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2 Čajový lupeň

Pečatidla čistoty čaju

Nie je asi žiadnym tajomstvom, že sa v potravinách, ktoré sa bežne objavujú na pultoch 
obchodov, ale i v potravinách, ktoré si sami s láskou vypestujeme na vlastnej záhradke, 
môžu nachádzať takzvané rezíduá (zvyšky) pesticídov. Tie sa do nich mohli dostať 
mnohými rôznymi spôsobmi, najčastejšie postrekom, ale tiež vďaka priesaku spodných 
vôd alebo kontamináciou pôdy v dobách minulých. 

Táto problematika sa týka samozrejme aj čajov. Ako ukazujú výsledky laboratórnych 
vyšetrení odobratých vzoriek, kvôli honbe za vyšším ziskom sa čajoví plantážnici 
dopúšťajú až príliš často porušenia zásad ochrany zdravia človeka a prírody. Táto 
skutočnosť nás samozrejme nenecháva kľudnými. 

Navyše sa vďaka nejednotnosti pri stanovovaní povolených limitov obsahu rezíduí 
pesticídov v rámci jednotlivých častí sveta stáva, že čaj, ktorý sa môže predávať v USA sa 
nemôže predávať v EÚ, alebo čaj, ktorý nemožno predávať v Poľsku je možné predávať 
na Ukrajine. 

Uvedomujeme si neprehľadnosť tejto situácie, kedy je pestovateľ pod dvojitým tlakom, 
a musí sa rozhodnúť, či použije niektoré z dostupných pesticídov v prijateľnej miere tak, 
aby ochránil svoju rastlinu pred napadnutím škodcami. Pretože však nevie, kam jeho 
čaj doputuje, nie je schopný stanoviť mieru a kvalitu ošetrenia. A tak sa môže stať, že 
v čaji určenom pre český a slovenský trh sa nájdu rezíduá zakázaných pesticídov, ktoré 
prekračujú povolenú normu stanovenú pre EÚ. Tento čaj by sa však bez problémov mohol 
predávať napríklad v Japonsku, USA, Rusku, Číne alebo v krajinách tretieho sveta. 

Aby sme predišli podobnej situácii, rozhodli sme sa pre bezprecedentné kroky, ktorými 
chceme chrániť zdravie našich zákazníkov, a navyše prispieť aj k ochrane prírody a teda 
trvalo udržateľnému spôsobu pestovania čaju.

Týmito krokmi sú:
A Kontrola rezíduí pesticídov a ďalších nežiaducich látok u všetkých čajov v ponuke.
B Zameranie sa na nákup čaju zo záhrad certifikovaných „organic“.
C Uprednostňovať čaje zbierané z divokých čajových stromov, pokiaľ je to v danej zemi 

vôbec možné.
D Podporovať svojimi nákupmi zakladanie tzv. „permakultúrnych“ záhrad, teda 

záhrad, kedy sú čajovníky vysádzané medzi exitujúci divoký či polodivoký porast tak, 
aby nedošlo k narušeniu biologickej rovnováhy u miestnej flóry a fauny.
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Pečatidla čistoty čaju

Pre ľahšiu orientáciu vás, našich zákazníkov, budeme ponúkané čaje označovať 
originálnymi piktogramami (pečaťami čistoty). V rámci tohto kontrolného mechanizmu 
sa však môže stať, že nebudeme schopní zaistiť konkrétny čaj, pretože nebude spĺňať 
nami požadované kritéria. V tomto prípade teda tento čaj z ponuky vyradíme. 

Zároveň však musíme otvorene priznať, že nie sme schopní zaručiť 100% garanciu 
u všetkých dovezených čajov, pretože sa aspoň u časti musíme spoliehať na certifikáciu 
zaslanú nám našimi dodávateľmi a v tomto prípade nemôžeme vylúčiť možnosť 
nedopatrenia.      

Na záver je nutné podotknúť, že vyššie prijaté opatrenia spôsobujú nárast nákladov na 
dovoz čajov. Našou snahou je, aby sa tento fakt neprejavil celkovo v plošnom náraste ich 
predajných cien. V niektorých prípadoch sa však tomuto dopadu nebude možné vyhnúť.

Wild Arbor
Čaj je zbieraný z divoko 
rastúcich čajovníkov.

Certified Organic
Čaj je pestovaný bez použitia 
chemických hnojív a postre-
kov. Plantážnik aj vývozca 
sú certifikovaní.  

Permaculture
Čaj je zbieraný z polodi-
vokých záhrad, ktoré boli 
vysadené s ohľadom na 
trvalo udržateľnú prírodu.

Meets EU Standards
Čaj je testovaný v laboratóriu 
a rezíduá kontrolovaných 
látok neprekračujú limity 
stanovené pre EÚ. 

Naturally Grown
Čaj je pestovaný bez 
použitia chemických hnojív 
a postrekov. Plantážnik či 
vývozca však nie sú certifi-
kovaní.
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Úvodník 

K LásKavÉmu povšimnutiu Úvodom.

Vítame Vás v Dobrej čajovni, obchode s čajom velejemným. Značka táto registrovaná 
už tradične znamená garanciu najvyššej kvality čajov tu podávaných, rovnako tiež 
voľne predávaných, aj v rozličných originálnych škatuľkách zabalených.
Kvalita táto najvyššia je daná dvoma jednoduchými, tým zásadnejšími 
však regulami:

- čerstvosť čajov je ručená Spolkom milcov čaju, priamym dovozcom z čajových záhrad 
celého sveta.

- príprava, podávanie, predaj čajov je v Dobrej čajovni v rukách vysoko odborných 
tovaryšov, v čajových vedách široko orientovaných a rozličných postupov, grifov, trikov 
a tajomstiev znalých.
Spôsob podávania čajov je inšpirovaný tradíciami k Orientu sa viažucimi.
A preto, že variant týchto priveľa je, tu je malý sprievodca zásadami 
v Dobrej čajovni dodržiavanými:

- pokiaľ nie je uvedené inak, čaje plne fermentované, ovoňané a ochutené, ako aj 
zástupcov štandardných čajov polozelených a zelených podávame v konvičkách 
fortieľnych, s obsahom minimálne 3,5 dl.

- čaje viacnálevové, pokiaľ nie je uvedené inak, podávame v konvičkách rozličných, 
symbolom e alebo a vyobrazených s obsahom minimálne 3,5 dl.

- osamelým pijakom čaju tradičné podávanie v šálke typu „Gai Wan“ - c alebo 
v súprave „Kyoto“ - b s obsahom 1,5 dl doporučiť si dovoľujeme.

- počet vyobrazení v prípadoch týchto, početnosť nálevov doporučených značí!

Milci čaju Aleš Juřina a Jiří Šimsa
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Úvodník 

„Kult čaju je založený na obdivovaní krásy 
uprostred bežných udalostí všedného dňa.

Skrýva v sebe čistotu a harmóniu, 
tajomstvo vzájomnej zhovievavosti
a romantiku spoločenského poriadku.

Je v zásade uctievaním Nedokonalého,
rovnako ako aj jemným pokusom o dovŕšenie čohosi možného
v onom nemožnom, ktoré poznáme ako život.“

Kakuzo Okakura

sYmBoLiKa použitá
pre rýchlejšiu orientáciu a pohodlie zákazníkove

H - jednonálevový čaj do kanvičky 0,3-0,5 l

aaa - viacnálevový čaj do kanvičky 0,3-0,5 l 
(počet vyobrazenia, početnosť nálevov značí)

 b, c - viacnálevový čaj do gai wanu či minijapanu, 
podávaný s 0,75 litrom horúcej vody.

J - čaj podávaný do skla, podľa originálnych receptúr
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Ručný zber čaju Dračia Studňa, v pozadí dedinka rovnomenná - čínsky Long 
Jing.

Každý čaj v našej ponuke má svoj unikátny vzhľad, vôňu,chuť aj historický 
príbeh.
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Čaje, ktoré inde nenájdete

origináLY v ponuKe doBrých Čajovní
Ochrana zdravia našich zákazníkov nie je jediným cieľom, ktorý sledujeme. Vďaka 
pravidelným cestám za koreňmi čaju, ktoré každoročne na jar organizujeme do oblastí, 
kde sa čaj pestuje, sa nám darí vyberať spoľahlivé a preverené zdroje.

Okrem kvalifikovaných odborníkov a certifikovaných záhrad v BIO kvalite sa však 
tiež stretávame s novými postupmi pestovania čaju, kedy je význam trvalo udržateľného 
farmárčenie predradený krátkodobému zisku. Nie sú to však výhradne nové trendy, 
ktoré vedú k naplneniu sloganu "Forest Friendly Farming", ale niekedy aj úplne opačne 
tie najprimitívnejšie prístupy, kedy je čaj zozberaný na divokých stromoch rastúcich 
priamo v džungli. Tieto prístupy hodláme do budúcnosti podporovať tým, že čaju 
budeme nakupovať predovšetkým od farmárov postupujúcich cestou "Forest Friendly 
Farming" teda od tých, ktorí šetria prírodu, nezapaľujú pralesy a nezakladajú 
monokultúrne porasty náchylné k napadnutiu škodcami, a teda odsúdené na 
ošetrovanie pesticídami.

Nižšie teda zoznam čajov, ktoré patria medzi čajové unikáty a zároveň spĺňajú naše 
najvyššie kritériá na svoju čistotu.
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Čaje, ktoré inde nenájdete

dhara White Thajsko 
Asi najdôležitejším čajom v našej ponuke, ktorý spĺňa kritériá, ktoré sme si vytýčili, 
je čaj z  Thajska. Tento čaj je zbieraný priamo v  divokej džungli v  severnej časti 
Thajska, v blízkosti hraníc s Barmou. Originálne divoké čajovníky typu Assamica 
vyrastajú priamo medzi ostatnou divokou vegetáciou a miestni farmári z horských 
rodových dedín sa pri zbere doslova predierajú pôvodným nenarušeným 
biotopom. Vzhľadom aj v chuti tento čaj pripomína čínsky Bai Mu Dan. Jedná 
sa o  úplný unikát, ktorý nám dodáva rodinná firma z  Chiang Mai, ktorá tu 
prevádzkuje aj vlastnú čajovňu Monsoon Tea.
Dhara White znamená v thajštine „Biela hvezda“ a je v kategórii Forest Friendly 
Farming na najvyššej priečke. Forest Friendly Farming je hnutie za zachovanie 
pôvodných divokých pralesov v oblastiach, kde je čaj zbieraný z divých čajovníkov.

ee 5,85 €
c c c c 5,35 €

Sušenie a zber Dhara White v thajskej džungli.
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Čaje, ktoré inde nenájdete

Wooricha Južná Korea
Plne fermentovaný čaj z rodinnej farmy majstra Cho, ktorý je rovnako ako zelený 
Darack zbieraný a spracovávaný výhradne ručne. Záhrady, kde je čaj získaný, leží vo 
vyšších polohách pohoria Jiri Shan. Wooricha znamená v preklade "domácej čaj". 
V chuti možno nájsť stopy kakaa. Tento čaj bol vyhlásený v hlasovaní zákazníkov 
Dobrých čajovní "Čajom roka 2016".

ee 5,85 €
c c c 5,35 €

Majster Cho pri tvarovaní čerstvých lístkov. Horská Sencha Yamacha - dostupná iba v Dobrej čajovni.

Yamacha Japonsko
Len máloktorý dovozca čajov môže sa pochváliť pravým horským čajom z ďalekého 
Japonska. Tento čaj pestovaný je na terasovitých záhradách na úbočiach hôr 
vypínajúcich sa nad mestom Hamamatsu na juhu ostrova Honšú. Ponúkaný čaj 
bol starostlivo degustovaný a vybraný v tradičnej čajovni v japonskom mestečku 
Uji výpravou Dobrých čajovníkov.

aa 5,65 €
bbb 5,15 €
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Čaje, ktoré inde nenájdete

saKuracha Japonsko
Nečajová špecialita z  Japonska (pref. Shizuoka) – ručne zbierané listy divokej 
čerešne (druh sakury), spracované rovnako ručne v štýle oolongu. Len niekoľko 
lístkov umožní pripraviť viacero nálevov prírodne voňajúceho nápoja, chuti 
čarovne – sladkasto čerešňovej.

aa 5,65 €
bbb 5,15 €

puer sa Bang                                                                     Laos
"Čaj v bambuse" - na severnej hranici v Laose v oblasti Phongsaly sa v neprístupných 
horách v okolí malej dedinky Ban Komaen nachádzajú záhrady vzrastlých 
divokých čajových stromov. Miestny dedinčania čajové lístky akrobaticky trhajú 
vo vysokých korunách, aby ich potom nechali zavädnúť  na bambusových platoch 
na priamom slnku. Ešte vlhké lístky sú potom napchaté do bambusových stvolov 
a sušené nad ohňom. Po dosušení sú bambusy rozlúsknuté a čaj, ktorý svojím 
tvarom pripomína cigaru, je oviazané lykom.
Tento čaj je úplným unikátom, ktorý sme v tejto oblasti objavili pri dobrodružnej 
výprave v roku 2016. Na Svetovej čajovej súťaži v Las Vegas získal v roku 2016 
tretiu cenu.

ee 5,30 €
c c c 4,80 €

Základná surovina na výrobu čajových cigár sa trhá na urastených stromoch.Zber lístkov zo sakurových kríkov.
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Čaje, ktoré inde nenájdete

ha giang – chÉ Xanh Vietnam
Zelený divočák - zelený čaj, ručne zbieraný miestnymi kmeňmi Hmong a Dao z 
čajovníkov rastúcich divoko v horskej oblasti Ha Giang na severe Vietnamu pri 
hraniciach s čínskym Yunnanom. Vietnam je typickým príkladom krajiny, ktorá 
má vlastnú tradíciu pestovania čaju v prirodzených podmienkach a ktorej trh je 
zároveň zaplavený plagiátmi taiwanských čajov alebo čajov z monokultúrnych 
záhrad, ktoré tu boli vysadené pod patronátom a pre potreby Sovietskeho zväzu. 
V Dobrých čajovniach sa prikláňame k podpore tradičného farmárčenia, ktoré je 
šetrné k divokej prírode. Tento čaj je vhodný k opakovaným nálevom.

ee 5,30 €
c c c 4,80 €

ha giang – chÉ den Vietnam   
Červený divočák - tento červený čaj je tiež ručne zbieraný príslušníkmi horských 
kmeňov Hmong a Dao z čajovníkov rastúcich divoko v oblasti Ha Giang na 
severe Vietnamu. Na rozdiel od čaju zeleného je plne fermentovaný. Vzhľadom 
pripomína listové ortodoxné čaje zo Srí Lanky, v chuti skôr čierne čaje z Kene. 
Vhodný taktiež k opakovaným nálevom.

ee 5,30 €
c c c 4,80 €

V pôvodných etnikách krajín čaju čaj vždy zbierajú muži aj ženy. Niekoľko stáročné čajové stromy v džungli severného Vietnamu.
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Čaje, ktoré inde nenájdete

Burma WiLd green „Khar chauK“ Barma
Barmský zelený čaj zo Shanského štátu na východe krajiny v  blízkosti hraníc 
s Yunnanom v Číne. Je zbieraný z polodivokých čajových stromov vzrastu 3 - 5 
m. V  jeho chuti sa prejavuje charakteristické zemité arómu spôsobené sušením 
nad plameňmi z exotických drievín mierne dýmová, s aftertastom však výrazne 
sladkastým a zaobleným. Jedná sa o unikátnu dodávku len pre Dobré čajovne!

ee 5,30 €
c c c 4,80 €

Burma WiLd red „ni chauK“ Barma
Barmský červený čaj zo Shanského štátu na východe krajiny. Jedná sa o listový 
fermentovaný čaj z polodivokých čajových stromov. V chuti pripomína divokej 
čaju z Vietnamu alebo z Číny. Ochotný na mnohé nálevom s neutíchajúcou 
výdatnosťou.

ee 5,30 €
c c c 4,80 €

Khar Chauki znamená v barmština zelený čaj, Ni Chauki potom červený čaj. 
Obaja sú zo skupiny "suchých čajov" Laphet Chauki. Vedľa nich však existuje ešte 
skupina Laphet Thoke, čo sú "čaje vlhké", určené do šalátov.
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Čaje, ktoré inde nenájdete

manipur smoKY tea India
Výhradne ručne spracovávaný a  nad ohňom dosušovaný čierny čaj z  divoko 
rastúcich čajových stromov z  indického štátu Manipur, ktorý sa nachádza 
juhovýchodne od indického štátu Assam – v oblasti, ktorá je považovaná za 
prapôvodný výskyt čajovníka vôbec. Čaj s výrazným charakterom dymovej vône 
a hutnej, zemitej, no zároveň sladkej chute, vhodný k opakovaným nálevom.

ee 5,30 €
c c c 4,80 €

taiWan purpLe Leaf tea Taiwan
Pozoruhodný veľkolistý červený čaj z historickej čajovej záhrady založenej  
Japoncami v 30. rokoch 20-teho storočia, s použitím odrezkov prastarých 
divokých čajovníkov  z najvyšších hôr Taiwanu. Plantážnikom aj spracovateľom 
čaju je malá rodinná firma (3 sestry), jedna z  mála reálne medzinárodne BIO - 
certifikovaných. Unikátny čaj svojím príbehom aj chuťou!!

ee 5,85 €
c c c 5,35 €

Strojové spracovanie čaju CTC v indickom Assame.
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Biele čaje

Čaje, u ktorých prebehol proces tzn. fermentácie nepatrne.

Yin zhen   Čína   Hunan
Strieborné ihly.
Zdravé, silné, ale hlavne krehké ochmýrené výhonky sú zbierané a spracovávané 
výhradne ručne v  rodisku tohto ušľachtilého čaju v  čínskej provincii Hunan. 
Pravidelným požívaním je možné dosiahnuť výrazne melancholickú náladu.

ee 5,30 €
c c c  4,80 €

Bai mu dan cha     Čína   Fujian
Biela pivonka.
Najvyššia trieda tejto sorty čajov, ktorá znesie aj viac nálevov. Vynikajúci čaj 
k očiste ducha i tela. Ploché svetlozelené lístky s nahnedlým okrajom, s bohatým 
výskytom strieborných ochmýrených koncových výhonkov. Iskrivo žltavý nálev. 
Za závojom podmanivo jemnej kvetinovej vône a delikátnou nasladlou chuťou je 
skrytá veľká sila tohto čaju.

ee 4,95 €
c c c 4,45 €

rWanda „siLver needLes“ – Bio  Afrika  Rwanda
Strieborné ihly.
Biely čaj z  mladých vrcholových tipsov z  Bio záhrad stredoafrických. Jeho 
zakúpením sa sieť Dobrých čajovní zapojila do programu humanitárnej pomoci 
zemi postihnutej ťažkou genocídou. Lístky dávajú nálev svetložltej farby, s jemnou 
osviežujúcou vôňou a plnou nasladlou chuťou, ktorá doznieva na jazyku mierne 
horkosladko.

ee 5,30 €
c c c 4,80 €
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Biele čaje

dhara White  Thajsko 
Asi najdôležitejším čajom v našej ponuke, ktorý spĺňa kritériá, ktoré sme si vytýčili, 
je čaj z  Thajska. Tento čaj je zbieraný priamo v  divokej džungli v  severnej časti 
Thajska, v blízkosti hraníc s Barmou. Originálne divoké čajovníky typu Assamica 
vyrastajú priamo medzi ostatnou divokou vegetáciou a miestni farmári z horských 
rodových dedín sa pri zbere doslova predierajú pôvodným nenarušeným 
biotopom. Vzhľadom aj v chuti tento čaj pripomína čínsky Bai Mu Dan. Jedná 
sa o  úplný unikát, ktorý nám dodáva rodinná firma z  Chiang Mai, ktorá tu 
prevádzkuje aj vlastnú čajovňu Monsoon Tea.
Dhara White znamená v thajštine „Biela hvezda“ a je v kategórii Forest Friendly 
Farming na najvyššej priečke. Forest Friendly Farming je hnutie za zachovanie 
pôvodných divokých pralesov v oblastiach, kde je čaj zbieraný z divých čajovníkov.

ee 5,85 €
c c c c 5,35 €

Z jedného druhu čajovníka vznikajú ľudským spracovaním rôzne druhy čajov.
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Žlté čaje

Čínska čajová literatúra a prax ponúkajú dva náhľady na „žltý 
čaj“ - najvzácnejší typ čaju vôbec: Buď sa tento uvádza ako čaj 
technologicky odlišný (konkrétne ľahko fermentovaný), alebo ako 
najvyberanejšia sorta čaju každej provincie ako dar (či snáď daň) 
cisárskemu dvoru dodávaná (žltá je farbou cisárskou).

huang Ya  Čína  Sichuan
Žlté výhonky. 
Sám zakladateľ svetového čajovníctva mních Wu Li Zhen dohliada zo svojho 
hmlistého piedestálu v  kláštore na úbočí hory Meng na kvalitu čaju tohto 
bájneho. Práve pred jeho sochou padli pri výprave Spolku milcov čaju do ďalekého 
Sichuanu posledné pochybnosti. 

ee 5,60 €
c c c  5,15 €
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Zelené čaje

putuo fo cha   Čína  Zhejiang
Čaj Buddhov z ostrova Putuo Shan.
Tradícia pestovania čaju tohto delikátneho takmer dva a  pol tisícročná istoiste 
záruku dáva, že čaj tento v záhradách medzi kláštormi buddhistickými pestovaný 
a  výhradne ručne spracovávaný kvalitou superiórnou oplývať bude. Podľa 
informácií dostupných o  zásielku vôbec prvú do krajiny na kontinente starom 
jedná sa.

eee 5,60 €
c c c c 5,15 €

Liu an gua pian Čína   Anhui
Melónové semienka. 
Nezvyčajný vzhľad tohto čaju a  tiež skutočnosť, že patrí do pätice vôbec 
najznámejších čajov Číny nás viedol k tomu, že sme sa o tohto zástupcu čajovej 
produkcie provincie Anhui začali zaujímať. Liu An Guapian nás však zaujal 
aj svojou neobvykle sviežou trávovou chuťou a teda dostal šancu stať sa ďaľším 
reprezentantom Ríše stredu v ponuke Dobrej čajovne.

eee 5,60 € 
c c c c 5,15 €

Wenshan mao feng cha Čína   Yunnan 
Spomienka na čajového kráľa.
Znamenitý zelený čerstvý čínský čaj z  produkcie preslávenej čajovej provincie 
Yunnan. Iskrivý svetlozelený nálev umožňuje prežiť v  šálke neopakovateľnú 
rozkoš z chuti a vône, ktoré sú nenapodobiteľné žiadnym iným čajom. Vysoko 
ušľachtilý vzhľad, striebrite ochmýrený dlhý tipsový list, pevne pozdĺžne zvinutý. 
Čaj sýto čerstvej trávovej vône, nálev čírej až svetlozelenkavej farby, blahodárnej 
chuti, s čajomilecky ľahko omamnými účinkami.

eee 5,30 €
c c c c 4,80 €

Čína
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Zelené čaje

Long jing cha tiger spring Čína  Zhejiang
Tygrí prameň. 
Slávny druh čaju z čínskej provincie Zhe Jiang, nesúci názov kultovného miesta, 
ktoré sa nachádza v horách Tiyun. Tygrí prameň je zdrojom tej najlepšej vody pre 
prípravu čaju Long Jing. Plochý pevný list svetlozelenej farby – to je sprievodný 
znak pre kvalitný Long Jing. Medzi znalcami je čaj z tejto produkcie označovaný 
ako špička medzi čínskymi zelenými čajmi vôbec. Priezračný nálev chutí a vonia 
veľmi jemne aj po niekoľkých zaliatiach. Je vhodný na stretnutia a  rozhovor 
s najmilšími priateľmi.

eee 5,60 € 
c c c c 5,15 €

Bi Luo chung „tai hu” Čína  Jiangsu
Modrozelené špirálky jari od jazera Tai.
Tento skutočný čajový originál, označovaný za čajový perzián, je vo veľmi malom 
množstve produkovaný v čínskej provincii Jiangsu v malej dedinke Dong Shan. 
Drobulinké lístky farby tmavo zelenej až striebristej, tvaru drobných ihličiek 
špirálkovito zvinutých. Nálev priezračne zelenej farby, sviežej jemnej trávovej 
vône, chuti decentne zvieravej.

eee 5,60 € 
c c c c 5,15 €

Čína

Legendárna Dračia studňa. Čaj podávaný na samoprípravu v gaiwane.
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Zelené čaje

mao jian Čína  Guangxi
Blahodárne účinky tohto výberového zeleného čaju z  provincie Hunan na 
zažívanie tuku z  baranieho mäsa boli objavené pravovernými moslimami 
v severnej provincii Xinjian už dávno. V ponuke Dobrej čajovne sa objavuje až 
teraz ako symbol stretávania kultúr. Doporučujeme popíjať k dobre „vyškolenej“ 
jahňacej klobáske.

ee 4,85 €
c c c  4,35 €

Lushan Yun Wu Čína  Jianxi
„Mraky a hmla zo zelených hôr.“
Slávny čaj zo slávnych hôr v stredočínskej provincii Jian Xi. Medzi koloniálnymi 
vilami a  bizarnými zjazdovými palácmi podarilo sa milcovskej výprave Čína 
2007 objaviť v hmlách a oblakoch ukrytý Lushanský výskumny ústav čajovnícky. 
Práve z  jeho starostlivej limitovanej produkcie pochádza čaj príznačného mena 
a osviežujúcej chuti.

ee 4,85 €
c c c  4,35 €

dian Lu cha  Čína   Yunnan
Zelený junan. 
Nefermentovaná podoba známeho čínskeho čaju zo slávnej juhočínskej 
produkcie rovnomennej provincie Yunnan. Čaj k bežnému popíjaniu, vynikajúci 
k  sušeným rybám. Triedené, rovnomerne zvinuté lístky svetlozelenej farby, sýta 
trávová vôňa čerstvého zeleného čaju a plná chuť.

h 3,55 €

Čína
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Zelené čaje

Burma WiLd green „Khar chauK“ Barma
Barmský zelený čaj zo Shanského štátu, blízko hraníc s  Yunnanom v  Číne. 
Čaj zbieraný z  polodivokých čajových stromov. V  chuti nálevu sa prejavuje 
charakteristická zemitá aróma daná sušením nad plameňmi z exotických drevín, 
mierne dýmová, s aftertastem však výrazne sladkým a zaobleným. Doporučujeme 
tým, ktorým zmena v živote sa žiada.

ee 5,30 €
c c c 4,80 €

chÉ Xanh premium Vietnam  Thai Nguyen
„Návrat strateného syna.“
Opäť na pultoch Dobrých čajovní! Starostlivo vyberaný zástupca vietnamských 
zelených čajov, delikátny aj po opakovanom zaliatí.

ee 4,85 €
c c c 4,35 €

ha giang „chÉ Xanh“                                     Vietnam HaGiang
„Zelený divočák“
Zelený čaj ručne zbieraný miestnymi kmeňmi z  divoko rastúcich čajovníkov 
starších ako 100 rokov v  horskej oblasti Ha Giang na severe Vietnamu (nad 
1 000 m.n.m.). Čaj typický svojou mohutnosťou vône a plnosťou chute, s dlhým 
sladkastým dozvukom.

ee 5,30 €
c c c 4,80 €

noK cha   Kórea
„Zelený čaj“ z  pohoria Jirishan na najjužnejšom pobreží kórejskom. Zbiera sa 
a spracováva výhradne ručne - iba v 30 dennom období na prelome apríla a mája. 
Vo svetlozelenom náleve skrýva sa chuť „na pomedzí“ čajov čínskych a japonských.

aaa 5,85 €
bbbb 5,35 €

Barma, Vietnam, Kórea



21 Čajový lupeň

Zelené čaje

matcha  KYoto  Japonsko  Uji
Jedná sa o prvotriedny typ práškového jemne mletého čaju. Matcha je používaná 
pri takzvanom japonskom čajovom obrade, kedy je čaj v  originálnej miske, 
nazývanej čawan, šľahaný bambusovou metličkou s  názvom časen. Spenený 
nálev má sviežu zelenú farbu, vysoko intenzívnu nezabudnuteľnú chuť, výraznú 
trávovú vôňu. Doporučuje sa požívať po dezerte alebo sladkosti japonskej, nie 
však na lačno. Pozn.: v Dobrej čajovni predvádzame iba fragment tzv. japonského 
čajového obradu.

g 4,15 €

KaBuKicha
Japonský zelený výberový čaj typu Kabusecha „čiastočne zatienená Sencha“. 
Vhodný pre osvieženie v horúcich letných dňoch alebo po únavnej prechádzke 
rušným mestom. Tento čaj je pripravovaný raritným spôsobom, ktorý do Čiech 
priniesol japonský čajový mág Masahiro Takada. Unikátnosť prípravy spočíva 
v použití studenej vody schladenej ľadom, ktorou sa zalejú čajové lístky. Podáva 
sa v miniatúrnej šálke.

aaa 5,85 €
bbbb 5,35 €

Japonsko

Vyšľahaná japonská Matcha v Bio-organickej kvalite.
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Zelené čaje

gYoKuro KYoto  Japonsko  Uji
Excelentný vysoko kvalitný japonský zelený čaj. Lahodná chuť a  svieža trávová 
vôňa jari umožňuje prežiť dotyk nebies v šálke. Tento čaj patrí k najviac ceneným 
produktom říše Nipponu. Je zbieraný na špeciálne zatienených poliach a  je 
zárukou pôžitku nevšedného, originálnou jeho prípravou potom umocneného. 
Typ čaju Gyokuro je vyhľadávaný pre jeho charakteristicky sladkú chuť.

aaa 5,85 €
bbbb 5,35 €

Yamacha Japonsko  Hamamatsu
Len máloktorý dovozca čajov môže sa pochváliť pravým horským čajom z ďalekého 
Japonska. Tento čaj pestovaný je na terasovitých záhradách na úbočiach hôr 
vypínajúcich sa nad mestom Hamamatsu na juhu ostrova Honšú. Ponúkaný čaj 
bol starostlivo degustovaný a vybraný v tradičnej čajovni v japonskom mestečku 
Uji výpravou Dobrých čajovníkov.

aa 5,65 €
bbb 5,15 €

Kamacha  Japonsko  Ureshino
História spracovania čajových lístkov v Japonsku nie je taká dlhá ako v susednej 
Číne, avšak súčasný spôsob spracovania čaju je unikátny, ako je unikátna celá 
japonská kultúra. Prevažná väčšina čajových lístkov je spracovaná preparením, ale 
existuje výnimka. Tou je ponúkaný Kamacha, ktorý je vyrobený starou ortodoxnou 
čínskou metódou, keď sú vlhké lístky prudko zahriate na rozpálených panviciach.

aa 5,30 €
bbb     4,80 €

Japonsko
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Zelené čaje

tamarYoKucha   Japonsko  Ureshino
Tamara.
Jedná sa o  prvotriedny typ zeleného čaju. Vhodný pre sviatočnú príležitosť. 
Dáva výdatný nálev aj po niekoľkonásobnom zaliatí. Tmavozelený drobný lístok 
rovnomerne zvinutý. Nálev svetlozelenej farby, sviežej delikátnej chuti.

aa 5,30 €
bbb     4,80 €

sencha KYoto  Japonsko  Uji
Toto označenie nesie japonský zelený čaj, ktorý je v  súčasnosti najtypickejším 
čajom japonského trhu. Táto sorta je známa najmä svojím starostlivým spracovaním. 
Sencha má veľmi priaznivé účinky na telo i  ducha, ktoré povzbudzuje. Dáva 
výdatný nálev aj po niekoľkonásobnom zaliatí. Vhodný k  tichému stretnutiu 
s najmilšími priateľmi.

aaa 5,30 €
bbb     4,80 €

KuKicha KYoto Japonsko  Uji
Čaj stopkový alebo tiež rapíkový, u  nás čajová rarita. Tento typ čaju býva tiež 
základom pri výrobe Hojicha, ale v  tomto prípade sa jedná o vedľajší produkt, 
vznikajúci pri výrobe delikatesného čaju Gyokuro. Svetlozelené rapíky, 
nálev sviežej zelenej farby a  jemnej trávovej vône. Dáva výdatný nálev aj po 
niekoľkonásobnom zaliatí.

aa 4,95 €
bbb 4,45 €

Japonsko
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Zelené čaje

Bancha KYoto Japonsko  Uji
Základná sorta zeleného japonského čaju, určeného k  bežnému pitiu. Plochý 
lístok svetlozelenej farby a nálev charakteristickej vône čaju.

aa 4,95 €
bbb 4,45 €

genmaicha KYoto  Japonsko  Uji
Špecificky japonská delikatesa. Vhodný ako nápoj po obede. Spravidla štandardný 
čaj, obohatený zmiešaním s  praženou ryžou. Touto kombináciou získava svoju 
lákavú arómu a neobvyklú chuť. V preklade znamená čaj s neleštenou ryžou.

aa 4,95 €
bbb 4,45 €

hojicha KYoto Japonsko  Uji
Delikátny čaj so špecifickou arómou. Doporučuje sa predovšetkým ako dobrý 
nápoj po výdatnom obede. Pražené listové stopky, niekedy aj (podľa sorty) 
s netriedeným listom svetlohnedej farby. V preklade znamená zľahka pražený čaj. 
Nálev nahnedlej farby, vône čerstvo pečeného chleba, chuti praženej ryže. Dáva 
výdatný nálev i po niekoľkonásobnom zaliatí.

aa 4,95 €
bbb 4,45 €

Japonsko
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Zelené čaje

Kategória nápojov, ktorých receptúry pochádzajú výhradne 
z Japonska. K ich príprave používame len originálne ingrediencie 
prvotriednej kvality.

matcha iri sencha  Japonsko
Zmes čajov podľa tradičnej japonskej receptúry. Kombináciou čajov Matcha 
a Sencha je dosiahnutá skvelá chuť aj vôna. Znamenitý pri písaní básní.

aa 5,95 €
bbb 5,45 €

matcha iri genmaicha Japonsko
Obdobná kombinácia dvoch druhov zeleného čaju. Zelený čaj s  mimoriadne 
silnou arómou. Vhodný pri príležitosti nečakaného stretnutia.

aa 5,75 €
bbb 5,25 €

KYoto Kinen Japonsko
Spomienka na Kjóto.
Receptúra z  tohto prekrásneho mesta čaju. Zvláštna natrpklá chuť Matcha 
je v  šálke zjemnená mliekom a  cukrom, čo veľmi lahodí. Podáva sa horúce 
v sklenenom pohári s obsahom 0,25 l.

j 3,40 €

Japonské čajové zmesy
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Zelené ovoňané

tai mu Long zhu - moLihua Čína   Fujian
Jazmínové dračie oči. 
Ovoňaný, vysoko kvalitný zelený čaj z  vybraných čerstvých čajových výhonkov 
s  delikatesnou chuťou, vôňou jazmínu a  predovšetkým unikátnym vzhľadom. 
Tento čaj je rukami čínskych zberačiek spracovávaný do guličiek, ktoré perlám sa 
podobajú, a v šálke po zaliatí vodou pôvabne sa rozvíjajú.

eee  5,30 €
c c c c 4,80 €

magnoLia mao jian Čína   Guangdong
Pozoruhodný reprezentant tradičného ovoniavania  – vysokokvalitný zelený 
čaj Mao Jian prírodne ovoňaný opakovaným pridávaním čerstvých kvetov 
magnólie. Nálev očarí plnou, nasladlou, až ovocnou chuťou a kvetinovou vôňou, 
s dlhotrvajúcim sladkým dozvukom.

ee  4,85 €
c c c  4,35 €

moLi hua cha - Que she jian Čína  Fujian 
Vtáči jazýček. 
Delikátna sorta jazmínového čaju. Vhodný k  popíjaniu v  prítomnosti štíhlych 
konkubín. Drobné tmavozelené ploché lístočky sú rovnomene zvinuté. Prenikavá 
aróma jazmínu, výrazná chuť s chuťovým dozvukom, jemne euforizujúci čaj.

ee  4,65 €
c c c 4,15 €

Kvetinová BomBa moLi Čína  Yunnan
Ukážka nového trendu čínskeho čajovníctva z provincie Yunnan. Zelené ručne 
zviazané tipsy, tvarom pripomínajúce kvetinový púčik (bombu), sa po zaliatí 
rozvinú v prenádherný kvet s vôňou jazmínu. Čaj len na samoprípravu podávaný.

c c c 4,65 €

Čína
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Zelené ovoňané

gui hua cha  Čína  Anhui
Krásne voňajúce kvety. 
Tradičná čínska receptúra. Zelený čaj z  provincie Anhui ovoňaný drobnými 
kvietkami orchidei Osmanthus fragrans. Omamná vôňa stúpajúca z opakovaných 
nálevov je po storočia inšpiráciou čínskych básnikov:

… Jak všedné sú vedľa nich slivkové kvety
a jak ťažké se zdajú súkvetia orgovánu.
Omamná vôňa tíši môj žiaľ za mužom v diaľke…“

Li Ching Chao

ee  4,65 €
c c c 4,15 €

Čína

Čajové plantáže nášho jazmínového čaju Moli Hua vo Fujiane-Čína.
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Modrozelené čaje

Čaje, u ktorých prebehol proces tzv. fermentácie čiastočne.

formosa aLi shan Taiwan
Vysokohorská varieta čaju typu Tung Ting, charakteristická zvinutím lístkov 
do väčších, pevne zvinutých guličiek. Výberový oolong z najvyššieho horstva 
taiwanského. Záhrady zahalené sú v mrakoch takmer po celý rok. Čajové lístky do 
guličky pevne zvinuté sú ku zaliatiu mnohému vhodné.

eee 5,85 €
c c c c 5,35 €

formosa Bai hao „orientaL BeautY” Taiwan
Biely vlas.
Najvyššia trieda čiastočne fermentovaného čaju fujianského typu, vyznačujúceho 
sa vyšším stupňom fermentácie a veľmi vysokým obsahom bielych vrcholových 
tipsov. Vhodný pri spomínaní na Krásku východu.

eee 5,85 €
c c c c 5,35 € 

formosa tung ting Taiwan
Zamrznutý vrcholček.
Známy nepatrne fermentovaný čaj, ktorý je špeciálnou nožnou metódou za vlhka 
zožmúľaný do maličkých nepravidelných oválčekov. Spolkom milcov čaju  priamo 
z úbočí bájami opradenej hory Tung Ting privezený. Vhodný k rozjímaniu, keď 
tiene sa predlžujú.

eee 5,60 €
c c c c 5,15 € 

Tchai-wan
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Modrozelené čaje

tie guan Yin „jade Bio“ Čína  Fujian
Vyhlásený oolong z  čínskej provincie Fujian v  BIO kvalite – v  tomto prípade 
v  modernej verzii inšpirovanej Taiwanom (nižší stupeň fermentácie). Lahodné 
nálevy plnej kvetinovej chute a vône, so silným sladkastým dozvukom. 

eee 5,15 €
c c c c 4,65 €

tie guan Yin cha supergrade Čína  Fujian 
Železná bohyňa milosrdenstva - supergrade.
Najznamenitejšia sorta v najvyššej kategórii medzi polozelenými čajmi, slávny 
produkt provincie Fujian. Vhodný k popíjaniu pred výstupom na solitérnu horu. 
List masívny, tmavo zeleno-modrý až zeleno-hnedý, esovite pokrútený. Výrazná 
aróma rozkvitnutých mandarínkových sadov. 

eee 4,85 €
c c c c  4,35 €

feng huang dan cong Čína  Quangdong
Fénix Milan.
Jedinečný čaj zo záhrad juhočínskej provincie Quangdong. Mimoriadne dlhý 
hnedavo zelený list ľahko špirálovite zakrútený, vydá v  šálke iskrivo oranžový 
nálev chuti medovej, s výraznou vôňou kvetov orchideí. Odtiaľ aj čínsky názov 
Mi (med) Lan (orchidea).

eee 5,60 €
c c c c 5,15 €

Čína
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Modrozelené čaje

shui Xian cha – Bio Čína  Fujian
Vodná víla.
Vyššia trieda čaju typu oolong, spracovaného z  rovnomennej variety na juhu 
Číny. Vhodný k popíjaniu, keď pri myslení sme vyrušení. Masívnejšie listy tmavo 
zelenohnedé, esovito pokrútené. Povzbudzujúci nápoj lahodnej chuti, evokujúci 
príjemnú sladkosť v ústach, výraznej arómy. 

ee 4,65 €
c c c  4,15 €

Wu Long cha Čína  Fujian
Čierny drak.
Bez ďaľšej špecifikácie sa jedná o  štandardnú sortu z  produkcie provincie 
Fujian, známej predovšetkým svetoznámymi typmi polozelených čajov. Vhodný 
k popíjaniu pri večerných rozhovoroch. Tmavo zelenohnedý nerovnomerný list, 
esovito pokrútený. Nálev chuti sladkotrpkej, s vôňou žitného chleba.

ee 4,65 €
c c c  4,15 €

Čína

Čistá a chránená prírodná rezervácia hôr Wui Shan v Číne. Plantáže tzv skalných oolongov v horách Wui Shan.
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Červené čaje

Čaje, u ktorých bol tzv. proces fermentácie dokončený. 

jin zhen Čína  Yunnan
Zlaté ihly.
Fermentovaná verzia dobre známych Strieborných ihiel (Yin Zhen). Najvyššia 
trieda medzi čínskymi červenými čajmi, čajová delikatesa z  provincie Yunnan. 
Len starostlivo vybraté vrcholové výhonky zlatavej farby, jemne zvinuté. Výrazne 
medová vôňa suchého listu rozvinie sa po zaliatí v  šálke do nebývalej hĺbky 
a výdatnosti. Čaj s výrazne povzbudzujúcimi účinkami.

h h 5,30 €
c c c 4,80 €

Qi hong mao feng cha Čína  Anhui
Hebké výhonky qimenské.
Ako protipól ku storočiami osvedčenému zelenému čaju typu „Mao Feng“ - na 
pultoch Dobrých čajovní reprezentovanému „Čajovým kráľom“ – rozhodli sme 
sa ponúknuť chuťovým pohárikom cteného zákazníctva novinku posledných 
rokov – červený (teda fermentovaný) Mao Feng.

h h 5,30 €
c c c 4,80 €

dian hong „goLden Yunnan“   Čína  Yunnan
Prvotriedny celolistový čaj z juhočínskej provincie Yunnan. Jemný, rovnomerne 
zvinutý list hnedočervenej farby s  veľkým obsahom oranžovo-zlatých tipsov. 
Charakteristická podmanivá vôňa, plná chuť s dlhým sladkastým dozvukom.

h h 4,85 €
c c c 4,35 €

Čína
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Červené čaje

zheng shan Xiao zhong cha Čína  Fujian
V preklade Pravá horská malá odroda.
Preslávený čínsky čaj, známy viac pod skomoleným názvom Lapsang Souchong, 
spracovávaný nad ohniskom z borovicového dreva, čím získava špecifickú arómu 
po dyme. Vhodný k rozhovoru pri krbe ku fajke. Masívny čiernosivý list, nálev 
výraznej ohňovej vône a dymovej chuti.

h 3,75 €

Wooricha                                        Kórea
Plne fermentovaný kórejský čaj z rodinnej farmy majstra Cho. Čajová vzácnosť – 
jediný zber v  roku; čaj výhradne ručne zbieraný a  spracovávaný. V  preklade 

„domáci čaj“. V chuti možno nájst stopy kakaa. Vyhlásený „Čajom roka 2016“.

E E 5,85 €
c c c 5,35 €

Čína, Kórea
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Červené čaje

taiWan purpLe Leaf tea Taiwan
Pozoruhodný veľkolistý červený čaj z historickej čajovej záhrady založenej  
Japoncami v 30. rokoch 20-teho storočia, s použitím odrezkov prastarých 
divokých čajovníkov  z najvyšších hôr Taiwanu. Plantážnikom aj spracovateľom 
čaju je malá rodinná firma (3 sestry), jedna z  mála reálne medzinárodne BIO - 
certifikovaných. Unikátny čaj svojím príbehom aj chuťou!!

ee 5,85 €
c c c 5,35 €

Burma WiLd red „ni chauK“ Barma 
Barmský červený čaj zo Shanského štátu na východe krajiny, blízko hraníc 
s Yunnanom v Číne. Jedná sa o listový fermentovaný čaj, zbieraný z polodivokých 
čajových stromov. V  chuti pripomína čaje z  Vietnamu alebo z  Číny. Vhodný 
k  mnohým nálevom, s  neutíchajúcou výdatnosťou. Khar Chauk znamená 
v  Barmštine zelený čaj, Ni Chauk červený čaj. Obidva sú zo skupiny „suchých 
čajov“ Laphet Chauk. Vedľa nich však existuje ešte skupina Laphet Thoke, ktoré 
sú „čaje vlhké“, určené do šalátov.

E E 5,30 €
c c c 4,80 €

ha giang „chÉ den“                                        Vietnam  HaGiang
„Červený divočák“- červený čaj ručne zbieraný miestnymi kmeňmi z  divoko 
rastúcich čajovníkov starších ako 100 rokov, v horskej oblasti Ha Giang na severe 
Vietnamu. Plne fermentovaný čaj pripomínajúci vzhľadom listové čaje zo Srí 
Lanky, v chuti skôr čierne čaje z Kene. Vhodný k opakovaným nálevom.

E E 5,30 €
c c c 4,80 €

Taiwan, Barma, Vietnam



34 Čajový lupeň

Čierne ochutené a aromatizované čaje

ružový Čaj
Nemenej tradičný spôsob aromatizovania čínskeho červeného čaju - v  tomto 
prípade lupeňmi ruží. V Dobrých čajovniach podávaný aj pod názvom „Čaj pána 
Karla Hynka Máchu – čaj pre dvoch“.

H 3,75 €   

sLivKový Čaj
Čierny čaj aromatizovaný, s kúskami sušeného ovocia (jabĺčko).

H 3,75 €

KoKosový Čaj
Čierny čaj aromatizovaný, s kúskami strúhaného kokosu. V Dobrých čajovniach 
podávaný aj pod názvom „Malajský tiger“©.

H 3,75 €   

vaniLKový Čaj
Čierny čaj, aromatizovaný esenciou vanilka bourbon.

H 3,75 €

ČoKoLádový Čaj
Čierny čaj aromatizovaný, s  prímesou pražených šupiek kakaových bôbov. 
V Dobrých čajovniach podávaný aj pod názvom „Čaj Edwarda Leara“©.

H 3,75 €

earL greY Srí Lanka
Obľúbený veľkolistý čierny čaj jemne ovoňaný bergamontovou silicou.

H 3,75 €
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Čierne čaje

darjeeLing first fLush India
V drsnej horskej klíme Himálaja, v oblasti Dardžílingu, sa prvý jarný zber čaju od 
marca do konca apríla nazýva First Flush. U tohto čaju je predovšetkým cenená 
jeho kvetinová vôňa. Do Dobrej čajovne ho nakupujeme priamo v  produkčnej 
firme a potom prepravujeme letecky. Vďaka tomu sa do Vašej šálky dostáva čaj, 
ktorý je zaručene čerstvý. V ponuke len do vyčerpania zásob.

h h 4,95 €
B B B 4,45 €

darjeeLing second fLush India
Druhý zber čajových lístkov prebieha tesne pred obdobím dažďov, od konca 
mája necelých 50 dní. Tieto čaje sú pre svoju chuťovú kvalitu a úžasnú vyzretosť 
porovnávané so slávou vín z  Bordeaux. Ponúkaní zástupcovia boli veľmi 
starostlivo vyberaní už vytríbenými jazýčkami milcovskými za účasti čajových 
živnostníkov viacerých. Drobnejšie zelenožlté lístky s prímesou tmavých tipsov. 
V ponuke len do vyčerpania zásob.

h h 4,95 €
B B B 4,45 €

darjeeLing autumnaL                                                India
Až prekvapivo delikátny výberový zber októbrový  – po mohutných letných 
dažďoch a zberoch čajové kríky zmladené sú, by na nich v láskavom slnci jesennom 
vyrazili jemné lístky a tipsy ochmýrené. Medzi znalcami býva tento čaj popisovaný 
ako „First Flush s kvapkou medu“.

h h 4,95 €
B B B 4,45 €

darjeeLing himaLáj India
Indický čistý vysokohorský čierny čaj, ručne zbieraný na južných svahoch Himálají 
v  Západnom Bengálsku. Jedná sa spravidla o  jesenný zber, ktorý sa vyznačuje 
vyrovnanosťou farby nálevu, chuti i arómy. Doporučujeme na zahnanie smädu.

h 3,75 €

India
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Čierne čaje

manipur smoKY tea India
Výhradne ručne spracovávaný a  nad ohňom dosušovaný čierny čaj z  divoko 
rastúcich čajových stromov z  indického štátu Manipur, ktorý sa nachádza 
juhovýchodne od indického štátu Assam – v oblasti, ktorá je považovaná za 
prapôvodný výskyt čajovníka vôbec. Čaj s výrazným charakterom dymovej vône 
a hutnej, zemitej, no zároveň sladkej chute, vhodný k opakovaným nálevom.

ee 5,30 €
c c c 4,80 €

assam Brahmaputra India
Indický čierny čaj z  údolnej oblasti plantáží na brehoch magickej rieky 
Brahmaputry. Objavili ju bratia Bruceovi takmer pred 170 rokmi. Tento čaj 
bol vyšľachtený z  divokej odrody čajovníka neskôr nazvaného Thea Assamica. 
Tohtoročná zásielka samozrejme vyniká mimoriadnou čerstvosťou a znamenitou 
iskrou v chuti. Hnedočierny lístok s obsahom svetlých tipsov, rovnomerne zvinutý 
do polmesiačika. V šálke temne červeno-hnedý nálev sýtej arómy a výdatnej chuti. 
Vhodný pred ďalekou cestou.

h 3,75 €

India, Rwanda

Zberačky chrániace sa počas zberu pred prudkým slnkom v záhrade Castleton 
v Darjeelingu.

Organická záhrada Satrupa v indickom Assame.
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Čierne čaje

assam ctc - KundaLimuKh India
Indický čierny čaj z  údolnej oblasti plantáží na brehoch magickej rieky 
Brahmaputry. Tento čaj bol vyšľachtený z  divokej odrody čajovníka, neskôr 
nazvaného Thea Assamica. Jedná sa na našom trhu o prvého zástupcu indických 
tzv. nížinných čajov, vyrábaných modernou metódou CTC - Crushing (drvenie), 
Tearing (trhanie) & Curling (rolovanie). Táto metóda dáva vyniknúť výdatnej 
až živočíšnej vôni a sýtej drevitej chuti. Doporučujeme piť pred divokou nocou.

h 3,55 €

nepáL guranse Nepál
Ďalšia pozoruhodná variácia nepálskeho čaju zo susedného horského údolia. 
Na rozdiel od inde v  Nepále obvykle viac či menej úspešné napodobňovanie 
čajov darjeelingského typu, zvolili plantážnici miestni vlastnú cestu pestovania 
a  spracovania čaju. Výsledok ich úsilia býva zvlášť znamenitý v  období Second 
Flush. Rovnomerne zvinuté lístky hnedej farby s vysokým obsahom striebristých 
tipsov, vôňa jemná, chuť mohutná.

h h 4,85 €
B B B 4,35 €

nepaL iLam Nepál
Na južných svahoch majestátnych Himalájí, takpovediac „cez kopec“ od 
presláveného Darjeelingu, podarilo sa usilovným nepálskym plantážnikom aj bez 
britských koloniálnych skúseností, priviesť na svetlo čajového sveta plnohodnotný 
čierny čaj vysokohorského typu. Hnedozelené rovnomerne zvinuté lístky 
s vysokým obsahom strieborných tipsov, plnej vône a chuti decentne zvieravej.

h h 4,85 €
B B B 4,35 €

India, Nepál
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Čierne čaje

rWanda BLacK orthodoX – Bio Rwanda
Čierny listový čaj s  certifikátmi Bio-Organic, ocenený v  roku 2013 cenou 

„Najlepší rwandsky čaj“ na Severoamerickej čajovej konferencii. Čaj má vynikajúcu 
vôňu, jasne oranžovú farbu a  jedinečný charakter so sladkými, zaoblenými až 
orechovými tónmi.

h h 4,85 €
B B B 4,35 €

rize caY  Turecko
Napriek tomu, že sa na severovýchode Turecka, na úpätí Pontských hôr pestuje 
iba krátko (prvá plantáž tu vznikla až počas 2. svetovej vojny), získal si tento 
čaj svoj nezameniteľný charakter a veľkú popularitu. Znamenitý k popíjaniu pri 
vodnej fajke. Červený, silne aromatický, jemne drvený čaj. Pri dodržaní tradičného 
postupu prípravy je v  pohári tmavo červenohnedý, chuti mierne nasládlej 
s podmaňujúcimi vlastnosťami. Pije sa sladený.
Jedná sa o certifikovaný Bio organický čaj, len v Dobrých čajovniach v kvalite tejto 
exkluzívne ponúkaný!

D 3,40 €

ceYLon adam’s peaK Srí Lanka
Čierny vysokohorský listový čaj z  oblasti Nuwara Eliya, konkrétne zo záhrad 
Labookelie. Znamenitý, plne aromatický čaj, rozkošný v  náleve, vykresľujúci 
krivky záhrad, čo rozpínajú sa pod vrcholkami hôr Samanalakande. Je vhodný pre 
bežné popoludňajšie čajové dýchanky.

h 3,55 €

ceYLon tiger river Srí Lanka
Znamenitý, plne aromatický listový, takzvane nízkohorský čaj z oblasti Kandy na 
čarokrásnom ostrove Srí Lanka. Výdatný v  šálke, podobajúci sa čaju asámskeho 
typu. Vhodný pre osamelých pijakov čaju.

h 3,55 €

Rwanda, Turecko,
Srí Lanka



39 Čajový lupeň

Tmavé čaje

Čaje, u ktorých bolo po prvej čiastočnej fermentácii a usušení 
prevedené ešte ďalšie spracovanie. V prípade Puerov „zelených“ 
došlo k ich napareniu a zlisovaniu do najrôznejších tvarov. U Puerov 

„tmavých“ prebehla ešte jedna umelo vyvolaná fermentácia. Potom 
boli proste usušené alebo tiež zlisované.

pu er cha Čína  Yunnan
(tmavý)
Dodatočne fermentovaný, u nás predtým neobvyklý tmavý čaj z juhočínskej 
provincie Yunnan. Tento čaj sa vyznačuje úplne špecifickou (zemitou) arómou 
starých buddhistických kláštorov. Vyžaduje dlhší čas na máčanie. V šálke je potom 
nálev až kávovo tmavej farby. Po prvom prekvapení chutí podmanivo. 

h 3,75 €

puer gong ting                                                           Čína    Yunnan
(tmavý)

„Puer císarského dvora“ je tmavý čaj puer typu „shou“ spracovaný z vrcholových 
jarných tipsov čajovníka v  oblasti Lin Cang na juhovýchode Yunnanu. Nálev 
veľmi jemnej vône a  chute, bez sebamenšej stopy horkosti aj pri opakovanom 
zaliatí. Puer špičkovej kvality, delikátnej „kakaovej“ chuti.

ee                                                             5,65 €
c c c                                                           5,15 €  

zhu Ye pu er cha  Čína  Yunnan
Vôňa bambus. (tmavý)
Podľa zvyklostí miestnych obyvateľov je čaj napchatý do zelených bambusových 
tyčí, aby tak získal jemnú arómu tejto exotickej rastliny. Po rozštiepení bambusovej 
tyče cca 30 cm dlhej získame hnedočierny výlisok drobnolistého čaju. Nálev má 
jemne nasladlú chuť a vôňu ovocného typu.

ee 5,65 €
c c c  5,15 €

Shou
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Tmavé čaje

chi tse Bing  cha Čína  Yunnan
Svadobný koláč. (tmavý)
Čaj Pu Er lisovaný do tvaru koláča. Na juhu Číny v provincii Yunnan tradičný dar 
pri zásnubách ako symbol rodiny (kruhový tvar) a dlhovekosti (Pu Er sám).

ee 4,65 €
c c c  4,15 €

zhuan cha Čína  Yunnan
Čajová tehla. (tmavý)
Exportný názov Yunnan Tea Brick, Pu Er lisovaný do tvaru tehly.

ee 4,65 €
c c c  4,15 €

tuo cha  Čína  Yunnan
(tmavý)
Čaj Pu Er lisovaný do tvaru misky.

ee 4,65 €
c c c  4,15 €

Shou

Fermentovaný tmavý Puer Shu Cha.



41 Čajový lupeň

Tmavé čaje

Lao shu Bing cha Čína  Yunnan
Divočák. (zelený)

„Puer zo starého stromu“ je plný názov tohto ojedinelého čaju. Lístky pre 
výrobu tohto čínskeho originálu sú trhané v korunách divoko rastúcich čajových  
stromov. V roku 2007 sme v juhočínskej autonómnej oblasti Xishuang-banna mali  
možnosť pozorovať akrobatické výkony miestnych dedinčaniek šplhajúcich  
sa v korunách čajovníkov uprostred pralesnej vegetácie.

eee 5,85 €
c c c 5,35 €

puer sa Bang                                                                     Laos
„Čaj z bambusu“ (zelený)
Čajové lístky sú zbierané výhradne z divoko rastúcich čajových stromov v horách 
na severe Laosu. Po zavädnutí na slnku sú natlačené do bambusových tyčí 
a dosušené nad ohňom. Čaj Sabang pripomína v chuti zelený čínsky Puer. Vďaka 
zvláštnemu spôsobu spracovania chutí veľmi delikátne a  jednotlivé nálevy sú 
vzácne vyrovnané.

eee 5,30 €
c c c 4,80 €

Bai mu dan Bing cha Čína  Yunnan
„Biely koláč“. (biely)
Biely čaj lisovaný do tvaru koláča. Zvláštnostka z provincie Yunnan. Základom 
pre ďalšie spracovanie sú jemné čajové listy typu Bai Mu Dan. Čajový koláč 
krásny na pohľad (vzhľadom k hojnej prítomnosti bielych tipsov), lákajúci na 
ochutnanie. Vzhľadom k technológii spracovania (lisovanie) a pôvodu čajových 
listov (Yunnan), vydáva táto verzia bieleho čaju až nezvyklý počet pomerne 
výrazných nálevov.

ee 4,95 €
c c c 4,45 €

Sheng
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Nápoje rozličné

Kategória tradičných nápojov nečajového pôvodu vhodných 
k celoročnej konzumácii.

matÉ rancho Argentína
Tradičný nápoj juhoamerických Indiánov, posvätná bylina cezmína paraguajská. 
Vyniká svojimi povzbudzujúcimi účinkami - obsahuje až 2% kofeinu. Podávame 
ju v typickej tekvici - kalabase s trubičkou - bombillou, ktorou sa nápoj sŕka. Nálev 
z  drveného svetlozeleného listu cezmíny má jemne dymovú arómu, pri väčšej 
koncentrácii trpko nahorklú bylinnú chuť, ktorá sa dá vylepšiť karamelizovaným 
cukrom alebo medom. Maté je vhodné na nočné bdenie. 

 3,15 €

rancho amigo Argentína
Dvojnásobne silné Rancho v kalabase, ale zaliate tekutým karamelom. Vhodné,  
ak tridsať dní nechcete spať.

  3,85 €
 
Okrem čistého Argentínskeho Maté ponúkame na výber aj Brazílske ochutené korením – 
zázvor, kardamón, škorica, klinček a fenikel – alebo Brazílske doplnené o Ginko, Guaranua 
a pomarančovú kôru.

Juhoamerické Maté podávame tradične - v kalabase s bombilou.
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Nápoje rozličné

rooiBos Južná Afrika
Na začiatku 20. storočia objavená bylina, vyskytujúca sa v Kapskej oblasti na juhu 
Afriky. Pestuje sa a spracováva obdobne ako čaj. Drobné červenohnedé ihličky 
kvetinovo nasladlej vône, v šálke nálev červenej farby a bylinkovo sladkej chuti.

h  2,85 €

rooiBos zeLený  Južná Afrika
Juhoafrická bylina Rooibos. Neobsahuje kofeín, a tak si na nej môžu pochutiť aj 
deti a tehotné žienky. K večernému popíjaniu je veľmi vhodná. Má vysoký obsah 
minerálov a vitamínov, ktoré sú vynechaním procesu fermentácie zachované 
v pôvodnej forme.

h  2,85 €

rooiBos orange – chocoLate   Južná Afrika
Juhoafrická bylina Rooibos Massai ochutená pomarančovo-kakaovou príchuťou. 
K večernému popíjaniu vhodná. Má vysoký obsah minerálnych látok, odporúča 
sa piť tento nápoj pravidelne. Ideálny aj s mliekom a medom.

h  3,20 €

rooiBos Lemon – ginger  Južná Afrika
Rooibos ochutený citrónovou trávou a kúskami sušeného zázvoru. 

h  3,20 €

rooiBos orange Južná Afrika
Rooibos ochutený pomarančovou kôrou, škoricou a kvetmi slnečnice.

h  3,20 €
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Nápoje rozličné

honeYBush Južná Afrika
Medový ker, braček červeného kríka pochádzajúci z  južnej Afriky. Nápoj 
z  medového kríka s  účinkami porovnateľnými ako čaj Rooibos. Jeho medovo 
sladká aróma je ako stvorená pre skutočných labužníkov.

h  3,20 €

africKÉ neBo
Receptúra to naša originálna z nášho cítenia vzišlá ponúka nápoj vskutku lahodný. 
Kombinácia Pomarančového Rooibosu s  Honeybushom dochutená mliekom 
a cukrom. (0,5 l)

d  3,85 €

BrazíLsKe neBo Brazília
Variácia na receptúru nášho obľubeného Afrického neba, tentokrát pozostávajúca 
z Maté brazílskeho praženého v spojení s kúskami madlí, pražených kakaových 
bôbov, kvetu kaktusu a Rooibosu, jemne mliekom a cukrom obohatená. Lahôdka 
pre všetkých „kakavkárov“!

d  3,85 €

iBišteK Eg ypt 
Karkadee, alebo Ibištek krvavý sa používa na prípravu tradičného arabského nápoja 
sýtej červenej farby. Typický je hlavne pre Egypt kde sa pije veľmi sladký. Chuť má 
veľmi osviežujúcu ovocno - kyslastú. Karkadee veľmi dobre vplýva na organizmus. 
Má protizápalové a dezinfekčné účinky na tráviaci a močový trakt, je účinný v boji 
s cholesterolom a nadváhou, osviežuje, odstraňuje únavu a vylepšuje náladu. (0,5 l)

d  3,40 €

Bora-Bora
Exotický ovocný nápoj k  bežnému popíjaniu vhodný. Kombinácia sušeného 
ovocia, plodov a bylín občerství, energiu dodá i chuťové poháriky poteší. Zloženie 

- ibištek, jablko, hrozienka, papája, ananás, čierna jarabina, baza, malina, jahoda, 
šípky, kvet slnečnice, nevädza poľná, aróma.

d  3,40 €
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Nápoje rozličné

materina dÚšKa Slovensko
Pre potešenie slovenského ducha sme zaradili do ponuky aj tradičnú to bylinu 
slovenskú. Lieči prechladnutie, kašeľ a chrípku, uvoľňuje bolesť svalov a kŕče.  
(0,5 l)

d  3,30 €

poKojný spánoK
Zmes bylín charakteru upokojujúceho, nápoj k  večernému popíjaniu vhodný. 
Zloženie – Honeybush, Rooibos, mäta, rumanček, fenikel, citrónová tráva, 
medovka, šalvia, levanduľa. 

d  3,30 €

tajomstvo deviatich BYLín  
Unikátne namiešaná receptúra pozostávajúca z  deviatich liečivých bylín 
s charakteristikou antivírovou, s výrazným účinkom na  imunitu. Táto kombinácia 
je vhodná najmä v  tak neobľúbenom chrípkovom období. Zložená je z  bylín 
nasledovných: baza čierna, pamajorán, lipa, mäta, dúška tymianová a  materina, 
medovka, repík, echinacea.

d 3,30 €

nana – marocKá mäta  Afrika
Bylina zo severnej Afriky, vyznačujúca sa neobyčajne prenikavou, príjemne sladkou 
mentolovou vôňou a chuťou. Mäta má priaznivé účinky pri tráviacich ťažkostiach, 
uvoľňuje kŕče, zlepšuje chuť do jedla, tíši podráždený žlčník, posilňuje nervovú 
sústavu a pôsobí ako mierne afrodiziakum.

d  2,85 €
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Nápoje rozličné

Lapacho Brazília
„Čaj Inkov.“
Významne liečivá drevina rastie predovšetkým v hustých amazonských pralesoch 
Brazílie a teplých horských oblastiach Južnej Ameriky, najmä v Argentíne, 
Paraguaji a  Bolívii. Na liečebné využitie sa používa vnútorná strana jeho kôry. 
Lapacho napomáha k prečisťovaniu organizmu od nečistôt a usadenín. Najviac sa 
cení pre svoju schopnosť stimulovať imunitný systém. 
Úctivo však upovedomujeme vás, že príprava jeho 20-25 minút trvať môže, aby 
účinok zaručený bol.

d 3,75 €

catuaBa Brazília 
Catuaba je kôra z vysokého stromu pôvodom z Brazílie. Je to jedna z najznámejších, 
najpopulárnejších afrodiziakálnych rastlín,ktoré v Amazónii nájdeme. Jej nervovo 
stimulačné účinky a liečive účinky sú známe v Brazílskej ľudovej medicíne už po 
dlhé veky. Catuaba svojmu účinku vďačí za bohatý obsah výživných látok. Je 
zároveň cenená pre antibakteriálne a antivírusové účinky, schopnosť zlepšovať 
pamäť, pomôcť pri psychickom vyčerpaní alebo únave. 
Jej príprava je rovnaká ako pri odvare z Lapacha, nutné je preto 20-25 minút na 
výsledný nápoj si počkať.

d 3,75 €

saKuracha  Japonsko                                                                                                
Nečajová špecialita z  Japonska (pref. Shizuoka) – ručne zbierané listy divokej 
čerešne (druh sakury), spracované rovnako ručne v štýle oolongu. Len niekoľko 
lístkov umožní pripraviť viacero nálevov prírodne voňajúceho nápoja, chuti 
čarovne – sladkasto čerešňovej.

aa 5,65 €
bbb 5,15 €
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Nápoje rozličné

sahLep  Turecko
Turecké pitíčko, náhražka tradičného, výdatného mliečneho nápoja, veľmi 
obľubeného v Turecku, ale aj v širšom arabskom svete.  V Turecku sa podáva ako 
posilňujúci nápoj s podtitulom „afrodiziakum“. Pochúťka sladká, krupicu alebo 
puding náš pripomínajúca, z čisto prírodných ingrediencií pozostávajúca. Podáva 
sa horúce v sklenenom pohári s obsahom 2,5 dl.

škoricový - jemne dochutený škoricou
J  2,85 €
Kokosový - bohato posypaný strúhaným kokosom
J  2,85 €
jablčný - s čerstvo nakrájaným jablkom a škoricou
J  2,85 €  
orieškový - so zmesou orechov, hrozienok a škorice
J  3,15 €    
Banánový - s kúskami banánu a čokoládovou posýpkou
J  3,15 €    
svätojánsky - s karobovým práškom (náhrada kakaa)
J  3,15 €    
maťov - s japonským zeleným čajom Matcha
J  3,15 €    
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Špeciality

Dobrá čajovňa ponúka okrem čajov klasických, tiež niektoré vlastné 
zmesi či receptúry pod vlastnými názvami.

Yogi Čaj
Indická rituálna špecialita Dobrej čajovne. Zmes korenia – mletého zázvoru, 
kardamónu, škorice, feniklu, klinčeka, pomarančovej kôry s čiernym čajom, 
mliekom, cukrom alebo medom podávaná. Nálev bielej mliečnej farby, pálivej 
chuti, prenikavej vône až s mierne omamnými účinkami.

h 4,60 €

spomienKa na BomBaY©

Indická receptúra – s  použitím čierneho čínskeho čaju s  praženými kakaovými 
bôbmi, doplnená mliekom a medom. Nálev bielej mliečnej farby, podmanivo 
čokoládovo - medovej vône.

h 4,15 €

Čaj, Čaje, Čaj©

Spomienka na Indiu. Čierny asámsky čaj, povarený v mlieku, silne sladený. Podáva 
sa za neustáleho pokriku „čaj, čaje, čaj“. Vhodný ku spomínaniu na cesty diaľok.

h 3,95 €

maLajsKý tiger©

Čierny čínsky listový čaj s kúskami strúhaného kokosu. Nálev červenej farby, ľahko 
kokosovej vône a nasladlej chute.

h 3,75 €

pÚštna duna©

Listový čínsky zelený čaj s marockou drvenou mätou (Mentha spicata  
cv. Moroccan), zvanej Nana a cukrom. Receptúra marocká. Nálev žltozelenej 
farby, prenikavej mätovej vône, výrazne sladkej chuti.

h 3,40 €
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Špeciality

vÔŇa Kašmíru©

Opojne voňajúci nápoj, vône lákavých diaľok Východu. Zmes zeleného, 
polozeleného a  čierneho čaju so sušeným zázvorom, pomarančovou kôrou 
a  klinčekom. Nálev žltastozelenej farby, prenikavej klinčekovej vône a  chute 
ľahko natrpklej s dozvukom ovocným.

h 3,75 €

Čaj edWarda Leara©

Čierny čínsky listový čaj ovoňaný lákavou čokoládovou esenciou – nesie názov 
inšpirovaný básničkou Edwarda Leara – o jednom pánovi, ktorý žil v Bombaji iba 
o čaji. Receptúra čaju s čokoládou pochádza práve z týchto miest. Nálev červeno-
hnedej farby, s jemnou čokoládovou vôňou.

h 3,75 €

Čaj pána KarLa hYnKa máchu© – Čaj pre dvoch
Ide o čaj s omamnou vôňou ruží, v duchu básne známeho ospevovateľa lásky. 
Čierny listový čaj, ovoňaný esenciou z ružových kvetov, s výskytom drobných 
ružových lístkov. Nálev nasladlej chuti, podmanivej arómy. Vhodný pred večernou 
prechádzkou vo dvojici.

h 3,75 €

spomienKa na jeruzaLem©

Čierny indický čaj, korenený mletou škoricou podľa tradičnej chasidskej 
receptúry. Typická vôňa škorice v spojení so silným čiernym čajom dáva v šálke 
jemne euforizujúci nápoj omamnej vône a červeno-hnedej farby.

h 3,85 €

spomienKa na istanBuL©

Čierny čaj, korenený mletým klinčekom podľa starej orientálnej receptúry. Typicky 
prenikavá vôňa klinčeka v spojení so silným čiernym čajom dáva posilňujúci nápoj 
červeno-hnedej farby, jemne euforizujúci.

h 3,85 €



50 Čajový lupeň

Špeciality

spomienKa na omdurman© 
Šaj bil hél.
Čierny čaj s  kardamónom, podľa receptúry zo Sudánu. Pikantná chuť tohto 
orientálneho korenia v spojení so silným nálevom dáva posilňujúci nápoj, jemne 
euforizujúci. Nálev červeno-hnedej farby, s ostrou vôňou kardamónu. 

h 3,85 €

gruzínsKY Čaj
Gruzínsky čierny čaj Čajchana pochádzajúci z  privátnych čajových záhrad na 
svahoch Kaukazu v okolí mesta Martvili. Silne povzbudzujúci čaj s osviežujúco 
orechovo-drevitou vôňou a  chuťou podávame tradične „po domácky“ ako 
v krajine svojho domova – so slivkovým lekvárom a kockami kandizovaného cukru.

h 4,30 €

rusKá Karavána
Tradičná zmes čínskych červených čajov Lapsang Souchong a Qi Hong. Vhodný 
ku čítaniu ruskej klasickej prózy.

h 3,85 €

Boston tea partY©

Zelený čaj Lu Shan Yun Wu a  červený Qi Hong Mao Feng v  jednej šálke. 
Názov je inšpirovaný historickou udalosťou zo 16. decembra 1773, kedy boli 
v dôsledku nepokojov, zapríčinených britskou koloniálnou politikou, nahádzané 
bedne s čajom v severoatlantickom prístave Boston do mora, čím vznikla určite 
svojrázna čajová zmes. Vhodný pri príležitosti výročia tejto udalosti alebo ako čaj 
do samovaru.

h 3,85 €
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Zdravie v pohári

vYchLadenÉ KYoto Kinen
Japonská delikatesa z  čaju matcha zeleného, mliekom a  cukrom zjemnená, 
s ľadom v pohároch 3,0 dl podávaná.

 3,40 €

100% ovocná šŤava – adeLKa
Kombinácia ovocnej šťavy jablčnej 90 % a bobuľoviny 10 % s obsahom ovocnej 
zložky 100 %. Neobsahuje žiadne chemické látky, farbivá ani umelé sladidlá, nie je 
z koncentrátu, lež z čistej ovocnej šťavy, navyše v bio-organickej kvalite. Vyrobená 
s láskou na Slovensku. 
V príchutiach Brusnica, Rakytník, Malina, Čučoriedka a Arónia. (2,5 dl)

 2,30 €

100% ovocná šŤava adeLKa & matcha
Prírodná ovocná šťava ADELKA obohatená o  kvalitný japonský čaj Matcha. 
Osvieženie s povzbudením v jednom pohári. (2,5 dl)

2,85 €

džÚs
100% nalievaný džús v príchutiach pomaranč alebo jablko. (3,0 dl)

 2,00 €

džÚs & matcha
100% pomarančový alebo jablkový džús obohatené o kvalitný japonský zelený 
čaj Matcha. (3,0 dl) 

 2,55 €
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Zdravie v pohári

matÉ – matÉ
Osviežujúci prírodný povzbudzujúci nealko nápoj z  čaju Maté. Neobsahuje 
žiadne umelé farbivá a sladidlá. Je sladený sirupom z Agáve. (0,5 l)                                                                      

2,95 €

mineráLna voda
Jemne perlivá s objemom 3,3 dl.

  1,20 €
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Doplnky k čaju

ČajovÉ sušienKY
Miska sušienok z tradičného obľúbeného lineckého cesta kakaového, škoricového 
či kokosového. Porcia 65 g.

1,85 €

chaLva 
Rýdzo sladká sezamová pochúťka zaliata medom, posypaná škoricou. Podávame 
s lyžičkou na podšálke. Porcia 35 g.

1,60 €

sezamKY
Placičky so sezamovými semienkami, balené v celofáne. Pochúťka, ktorej sa nedá 
odolať. Porcia 27 g.

1,20 €

Kandizovaný zázvor
Miska kandizovaného koreňa zázvoru. Špecialita z povzbudzujúcej liečivej 
rastliny, obľúbená v krajinách ázijského kontinentu. Porcia 50 g.

2,45 €

eXoticKá zmes
Sladká zmes kandizovaného ovocia - sušený banán, strúhaný kokos, papaya, 
ananás a hrozienka. Porcia 60 g.

1,95 €

oriešKová zmes
Neodolateľná zmes vybraných kešu orieškov, mandlí, lieskovcov, para orechov, 
vlašských orechov a hrozienok. Porcia 60 g.

2,45 €
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Doplnky k čaju

teKvicovÉ semiaČKa
Obľúbená pochúťka k čaju. Sušené tekvicové semiačka, lúpané, nesolené. Porcia 60 g.

1,85 €

pistácie  
Tradičná pochutinka k čaju, obľúbená po celom svete. Pražené, solené, nelúpané 
pistáciové oriešky. Porcia 50 g.

2,45 €

japonsKá zmes 
Delikátne japonské ryžové pečivo, pripravované podľa niekoľko storočí starých 
receptúr. Zmes pikantných, ale aj v sladkej škrupinke balených orieškov, 
sezamových semienok a morských rias. Znamenitý doplnok najmä k zelenému 
čaju. Porcia 40 g.

2,25 €

WasaBi
Japonský zelený chren má vynikajúce účinky na zažívanie, pôsobí ako skvelá 
dezinfekcia ústnej dutiny, je vhodný pre astmatikov, používa sa pri redukčnej 
diéte. Neobsahuje tuk ani cholesterol a v Japonsku tvorí jednu z najbežnejších 
ingrediencií v kuchyni. U nás vám ponúkame delikátnu kombináciu sladkastých 
orieškov v pálivom wasabi prášku. Porcia 45 g.

2,25 €

mLieKo
K vybraným špecialitám, ale i na požiadanie k čaju podávame horúce, alebo vo 
forme sušenej sójovej náhradky mlieka. (1.0 dl)

0,50 €

med
Podávame k vybraným špecialitám, ale aj na požiadanie k čaju. Porcia 20 g.

0,50 €
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Pokrmy k čaju

KusKus „derviš“©

Tradičné arabské jedlo, ktorého základom je pšeničná krupica zvaná kuskus. 
V Dobrej čajovni sa podáva ochutený arabským korením s fazuľami v paradajkovej 
omáčke, kukuricou a oblohou zo surovej zeleniny. Jedlo vhodné pre vegetariánov. 
Porcia vrátane oblohy 380 g.

  4,80 €

KusKus „casaBLanca Brunch“
Variácia arabského jedla, tentokrát na sladko. Podáva sa s chrumkavou orieškovou 
zmesou a hrozienkami, zdobené ovocím. Doporučujeme predovšetkým milcom 
sladkých pochúťok. Porcia celková 320 g.

  4,80 €

KusKus „podivuhodný mandarín“©

Sladký kuskus so škoricou a  strúhaným kokosom, ochutený mandarínkami 
a zaliaty medom. Možnosť mandarínky zameniť za jahody. Porcia 280 g.

 4,80 €

BaBa ghanouge (baba chanuš) 
Tradičný - v Arábii značne populárny - pokrm vyrobený z baklažánu, sezamovej 
omáčky, citrónovej šťavy a  olivového oleja. Veľmi výdatná a  zdravá delikatesa 
s  oblohou z  čerstvej zeleniny. Podávame s  arabským chlebom – pitou 
a libanonským korením – zatarom. Porcia 300 g. 

 5,30 €

hommos
Pochúťka z pomletého cíceru a sezamového krému. Podávame s olivovým olejom, 
zatarom, pitou a oblohou z čerstvej zeleniny. Porcia 300 g. 

 5,30 €
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Pokrmy k čaju

pita so sYrom
Arabský biely chlieb (dvojitá placka, pečená špeciálnym spôsobom tak, že sa po 
nahriatí dá rozlične plniť) plnený slovenským syrom Feta a olivami. Decentne 
posypané mletým kardamónom, olivovým olejom potreté. Porcia 150 g.

  3,85 €

pita KozenKa
Originálna receptúra pochádzajúca zo spriatelenej Dobrej čajovne Českej. 
Arabská chlebová placka plnená jemným kozím syrom, paradajkami, zjemnená 
olivovým olejom a ovoňaná sušenou bazalkou. Porcia 150 g.

 3,85 €

pita fred
Arabský biely chlieb s  maslom, medom a kúskami kandizovaného zázvoru, 
posypaný škoricou. Pochúťka mierne pálivá. Porcia 120 g.

  3,85 €
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Pokrmy k čaju

pita  LiBanon
Arabský biely chlieb s libanonským korením zatarom a olivovým olejom.  
Porcia 70 g.

  2,85 €

pita so šKoricou
Arabský biely chlieb s maslom, posypaný škoricou a zaliaty medom. Pre každého, 
kto odohnať hlad rýchlo chce. Porcia 70 g.

 2,85 €

pita
Teplý arabský chlieb na pridanie veľkým jedlíkom. Porcia 65 g.

1,20 €

zapeKanÉ toustY sYrovÉ
2 ks dupľovaného hriankovaného toustu so syrom, plátkom paradajky, uhorky 
s horčicou, kečupom alebo s pikantnou pastou podávaný. Porcia 130 g.                                                                                        

3,30 €

zapeKanÉ toustY sLadKÉ                                 
2 ks dupľovaného hriankovaného toustu s  maslom a  ovocným džemom, alebo 
s nutelou či medom delikátny je. Porcia 90 g.

                                                                                              3,10 €



Čajový LupeŇ

Ceny v čajovom lístku sú platné od 15. 3. 2020
Všetky ceny v čajovom lístku sú vrátane DPH. 

tel: 0918 387 435 
www.dobracajovna.sk
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