov  a nervov, posilňuje potenciu a pôsobí  ako afrodiziakum a má celkovo pozitívny vplyv na činnosť 
pohlavných orgánov.  Z Brazílie pochádza príslovie: „Pokiaľ muž počne dieťa do šesťdesiatky, je to jeho 
zásluha.  Ak  sa  stane  otcom  po  šesťdesiatke,  môže  za  to  Catuaba“.  Výrazne   korenistá  a horká  chuť. 
Podávame mierne sladené. Na zjemnenie horkosti odporúčame dosladiť karamelovým sirupom. 

Kanvička 0,4l

BYLINNÉ ČAJE  - ÁZIA

 ŽENŠEŇ

Nápoj z koreňa legendárneho ženšeňu v čistej podobe má výrazné fyziologické účinky. Spomaľuje 
procesy  starnutia,  odstraňuje  únavu  a stres,  aktivizuje  imunitný  systém.  Patrí  medzi  najsilnejšie 
životabudiče.

Kanvička 0,4l

 LEMON GRASS 

Citrónová tráva – Heong Mau. Čaj pripravujeme podľa želania, 
buď  čistý  t.j.  bez  kofeínu,  alebo  s jemnou  príchuťou  sviežeho 
zeleného  čaju.  Prekvapujúco  príjemná  vôňa.  Vhodný  na  každú 
príležitosť.

Kanvička 0,4l
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 GINKGO BILOBA

Je vynikajúcim  preventívnym prostriedkom proti náhlym mozgovým príhodám, infarktom, pôsobí 
priaznivo  pri  arterioskleróze,  hypertenzii,  motoliciach,  závratoch,  migrénach,  zlepšuje mozgové  funkcie, 
obeh krvi, pamäť a bystrosť. Čajová zmes ďalej obsahuje koreň ženšeňu (pôsobí tonizačne, znižuje napätie, 
obmedzuje stres, podporuje imunitný systém), list hlohu (podporuje krvný obeh) a vňať ľubovníka (pomáha 
pri podráždenosti, úzkosti, depresii, nervovom vypätí, citovom rozrušení, zlepšuje náladu).

Kanvička 0,4l

BYLINNÉ ČAJE - AFRIKA

 ROOIBOS  MASSAI /rojbos/ 

Pôvodne liečivý čaj afrických šamanov sa stal každodenným nápojom mnohých Afričanov a neskôr 
i znalcov z Ameriky a Európy. Obsahuje fermentované lístky rastliny  Aspalathus linearis rastúcej v horách 
Južnej  Afriky.  Je  ideálnym  nápojom  na  každý  deň,  neobsahuje  kofeín  a má  nízky  obsah  trieslovín. 
Blahodárne vplýva na organizmus človeka a má priaznivé  účinky na pleť.

Kanvička 0,4l

 ROOIBOS PRETORIA

Africký rooibos ochutený plodom bazy čiernej, kvetmi ruže a nevädze. Znižuje hladinu cukru v krvi, 
je vhodný aj pre malé deti.  Čaj, po ktorom sa dobre spí.

Kanvička 0,4l

 ROOIBOS ORANGE 

 Rooibos ochutený kúskami škorice, pomarančovou kôrou a kvetom pomarančovníka. Odporúčame pre 
milovníkov žeravého slnka, safari /antilopy – žirafy/ a Boba Marleyho. 

Kanvička 0,4l

 ROOIBOS CARAVANA 
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Pre všetkých milovníkov rooibosov sme pripravili ďalšiu zaujímavú novinku. Rooibos ochutený kúskami 
jahody a bielou čokoládou. 

Kanvička 0,4l

 ROOIBOS MINT  

Zelený  nefermentovaný  rooibos  v spojení  s marockou  mätou  Nana,  vytvára  príjemný,  lahodný 
a zdravý nápoj vhodný aj pre deti.

Kanvička 0,4l

BYLINNÉ ČAJE – AFRIKA

 ROOIBOS „KRÁĽOVSKÁ HRUŠKA“
Zmes červeného  (fermentovaného) rooibosu s kúskami hrušky, kakaovým bôbom a mandľami. 

Kanvička 0,4l 

 ROOIBOS „HOT CHOCOLATE“
   Zloženie  :  červený  rooibos,   kakaový  bôb,  zázvor,  škorica,  kardamon,  koreň  cigórie  a korenie.

            Kanvička 0,4l         

 ROOIBOS „ČERVENÉ OVOCIE“ 
Zmes zeleného nefermentovaného rooibosu, kúskov  jahôd, višní, ríbezlí  a čučoriedok. 

           Kanvička 0,4l         

 FEMI KUTI

Jeden z najvýznamnejších čajov pre ľudské zdravie, zelený nefermentovaný rooibos – Aspalathus 
linearis. Prípravou varením vznikajú organické zlúčeniny s antioxidačnými vlastnosťami. V Južnej Afrike sa 
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tradične odporúča pri rôznych druhoch neuróz, alergiách, atopických dermatídach, žalúdočných a črevných 
problémoch.  Bez obáv ho môžu piť diabetici  aj ľudia so srdcovo-cievnymi chorobami.  Aj pri  konzumácii 
väčšieho množstva je úplne neškodný. Má príjemnú bylinnú chuť, doporučujeme dochutiť medom.

Kanvička 0,4l

BYLINNÉ ČAJE – AFRIKA

 HONEYBUSH /hanybuš/

Novinka z Afriky! Červené drvené lístky z kríka voľne rastúceho v horách, jeho produkcia je preto 
zatiaľ obmedzená. Pripravujeme varom. Lahodne medová, ovociu podobná chuť.

Kanvička 0,4l

 HONEYBUSH GREEN SUPERGRADE
Nefermentovaný  čaj  honeybush.  Tradičný  nápoj  z Juhoafrického  kríku  /Cypplodia  Intemedia/. 

Neobsahuje žiadny kofeín a je známy vysokým obsahom minerálov, vitamínov a stopových prvkov. Je preto 
vhodný aj pre deti. 

Kanvička 0,4l  

 JAMAICA 

Ibištek sudánsky. Tradičný ľudový čaj z oblasti severnej Afriky. Pre vysoký obsah tzv. ovocných 
kyselín má lahodnú  a osviežujúcu chuť.

Kanvička 0,4l

 IBINANA
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Príjemná kombinácia sudánskeho ibišteka a marockej mäty (Nany). Kyslastý, príjemne osviežujúci, 
voňavý čaj. 

Kanvička 0,4l

LIEČIVÉ BYLINKOVÉ ZMESI

 ANÍZ, FENIKEL A SLADKÉ DRIEVKO

Zloženie:  plod anízu a feniklu, koreň ibiša a sladkého drievka, vňať dúšky tymiánovej a materinej 
dúšky. Užíva sa pri kašli, zápaloch dýchacích ciest, bolesti brucha a pri nadúvaní u detí. Podporuje tvorbu 
materského mlieka.

Kanvička 0,4l

 FIALKA, DIVOZEL A SLEZ

Zloženie:  vňať  fialky  a mäty,  kvet  slezu,  divozelu  a bazy,  koreň  ibiša.  Vhodný  na  uľahčenie 
odkašlávania, ochorenia horných dýchacích ciest, akné a zvláčnenie pokožky. 

Kanvička 0,4l

 ECHINACEA PURPUREA

Napomáha  pri  chrípke  a nachladnutiu,  pôsobí  antivírovo,  antibakteriálne,  stimuluje   imunitnú 
sústavu. Čajová zmes ďalej obsahuje koreň ženšeňu (pôsobí tonizačne, znižuje napätie, obmedzuje stres), 
kvet  bazy  čiernej  (proti  horúčke,  podporuje  potenie),  kvet  lipy  (pôsobí  protizápalovo,  protikŕčovo, 
ukľudňuje) a citrónovú trávu (osviežujúca vôňa a lahodná chuť). 

Kanvička 0,4l
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 ĽAHKÝ DYCH

Zloženie: divozel, lišajník islandský, materina dúška,  ibišový koreň, slez, skorocel tymián.  Tento čaj 
pomáha pri zápaloch horných dýchacích ciest, astme a čiernom kašli.

Kanvička 0,4l

TRADIČNÉ BYLINKOVÉ ČAJE  

 MEDOVKA LEKÁRSKA

(ľudové názvy:  včelník,  melisa, matočina).  Je vhodná proti nechutenstvu a nervozite,  pomáha pri 
bolestiach hlavy a vyčerpanosti, užíva sa pri žalúdočných problémoch. 

Kanvička 0,4l

 MATA PIEPORNÁ

Má  protizápalové,  protihnačkové  a dezinfekčné  účinky,  vhodná  na  pitie  pri  žalúdočných 
a žlčníkových kolikách a pri ochoreniach dýchacích ciest.  Doporučujeme osladiť mätovým sirupom.

Kanvička 0,4l

 BAZA ČIERNA

Užíva sa pri chorobách z prechladnutia, na rozpúšťanie hlienov v dýchacích cestách, proti nervovým 
a reumatickým  bolestiam,  migréne,  je  vhodná  na  podporu  tvorby  materského  mlieka,  má  protikŕčové, 
potopudné a močopudné účinky. 

Kanvička 0,4l

 MATERINA DÚŠKA

Pije sa pri žalúdočných problémoch,  kolikách,  nadúvaní  a zaženie  nechutenstvo najmä nervového 
pôvodu. Pomáha pri zápaloch dýchacích  ciest, uvoľňuje hlieny.
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Kanvička 0,4l

 ĽUBOVNÍK BODKOVANÝ

Ľudové názvy: svätojánska bylina, čarovník, láskavec, dieravec. Používa sa proti neuróze, depresii 
a migréne. Zaženie nepokojný spánok, nočný strach a pomočovanie u detí.  Výrazne pomáha pri bolestiach 
a kŕčoch. Kanvička 0,4l

OVOCNÉ ČAJE

    HRUŠKOVÁ  ZÁHRADA

Zloženie:  kúsky  hrušiek,  prírodný  citrín  vitamín  C.  Jediný  ovocný  čaj  s hruškovým  základom 
zaradený do našej ponuky.  

Kanvička 0,4l

 BUENA VISTA SOCIAL CLUB

Zloženie: šípky, kvety ibišteku, kúsky jablka, rooibos, mandle, škorica, vanilka. Pri tomto čaji máte 
možnosť vstúpiť do raja vôní a chutí. 

Kanvička 0,4l

 BABIČKINA ZÁHRADA

Zloženie: ibištek, jablko, čierna baza, čierna ríbezľa, černice, kúsky a lístky jahody, malina, červená 
ríbezľa, aróma. Príjemná chuť a vôňa tohto čaju Vás zavedú späť do detstva, do záhrad Vašich babičiek.

Kanvička 0,4l

 INDIÁNSKE LETO

Zloženie: ibištek, hrozienka, trnky, čučoriedky, šípky, pomarančová kôra, baza čierna. Tento čaj je 
opätovne zaradený do našej ponuky pre veľký dopyt po ňom, hlavne nežnejšou a krajšou polovicou ľudstva.  

Kanvička 0,4l

 LESNÝ LIKÉR

Zloženie: ibištek, čučoriedky,  hrozienka, baza čierna, lesná jahoda, lesná malina, rumová príchuť. 
Čaj s podmanivou rumovou arómou. Keď sme v našej čajovni dali deťom vybrať ovocný čaj podľa vône, vždy 
si vybrali lesný likér. Čím to asi bude?
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Kanvička 0,4l

 ENERGY

Zloženie:  ibištek,  jablko,  šípky,  guarana,  čierna  jarabina,  pomarančová  kôra  a marocká  mäta, 
citrónová tráva, kvet divozelu. Čaj, ktorý vás príjemne osvieži a zároveň vám dodá pozitívnu energiu. 

Kanvička 0,4l

DETSKÉ ČAJÍKY

 ČAJÍK Z KRAJINY ZÁZRAKOV

Tento  čajík  pochádza  z ďalekej  krajiny,  ktorá  sa  volá 
Afrika. Žije tam veľa pekných zvieratiek, žirafy, slony, antilopy ..... 
Dospeláci ho volajú rooibos. Obsahuje veľa minerálov a tie dávajú 
pevnosť kostiam a rastúcim zúbkom. 

Kanvička  0,2l

 ČAJÍK BABKY BYLINKÁRKY

Jemný bylinkami voňajúci čajík, ktoré babka bylinkárka nazbierala na rozkvitnutých lúkach. Baza, 
rumanček a medovka  dajú chlapcom silu a dievčatkám krásu.

            
Kanvička  0,2l       

 ČAJÍK Z OSTROVA POKLADOV

Čajík jemnej citrónovej vône zavedie malých dobrodruhov do ďalekých morí, až na ostrov pokladov. 
Môžu tu prežiť nové dobrodružstvá, silu im dodajú vitamíny, ktoré sú v tomto čaji. 

Kanvička   0,2l
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 ČAJÍK LESNEJ VÍLY

Voňavý ovocný čajík z lesných plodov. Čajík, ktorý vás svojou vôňou zavedie do rozprávkového lesa 
medzi lesných škriatkov a krásne víly.  

Kanvička  0,2l

ČAJOVÉ ŠPECIALITY

 KAŠMIR
 Novinka  v našej  čajovni.  Zmes  čierneho  a  polofermentovaného 

čaju, kúsky vanilky, kardamon, klinčeky, zázvor, škorica, mandle, lupene ruží. 
Tento čaj podávame mierne sladený. 

Kanvička 0,4l

 FREE TIBET – čaj na upokojenie a vyrovnanosť 

Zmes himalájskych bylín, ktorým sa už po stáročia pripisuje liečivá moc, pri mnohých zdravotných 
problémoch.  Sú  základom  tradičného  ayurvédskeho  lekárstva.  Tento  čaj  podporuje  telesnú  a duševnú 
činnosť,  nervový  systém  a dýchaciu  sústavu.  Prináša pocit  uvoľnenia  a relaxácie.  Čaj  pre  cestovateľov, 
dobrodruhov a   všetkých slobodomysliacich. Zloženie:  withania somnifera, valeriána wallichova, terminalia 
arjuna, zázvorovník lekársky, čierne korenie, myristica fragrans, škoricovník tamala, sladovka hladkoplodá, 
bazalka svätá, cymbopogon citratus  (citronela), kardamom obyčajný.  

Kanvička 0,4l         

 ADRAK

Zázvorový čaj s citrónom  a čiernym korením. Podľa receptu z kuchyne Hare Krišna. Je výnimočne 
štipľavý  a silne  sladený..  Okrem  jeho  afrodiziakálnych  účinkov  je  výborný  proti  prechladnutiu,  ideálne 
prečisťuje dýchacie cesty. Tento zázračný čaj podporuje v tele látkové premeny a očisťujúco pôsobí na 
tráviace ťažkosti. 

Kanvička 0,4l
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 TOUAREG 

Čaj tuarégov.  Stretli  sa kedysi  Touarég a Mandarín na svojich  cestách púšťou, slovo dalo slovo 
a vznikla neobyčajná receptúra na čaj, ktorý sa pije v arabských krajinách už stáročia. Zelený čínsky čaj 
a nadrobno drvené lístky marockej mäty zvanej Nana, tvoria nálev žltozelenej farby a prenikavej mätovej 
vône, ktorý uhasí smäd a znižuje telesnú teplotu v horúčavách. Legenda hovorí, že Nomádi pili tento čaj na 
zbystrenie zraku a k porozumeniu reči svojich tiav. Podáva sa sladený. 

Kanvička 0,4l

ČAJOVÉ ŠPECIALITY

 ZANZIBAR

Čierny  čaj  s klinčekmi.  Typicky  prenikavá  vôňa  klinčekov  v spojení  s čiernym čajom  dáva  nápoj 
jemne euforizujúci. Klinčeky Číňania odporúčajú na liečenie zápalov, infekcií a proti bolesti. Pomáhajú údajne 
aj proti arterioskleróze. Tento  čaj má šancu zaviesť Vás do rozprávok Tisíc a jednej noci. Podávame mierne 
sladený.  Odporúčame dosladiť karamelovým sirupom.

Kanvička 0,4l

 ŠAJ BIL HEL

Čierny čaj s kardamonom. Pikantná chuť tohto orientálneho korenia v spojení  so silným čiernym 
čajom dáva posilňujúci nápoj. Arabi tento čaj silno sladia. Kardamon pochádza z Indie, kde ho označujú za 
„kráľa korenia“. Má pozitívne účinky na hladinu hormónov a zrýchľuje krvný obeh. Podávame sladený. 

Kanvička 0,4l

 NOC V BAGDADE

Čierny čaj so škoricou. Typická vôňa škorice v spojení  s čiernym čajom dáva jemne euforizujúci 
nápoj. Škorica zlepšuje trávenie, zmierňuje nadúvanie a pocity napätia v črevách. V stredoveku sa škorica 
používala aj na liečenie depresie. Podávame mierne sladený. Doporučujeme dosladiť karamelom. 
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Kanvička 0,4l

 TORA  BORA

Čierny čaj s marocku mätou Nana. Povzbudivý čaj príjemnej chuti. V arabskom svete sa  pije silne 
sladený  a hlavne pri fajčení vodnej fajky. O cene tohto čaju sa môžete podľa vzoru arabských trhovníkov 
jednať. Podľa miery a vkusu pri dohadovaní zaplatíte za kanvičku čaju najmenej  50,-Sk a maximálne to 
môže byť celý váš majetok.  (Možnosť výmenného obchodu).

Kanvička 0,4l   

ČAJOVÉ ŠPECIALITY S ALKOHOLOM

 HOROLEZEC

Klasická receptúra čierneho čaju s rumom. Obľúbený to čaj horolezcov, lyžiarov a milovníkov zimy. 
Pri usilovnom pití tohto čaju, môže byť horolezcom aj ten, kto to predtým nemal v úmysle. Podávame sladený 
s citrónom. 

Kanvička 0,4l    

 PRETTY WOMAN

Čierny indický assam pripravený  v mlieku s fernetom. Vznik tohto čaju majú na svedomí dve pekné 
dievčatá, ktoré vyskúšali túto zaujímavú kombináciu a prišli tak na čaj znamenitej chuti. 

Kanvička 0,4l

 PROMETEUS

Čaj  s anízom,  feniklom  a sladkým  drievkom  ochutený  absinthom.  Táto 
kombinácia určite prekvapí všetkých milovníkov absinthu a ľudí ktorí milujú, keď sa 
im rozpáli krv v žilách. Prometeus priniesol oheň ľuďom a my ho prinášame vám. Čaj, 
ktorý vás rozpáli. 

32



Sklenený pohár 0,2l

 HOMBRE

Lapacho so suchým bielym vínom. Obľúbená kombinácia pitia lapacha, hlavne v Brazílii. Odporúčame 
pre všetkých, ktorí chcú spojiť príjemné s užitočným, liečivé účinky lapacha a príjemnú chuť vína. 

Kanvička 0,4l  

ČAJOVÉ ŠPECIALITY  S ALKOHOLOM -  „ŠIŠI“

 SHISHI VOVO /šiši vovo/

Vaječný likér a vanilkou ochutený čierny čaj, pripravený v mlieku varením a šľahaním, vytvoria nápoj 
neodolateľnej chuti. Už pri čítaní týchto riadkov sa nejednej  dáme určite zbiehajú chúťky na tento čaj. 
Takže dámy, prajeme dobrú chuť!

Sklenený pohár 0,2l

  SHISHI CHOCO /šiši čoko/

Čokoládový likér a čokoládou ochutený čierny čaj, pripravený v mlieku varením a šľahaním. Je veľa 
ľudí, ktorí nevedia odolať čokoláde a práve pre nich sme pripravili tento lahodný nápoj. Čaj pre všetkých 
„závislákov“  na čokoláde.

Sklenený pohár 0,2l

 SHISHI KOKO /šiši koko/
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Kokosovým  likérom  a kokosom  ochutený  čierny  čaj,  pripravený  v mlieku  varením  a šľahaním. 
Exotická novinka pre všetkých, ktorí sa chcú vyvaľovať v tieni kokosových paliem. 

Sklenený pohár 0,2l

ČAJOVÉ ŠPECIALITY S MLIEKOM
 

 YOGI HIMALAYA

Indická  rituálna  špecialita.  Zmes korení:  škorica,  kardamon,  zázvor,  klinčeky,  čierne korenie  sa 
lúhuje  spolu  s pravým  čiernym  čajom.  Zmiešaním  s mliekom  vznikne  euforizujúci  nápoj  prenikavej  vône 
s mierne omamnými účinkami. Podávame jemne sladené. 

Kanvička 0,4l

 YOGI  AYURVEDA /jogi ájurvéda/

Pochádza pôvodom zo starobylej holistickej múdrosti Indie. Zmes korení: škorica, zázvor, klinčeky, 
aníz,  fenikel  a pomarančová  kôra  sa  varí  a lúhuje  bez  čajových  lístkov,  jemne  sladí  a mieša s mliekom. 
Vhodný pre všetkých , ktorí čelia životným výzvam. 

Kanvička 0,4l

 MASALA

Dáta Masala Spice Melange (kardamon, zázvor, škorica, klinček, biele korenie). Tradícia čaju Masala 
siaha do doby spred 6000 rokmi, keď obyvatelia Indie praktizovali Védske poznanie, prakticky a filozoficky 
umenie života, ktoré zahŕňa yogu meditácie,  astrológiu. Masala harmonizuje a lieči celú  bytosť, vrátane 
jemných aspektov  (päť elementov  a sedem čakier).  Zosúlaďuje do rovnováhy horúce a chladivé energie, 
pomáha tráveniu. Podávame s mliekom, sladíme. 

Kanvička 0,4l
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 GINGER

Čierny  Indický  čaj  a koreň zázvoru,  pripravený  v mlieku.  V starej  Indii  pridávali  koreň zázvoru 
k jedlám a do nápojov, aby zvýšili potenciu mužom a vzbudil žiadostivosť a túžbu žien. Podávame sladený. 

Kanvička 0,4l

ČAJOVÉ ŠPECIALITY S MLIEKOM

 HUSH /haš/

Mliečny  čaj  ochutený  anglickým  karamelom.  Je  výživný  jemne  hrejivý  a chutný.  Vhodný  pred 
večernou prechádzkou vo dvojici. Podávame mierne sladený. Doporučujeme dosladiť karamelovým sirupom.

Kanvička 0,4l

 KOKS

Čierny čaj ochutený kokosom, pripravený v mlieku. Pre milovníkov mliečnych čajov sme pripravili 
skutočnú lahôdku – čaj, ktorý si svojou chuťou a vôňou získa každého, aj toho, kto ešte nikdy neskúsil čaj 
s mliekom. 

Kanvička 0,4l

 CINAMON

Čierny čaj so škoricou, pripravený s mliekom. Prípravu čaju s mliekom nachádzame ako veľmi silný 
prvok u mnohých národov, ktoré milujú čaj a pijú ho takto už po stáročia.  U nás to zatiaľ  nie je veľmi 
obvyklý spôsob. Mlieko však dáva čaju nový rozmer a pomaly si získava svojich priaznivcov. Pre milovníkov 
mliečnych čajov  sme pripravili skutočnú lahôdku – čaj, ktorý si svojou chuťou a vôňou získa každého, aj 
toho, kto ešte nikdy neskúsil čaj s mliekom. 

Kanvička 0,4l

 AMIGO  
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„Mate carnival“  pripravené s mliekom. Inšpiráciou na vznik tohto vynikajúceho čaju bol rozhovor 
s priateľom, ktorý sa ma opýtal,  či  aj my podávame mate s mliekom ako v istej argentínskej  telenovele. 
Takto teda vznikol čaj, ktorý si získal svojich priaznivcov ešte pred zaradením do našej ponuky.  Podávame 
mierne sladený. Doporučujeme dosladiť karamelovým sirupom. 

Kanvička 0,4l

ČAJOVÉ ŠPECIALITY S MLIEKOM

 KOČOVNÍCKY ČAJ

Čierny  indický  Assam   varený,   lúhovaný   v mlieku.  Na 
prípravu tohto čaju používame štvornásobne vyššiu  dávku čajovej 
zmesi,  ako  pri  bežnej  príprave  čaju  s vodou.  Vznikne   silne 
povzbudivý čaj, ale vďaka mlieku príjemnej chuti. Odporúčame pred 
dlhou cestou autom. (Do rána nezaspíte.) Podávame sladený. 

Kanvička 0,4l

 MEDOVÝ KRÍK 

Honeybush pripravený v mlieku, sladený medom.  Výborná pochúťka hlavne pre ľudí, ktorí chcú mať 
pokojný spánok. Tento čaj neobsahuje kofeín ani iné povzbudivé látky. Čaj pre každú príležitosť.

Kanvička 0,4l 
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 MAD TEA

Čierny  čaj  ochutený  medovými  koláčikmi,  pripravený  v mlieku.  Novinka  medzi  mliečnymi  čajmi. 
Podávame s medom. 

Kanvička 0,4l

ČAJOVÉ ŠPECIALITY S MLIEKOM

 GIGI /džidži/

Čierny čaj ochutený vanilkou, pripravený v mlieku, šľahaný a sladený. Jemná nevtieravá vôňa vanilky 
vchádza do myšlienok a citov človeka ako jemné poláskanie. Lahodný čaj, ktorý pridáva chuť i zdravie.

Sklenený pohár 0,2l

 BUBU

Čierny čaj ochutený čokoládou,  pripravený v mlieku, šľahaný a sladený. Táto receptúra má svoje 
korene v starom Holandsku,  ktoré bolo  po stáročia  veľkým dovozcom čaju a mnohých ďalších pochúťok 
a korenín zo vzdialených kolónií. Vhodný po návrate z prechádzky.

Sklenený pohár 0,2l

 SAHLEP /salep/

„Turecké pitíčko“ – sezónny nečajový mliečny nápoj. Zmes jemne mletého tzv. salepového koreňa 
(vstavač), rastúceho vysoko v horách na severovýchode Turecka a korenia (mletý zázvor, vanilka, škorica, 
vanilkový cukor). V Turecku sa podáva zvlášť v zime ako posilňujúci nápoj s podtitulkom „afrodiziakum“.  

Sklenený pohár 0,2l

 SAHLEP  KÁHIRA

Egyptská variácia pitia sahlepu, v kombinácii  s hrozienkami a orieškami. Príjemné prekvapenie pre 
všetkých milovníkov sahlepu.                                                                      Sklenený pohár 0,2l       
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 SAHLEP  BAKOMI

Novinka pre milovníkov sahlepu. Ponúkame vám sahlep ochutený banánovými lupienkammi. 

Sklenený pohár 0,2l

ĽADOVÉ ČAJE

 SMADNÝ LÁMA – Čajové pivo

 Čajový  ľadový  koktail  vyrobený  šľahaním  z čaju  oolong,  ľadu  a karamelového  sirupu.  Touto 
prípravou  vznikne  lahodný  nápoj  s neobyčajne  osviežujúcimi  účinkami.  Šľahaním  oolongu  v spojení 
s karamelovým sirupom  dosiahneme peny na nerozoznanie od povestnej „čiapočky na orosenom pollitráku“, 
a tak na pohľad tento nápoj určite zaujme nejedného čajového zákazníka.

Sklenený pohár 0,3l

 JAMAJČAN

Ľadový nápoj pripravený z ibišteku sudánskeho a marockej mäty – Nana. Zaženie smäd a osvieži aj 
v tých najhorúcejších dňoch. Mierne sladený karamelovým sirupom. 

Sklenený pohár 0,3l

 MRAZIVÁ VÁŠEŇ

Ľadový nápoj z koreňa legendárneho žen-šeňu. Príjemne osvieži, odstráni únavu a stres a aktivuje 
imunitný systém.

Sklenený pohár 0,3l

 OÁZA

Ľadový nápoj pripravený zo známeho Afrického rooibosu, ochuteného kúskami škorice 
a pomarančovou kôrou. Mierne sladený karamelovým sirupom. 

Sklenený pohár 0,3l
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 SMADNÝ BUDHA

Ľadový zázvorový nápoj pripravený zo zázvoru, karamelového sirupu  a citrónu. Príjemné osvieženie 
počas horúcich dní. 

Sklenený pohár 0,3l

VODNÁ FAJKA - Shisha

V NAŠEJ ČAJOVNI MÁTE JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ VYCHUTNAŤ SI TRADIČNÉ ORIENTÁLNE 
RITUÁLNE POFAJČIEVANIE Z VODNEJ FAJKY.  PONÚKAME KVALITNÉ AROMATIZOVANÉ TABAKY 
(JABLKO, JAHODA,  VANILKA, POMARANČ, KARAMEL, ZMES OVOCIA, BANÁN, ČISTÝ,......)

Na vaše prianie vám ochotne naplníme vodnú fajku tabakom
a pripravíme na fajčenie. V prípade akýchkoľvek nejasností 

sa obráťte na personál, ktorý vám ochotne poradí.

Pofajčievanie vodnej fajky trvá cca 45 minút............

(V cene je započítaný 1 ks hygienický náustok)

Fajčenie vodnej fajky je oproti fajčeniu klasických cigariet rozdielne v tom, že nemusíte fajčiť 
papierik, obsahujúci väčšinu dechtu a cigareta obsahuje od 0,1 do 2 mg nikotínu. Obsah korunky, 
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v ktorej je arabský tabak je iba 0,05 mg nikotínu. Prevažná časť   nikotínu zostáva vo vode, ktorá 
je v nádobke vodnej fajky. Táto voda pôsobí ako filter, ktorý dym ochladzuje.

Upozornenie: Fajčenie je dovolené od 18-tich rokov podľa zákona. 

ARABSKÉ KÁVIČKY

 KAHVE BIL HEL 7g
Pravá arabská káva s kardamonom, varená v džezve. 

 KAHVE BIL SINAMUN 7g
Pravá arabská káva so škoricou, varená v džezve.

 KAHVE BIL NANA 7g
Pravá arabská káva s lístkami marockej mäty, varená v džezve. 

 KAHVE  SUKKAR 7g
Silná , karamelom sladená arabská káva, varená v džezve.

Mlieko do kávy 0,05l         

MLIEČNE ĽADOVÉ KOKTAILY
VANILKOVÝ, JAHODOVÝ, ČUČORIEDKOVÝ, MALINOVÝ,
BANÁNOVÝ, BROSKYŇOVÝ, KARAMELOVÝ, ČAJOVÝ 3dl

KAKAO 3dl
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KARAMELOVÉ MLIEKO 3dl

Klopačka

Vežovitá renesančno – baroková stavba, z roku 1651. Budovu postavili za peniaze 
Bratskej pokladnice. Vo veži bolo umiestnené klopacie zariadenie, ktorým zvolávali 
baníkov do práce, pri slávnostných príležitostiach a pri hroziacom nebezpečenstve. 

Dve miestnosti napravo od vstupného portálu slúžili ako väzenie pre baníkov 
odsúdených Banským súdom. Klopačka sa stala načas sídlom Baníckej pokladnice 

(bola to svojpomocná organizácia baníkov, z vyzbieraných peňazí 
sa podporovali chorí a nevládni, siroty, vdovy po baníkoch....).

Posledná úprava budovy sa uskutočnila v 19. storočí. 
Vtedy bola dostavaná bočná prízemná prístavba. 

V budove bola do roku 1998 inštalovaná dočasná expozícia Baníctvo. 
Od roku 2000 je v budove Klopačky čajovňa. 
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	ZELENÉ ČAJE - ČÍNA
	Kanvička 0,4 l		
	Kanvička 0,4 l		


	ZELENÉ ČAJE – ČÍNA ,VIETNAM
	LUNG CHING  Special Grade- Biely oblak voňajúceho lesa
	        
	Exkluzívna trieda tohto presláveného čínskeho čaju, známeho tiež pod menom „Dračia studňa.   Rozhodne to nie je čaj vhodný k raňajkám, alebo k zapíjaniu jedla. Hodí sa k dlhým diskusiám a filozofickému rozjímaniu. 

	ZELENÉ ČAJE – JAPONSKO
	BIELE ČAJE

	ŽLTÉ ČAJE – ČÍNA   
	SUNON YELLOW TEA	
	Vynikajúci čínsky žltý čaj, úplná novinka v Európe. Tento čaj sa zo začiatku spracováva rovnako ako zelený čaj, ale v poslednej fáze nastáva zmena. Vlhké lístky nie sú usušené prudko, ale sa sušia pomaly, pri určitej teplote na bambusových listoch. Tento čaj je odporúčaný personálom čajovne Klopačka. 
	MODROZELENÉ ČAJE - ČÍNA
	MODROZELENÉ ČAJE – ČÍNA,INDIA
	MODROZELENÉ ČAJE  - TCHAJWAN, THAJSKO
	 

	TMAVÉ ČAJE				
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			

	Kanvička 0,4l s možnosťou druhého nálevu		
		
	Kvalitný čínsky čierny čaj, už len pohľad na lístky tohto čaju sú veľkým prekvapením. Nie sú čierne, ale majú žltú farbu. Je dosiahnutá tým, že tento čaj obsahuje prevažne zlatisté čajové výhonky /tipsy/. Čaj s blahodárnymi účinkami na ľudský organizmus. Stimulujúci účinok tohto nápoja harmonizuje dva zdanlivo protikladné elementy našej psychiky, zaostruje vedomie a uvoľňuje napätie. 
	Kanvička 0,4l s možnosťou druhého nálevu		

	PANYONG GOLDEN MONKEY – zlatá opica
		Jemný, hladký a aromatický čaj, zaujme milovníkov čaju minimálnym obsahom teínu. Pri spracovaní tohto čaju boli polyfenoly v lístkoch zvláštnym spôsobom zoxidované na nerozpustné látky, takže ani po dlhšom lúhovaní tento čaj nehorkne. Vhodný na stretnutie s priateľmi, po ktorom sa ide spať. 
	Kanvička 0,4l s možnosťou druhého nálevu		
	ČIERNE ČAJE - INDIA
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l	 s možnosťou druhého nálevu		68,-Sk
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l	 s možnosťou druhého nálevu		
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			



	JAZMÍNOVÉ ZELENÉ ČAJE					
	OCHUTENÉ  ČAJE - ZELENÉ


	OCHUTENÉ  ČAJE - ČIERNE
	Kanvička  0,4l 		
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			

	Kanvička 0,4l			
	Kalabasa s možnosťou druhého nálevu		
	Kanvička 0,4l 		
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	BYLINNÉ ČAJE - AFRIKA
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
		
	Zelený nefermentovaný rooibos v spojení s marockou mätou Nana, vytvára príjemný, lahodný a zdravý nápoj vhodný aj pre deti.
	Kanvička 0,4l		
	Kanvička 0,4l		
	Kanvička 0,4l		
		
	LIEČIVÉ BYLINKOVÉ ZMESI

	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			

	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			

	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			
	OVOCNÉ ČAJE

	Kanvička 0,4l			
	Kanvička 0,4l			


	Na vaše prianie vám ochotne naplníme vodnú fajku tabakom



