
 Černé čaje
Čína  

Červené čaje – Hong Cha
V Číně jsou černé čaje podle barvy nálevu označovány jako čaje červené, vyrábí se úplnou oxidací čajových

lístků.  Lístky  se  nejprve  nechají  zavadnout,  takže  díky  odpaření  vody  změknou  a  dají  se  lépe  rolovat.

Rolování porušuje buněčnou strukturu lístku a šťáva, která se uvolňuje, umožní správný průběh oxidace. Po

ukončení oxidace se lístky usuší horkým vzduchem. Celý proces výroby ovlivňuje výsledný vzhled, chuť a vůni

čaje a závisí na zkušenostech producenta. Kromě způsobu zpracování je výsledná chuť ovlivněna také místem,

kde byly čajové lístky vypěstovány.

2018 Tong Mu Guan Yesheng Zheng Shan Xiao Zhong - HQ Lapsang – vícenálev * 150 Kč
provincie: Fujian

Čaj  pocházející  z divoce rostoucích keřů v oblasti  Tong Mu v Národním parku Wuyishan.  Čaj byl
zpracován pouze ručně a v jeho chuťovém charakteru se krásně snoubí divoký čajovník i pohoří Wu Yi.
Výrazné aroma květin, máku, vzácného dřeva a povidel.  Delikátní sladká chuť s tóny připomínající
květiny, ovoce či mák s dlouhým kořeněným a květinovým dozvukem. 

2019 Shou Ning Jin Jun Mei - Zlaté Obočí – vícenálev * 140 Kč
provincie: Fujian

Tento druh čaje byl uveden na trh v roce 2004 a od té doby patří neodmyslitelně mezi ty největší
čajové skvosty. Čaj pochází z cca 30 let starých keřů a zpracovává se. Chuť je plná, sladká, s tóny květin,
ovoce, kakaa, koření a dlouhým medovým dozvukem.

2017 Menghai Si Mili TF Dian Hong – vícenálev * 140 Kč
provincie: Yunnan
Jeden z nejzajímavějších červených čajů, které jsme za poslední dobu ochutnali. Pochází ze ze starých
stromů v oblasti Menghai, kde se ručně zpracovává v malé továrně Si Mili. Intenzivní aroma s tóny
přezrálých meruněk, nektarinek, lučního medu, koření (skořice), čerstvých květin a santalového dřeva.
Chuť je velmi plná, sladká, kde převažují tóny ovoce a medu a má dlouhý kořenitý sladký dozvuk. 

2019 Shou Ning Jin Guan Yin - Zlatá bohyně milosrdenství – vícenálev 130 Kč
provincie: Fujian
Čaj  z  malé  a  spíše  neznámé  čajové  oblasti,  kde  se  vedle  divoce  rostoucích  keřů  pěstují  převážně
kultivary Jin Guan Yin a Jin Mu Dan. Během výroby je využit postup natřásání lístků v bambusových
válcích běžné spíše pro wu-longy. Čaj má díky tomu výrazné květinové aroma. Chuť je středně plná a
velmi atraktivní, s tóny citrusů, čerstvých květin, kakaa a dlouhým medovo-kořeněným dozvukem. 

2019 Wu Yi Zheng Shan Xiao Zhong - Lapsang – vícenálev 120 Kč
provincie: Fujian
Červený čaj, nesprávně nazývaný jako Lapsang, pochází z oblasti kolem Národního Parku Wu Yi Shan,
zapsaného na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. Lístky pocházejí z malé zahrady a
zpracovávají  se  tradičním  způsobem  -  sušením  kouřem  borovicového  dřeva.  Aroma  je  velmi
intenzivní,  chuť  je  plná  s  tóny  oříškové  čokolády,  čerstvých  květin,  jahodové  marmelády  a  velmi
dlouhým dozvukem. 

2019 Shou Ning Yesheng Hong Cha – vícenálev 110 Kč
provincie: Fujian

Yesheng je označení pro divoce rostoucí čajové keře. Na výslednou chuť tohoto čaje má největší vliv
zpracování, během  kterého se lístky „natřásají“ v bambusových nebo kovových válcích, stejně jako čaje
typu Wu-long. Díky tomuto kroku čaj získává výrazné aroma. Vůně je velmi intenzivní, dominují tóny
květin, ovoce, máku, vzácných dřev a koření. Chuť je plná a atraktivní, s tóny ovoce, květin a koření.

2018 Anhui Xiao Chu Ye Zhong Qimen - Keemun  – vícenálev 110 Kč
provincie: Anhui

Po dlouhé době jsme narazili na Qimen, který nám vyhovuje. Jedná se o ručně zpracovaný, celolistý čaj
oxidovaný  při  vysoké  vlhkosti  vzduchu  a  pečený  na  dřevěném  uhlí.  Jeho  projev  je  atraktivní  a
nezaměnitelný s jinými „hong cha“. Chuť je plná, s dominantními tóny povidel, čerstvých a sušených
květin, perníkového koření, kakaa, meruněk a jahod.

* Džoudy doporučuje - raritní čaj 



2019 Yunnan Feng Qing Hong Cha – vícenálev 110 Kč
provincie: Yunnan 

Velmi atraktivní čaj z jarní sklizně (začátek dubna), z geneticky divokých stromu (ye sheng), mladší
polo-divoce rostoucí stromky okolo 80 let staří. Vůně je velmi intenzivní, chuť je velmi plná, sladká s
tóny ovoce, kakaa, koření, chryzantémy a dlouhým medovým dozvukem.

2018 BIO Dian Hong – vícenálev 100 Kč
provincie: Yunnan

Prvotřídní, stejnoměrně svinutý list s vysokým podílem zlatavých, bohatě ochmýřených tipsů. Nálev
vynikající, svěží, medově nasládlé, smetanové chuti.

Japonsko

2018 BIO Koucha Benifuuki – vícenálev 110 Kč
Raritní japonský černý čaj vyrobený z kultivaru Benifuuki, který příjemně překvapí svou svéráznou,
příjemně nasládlou chutí s tóny medu a citrusů. 

Indie 

Assam je čajová oblast východní Indie, kde se pěstuje výlučně assamská varianta čajovníku (Camellia sinensis
var. Assamica). Objevení místního čajovníku se datuje do roku 1823. Assámský čaj je především čaj černý,
pěstovaný  v  nížinách  na  úrovni  moře,  proslavený  svou  plnou,  svěží,  často  až  sladovou  vůní.  Nálev  má
výraznou a  jiskrnou, oranžovou až měděnou barvu. Chuť je plná, zrale ovocná až sladová. 

léto 2017 Assam Imperial – 0,5l 100 Kč
Čaj  který v sobě snoubí sílu assámu a jemnost letního vánku má více  ovocných tónů s  náznakem
vanilky a květin, než je u assámských čajů obvyklé a méně svíravých tónů, jeho chuť je lehká a plná.

Assam CTC – 0,5l 80 Kč
Nejoblíbenější sorta čaje na indickém kontinentu. Čaj je zpracován metodou CTC (crush-tear-curl), to
znamená, že zavadnutý lístek je ve speciálním CTC rolleru podrcen, natrhán a srolován do malých
kuliček. Šťáva z lístků, která se během tohoto procesu uvolní, je k lístkům znovu přidána, poté následuje
fermentace a sušení.

Darjeeling a Nepál

Spíše než jako o černých, by se o těchto čajích mělo hovořit jako o čajích vysokohorských (nebo himalájských).
Způsob zpracování ale odpovídá černému čaji. Oproti typickým černým čajům mají mnohem jemnější chuť a
lehčí  aroma,  jehož  typickým  znakem  je  tzv.  Light  and  bright  efekt,  způsobený  jedinečnými  přírodními
podmínkami, ve kterých byl čaj vypěstován. 

Darjeeling je malé území na severu Indie, kde se v nadmořské výšce okolo 2000 metrů  produkující čajové skvosty.
Darjeeling je někdy nazýván šampaňským mezi čaji a patří mezi nejznámější a nejvíc ceněné černé čaje. Počátky
pěstování  čaje  v oblasti  sahají  do  roku  1841,  kdy sem Mr.  Campbell  přinesl  první  semínka čínského  čajovníku.
V náročném horském terénu se dodnes sklízí ručně.

První sklizeň - FF
První, tzv. jarní sklizeň, probíhá od konce února až do poloviny dubna. Nastává po zimním období vegetačního klidu, kdy
na čajových keřích vyráží čerstvé mladé výhonky. Jarní čaje se vyznačují listem zelené až šedozelené barvy, jasným světlým
nálevem svěží chuti s příjemnou stopou ušlechtilé hořkosti na jazyku. Vylouhovaný list má výrazně zelenou barvu a silnou
květinovou vůni. 

FF 2019 Giddapahar „Spring Wonder„ – vícenálev 120 Kč
Téměř neoxidovaný,  jarní  velkolistý  Darjeeling,  který Vás  zaručeně povzbudí.  Šťavnatá,  květinově-
trávová chuť, s dlouhým nasládlým dozvukem. 

FF 2019 Seeyok BIO – vícenálev 120 Kč
Čajová zahrada Seeyok se nachází v oblasti známé jako Mirik valley, kde se čaj pěstuje ve výšce 1100 -
1800 m.n.m. Čaj je držitelem certifikátu USDA Organic. V aroma dominují květinová a muscatelová
vůně s tóny bobulovitého ovoce, především rybízu a medu. Chuť je plná s výrazným muscatelovým
projevem a delším dozvukem.

* Džoudy doporučuje - raritní čaj 



Druhá sklizeň - SF
Čaje z druhé, letní sklizně, která probíhá během května a června, nám dávají velmi atraktivní čaj s nálevem zlatooranžové
až červenavé barvy. Je pro ně typická vyzrálejší, plná, bohatá, ušlechtilá chuť s tóny zralého  ovoce, jader,  ořechů,  vzácně
pak s muskatelem. Barva vylouhovaného listu se stejně  jako u nálevu pohybuje od zlatooranžové po načervenalou, čemuž
odpovídá i plné a bohaté aroma.

SF 2019 Giddapahar „Summer Delight„ – vícenálev 110 Kč
Letní  klasika  z  Darjeelingu.  Pouze  mírně  pečenější  oxidovaný  drobný  list  z  neklonálních  „China“
keříků. Nálev je nasládlý, výrazný, svěží, s lehce dřevitými tóny. Podle samotné zahrady Giddapahar to
nejlepší z jejich letošní letní sklizně. 

Podzimní sklizeň - AF
Čaj sklízený v podzimním slunci po období monzunů, od konce září do poloviny listopadu, má světle měděnou až hnědavou
barvu a je typický větším listem. Dává  nám silný, delikátní nálev měděné barvy a úchvatné chuti, zřetelně odlišné od
jarních i letních čajů. Vylouhovaný list má nádech měděné až zlaté barvy a sladké aroma.

AF 2018 Giddapahar „Wiry„ – vícenálev 100 Kč
Podzimní zástupce tradiční zahrady Giddapahar, která se rozkládá ve kolem výšce 1 480 m n. m. a je
téměř výhradně osázena čajovníky čínského typu. Jemnější oxidace dává čaji ovocnější vůni a chuť s
chlebovými tóny a jemným muscatelovým dozvukem.

Nepál - Historie nepálského čaje začíná založením prvních čajových zahrad v Ilámu roku 1863 za vlády Jung
Bahadur Rany, který dostal semínka čajovníku darem od tehdejšího čínského císaře. Nepálské čaje se podobají čajům
ze sousedního Darjeelingu či Sikkimu. Většina čajových zahrad se nachází v nadmořské výšce 900 až 2100 m.n.m. 

AF 2018 Arya Tara „Wonder„ – vícenálev 110 Kč
Podzimní sklizeň z malé čajové továrny Arya Tara. Čaj je jemněji oxidován ve stylu „Wonder“, takže
pokud  se  těšíte  na  jaro  a  hutnější,  plně  oxidované  podzimní  sklizně  vás  příliš  neberou,  nechte  se
překvapit tímto čajem. 

Ostatní země
2018 Gruzie – 0,5l 90 Kč
Čaj je zpracován jako celolistový a dává zlatooranžový nálev s lehce kouřovou vůní a tóny vzácných
dřev, vanilky a kakaa. Zaujme nasládlou, hladkou, jemně medovou chutí přecházející v chuť sladu a
karamelu.                                                                        

Tmavé čaje
Hei Cha - Čína

Čaj, které prošel dodatečnou fází post-produkční fermentace a zrání. Jejich společným znakem je lisování do
forem (obdélník, hnízdo apod.) nebo pěchování do bambusových košů a bambusových listů.

2011 Baishaxi Tianjian – vícenálev * 140 Kč
provincie: Hunan

Hei  Cha  lisovaná  do  bambusového  košíku.  Čaj  má  intenzivní  a  výraznou  chuť  s  tóny  dřeva  a
fantastické aroma borovice. Narozdíl od jiných Hei Cha je živější, s menší smetanovou stopou.

2012 Anhui Sun Yi Shun Liu An – vícenálev * 130 Kč
provincie: Anhui

Sun Yi Shun je nejslavnější značkou produkující Liu-an. Vyrábí se tradičním způsobem, který továrna
používá přes 100 let. Intenzivní vůně ovoce (meruněk, jablek, banánů), koření, kouře, vzácného dřeva.
Chuť  je  plná,  sladká,  s  tóny  ovoce  (meruněk,  jablek,  banánů),  koření,  kouře  a  dlouhým  sladkým
dozvukem.

* Džoudy doporučuje - raritní čaj 



Liu Bao

Čaj z provincie Guangxi kterému se nedostává takového věhlasu jako Pu-erhu, ale má své nezapomenutelné
místo na čajovém výsluní. Vyskytuje se převážně v sypané formě, která nejprve zraje ve výrazné vlhkosti (např.
bývalých protiletadlových krytech) a pak ve speciálních dřevěných skladech. Liu Bao zraje  v bambusových
koších o různých velikostech a oproti shu pu-erhu bývá jeho chuť „dřevitější“ a najdete v ní více „kouřových“
tónů.

1998 SuyYuan Liu Bao - spontánně fermentované – vícenálev * 140 Kč
Tento čaj  neprošel procesem kontrolované fermentace (Wo Dui)  ani  tradičním nakuřováním. Díky
vysoké vlhkosti v provincii Guangxi čaj začal fermentovat spontánně a pomalu. Za 20 let dosáhl krásně
vyzrálé chuti s tóny betelového oříšku.

2009 „Zhong Cha“ Liu Bao – vícenálev * 140 Kč
Liu Bao je čaj s více než 1500 let starou tradicí, v Česku méně známý typ post-fermentovaného čaje
(Hei Cha). Čaj je velice komplexní, vyroben z lístků nejvyšší kvality s vyváženou chutí, tóny smetany,
jahod, koření, oříšků a dlouhým závěrem a příjemným projevem samotné fermentace. 

2010 Wuzhou TF "05307" Liu Bao – vícenálev * 140 Kč
Tento čaj  byl  uložen po dobu 5 let  uložen ve  40kg koších ve  skladu Wuzhou Tea Factory.  Čaj  je
vyroben z větších listů, které vůni i chuti propůjčují tóny oříšků, smetany, vanilky, makového rohlíku a
vzácného koření. 

2013 Liu Bao Wuzhou TF “2312" – vícenálev 120 Kč
Tento čaj pochází z Wuzhou Tea Factory , nese tovární označeni 2312 a je silněji fermentován. Výrazná
vůně vlašských ořechů, hořké čokolády,  koření a vzácného dřeva. Chuť je plná a koresponduje s vůní.

Pu-erh

Jako čaje Pu-erh  byly kdysi označovány všechny lisované čaje, a to jak fermentované, tak i zelené, vyráběné ve
městě Pu'er v jihočínské provincii Yunnan. Dnes se tímto názvem spíše označují čaje, které byly fermentované
za účasti bakterií a plísní přirozeně přítomných na listech čajovníku. Tyto čaje jsou na trhu buď v sypané
formě (mao cha), častěji však lisované do různých tvarů cihel (fang), koláčů (bing) nebo hnízd (tuo). Pu-erh se
vyznačuje svou velice výraznou a osobitou zemitou chutí a vůní. Jsou mu připisovány léčebné účinky, pro které
bývá také nazýván „čínský penicilin“. 

Shu Pu-erh 
Tmavý pu-erh se zemitou až čokoládovou chutí

1990 Menghai Gong Ting Mao Cha – vícenálev * 160 Kč
Gong Ting je označení pro výjimečný grade sypaného tmavého pu-eru, často označovaný jako King,
Imperial, nebo tipsový. Lístky pocházejí z jarní sklizně v oblasti Menghai, která je vyhlášená produkcí
skvělých shu puerů. Vůně je velmi intenzivní,  vyzrálá s dominantními tóny para ořechů, vlašských
ořechů, kakaa, rozinek, datlí, kafru, hořké čokolády, perníkového koření a vanilky. Chuť je velmi plná,
kulatá,  vyzrálá,  s  tóny  kafru,  oříškové  čokolády,  lískových  ořechů,  smetany,  perníkového  koření,
vzácných dřev a dlouhým sladkým dozvukem.

2018 Zi Ya Bing Cha “Fialový Pu-erh”– vícenálev * 140 Kč
Zástupce raritních,  tzv.  fialových pu-erhů -  čajové lístky přirozeně získávají  fialovou barvu,  kterou
způsobuje vyšší obsah antokyanů. Čajovníky rostoucí ve vyšších horských polohách se tak brání UV
záření,  kterého na ně dopadá několikanásobně více, než v nížinách. Takto zabarvené lístky jsou  je
bývají max. 2 %. Chut´ a vůně je příjemně vyvážená, bez výrazné zemitosti.

2010 Gong Ting v Mandarince – vícenálev 130 Kč
Gong Ting Pu-erh od našich přátel Zhong Yi Hao pochází ze sklizně 2010 a v roce 2016 byl naplněn do
mandarinek,  pěstovaných  v  proslavené  oblasti  Xin  Hui.  Tato  oblast  je  pěstováním  mandarinek
vyhlášená.  Kůra  mandarinky  i  čaj  pu-erh  jsou  v  čínské  tradiční  medicíně  velmi  oceňovány  pro
blahodárné  účinky  na  lidské  zdraví.  Jejich  spojení  je  doporučováno  nejen  kvůli  skvělé  chuti,  ale
zejména kvůli zdravotním účinkům. V chuti a vůni se prolínají tóny smetany, ořechů, čokolády, koření
a sladké mandarinky. 

* Džoudy doporučuje - raritní čaj 



2010 Menghai Lao Cha Tou „Hrudky“ – vícenálev 120 Kč
Hrudky Lao Cha Tou vznikají během procesu Wodui, kdy na spodní vrstvu fermentované hromady
působí velké teplo a komprese,  tím se volný list (Mao Cha) slepí v hrudky.  Tento čaj byl  skladován ve
vyšší vlhkosti v Guangzhou a díky tomu působí starší a vyzrálejší, než je. Najdeme v něm tóny datlí,
skořice, kakaa a smrkového dřeva.

1990 Mini Tuo Cha – vícenálev 120 Kč
Tmavý pu-erh nalisovaný do malých hnízd (tuo cha) o hmotnosti cca 5g. Chuť je velice plná, nazrálá s
dominantními tony oříšků, smetany a vzácného dřeva. 

2015 Lincang Yun Yuan TF – vícenálev 110 Kč
Čaj z jarní sklizně z oblasti Lincang, který byl od roku 2016 skladován v Malajsii. Ve vůni dominuje
koření, datle, ořechy, smetana a hořká čokoláda. Chuť je plná s dominantním tónem ořechů, smetany,
hořké čokolády a dlouhým, sladkým dozvukem. 

2003 Menghai Mini Fang Cha – vícenálev 100 Kč
Jen málokdy se podaří najít Shu Pu-erh ve formě mini Fang Cha s tak vytříbenou chutí a výdrží jako
má tento čaj. Nálev je vydatné, plné a zemité chuti s tóny kafru.

2017 BIO Džoudyho Shu Pu-erh Menghai blend – vícenálev 100 Kč
Vydatná,  plná a zemitá chuť tmavého pu-erhu,  které jsme dosáhli  kombinací  dvou různých čajů z
oblasti Menghai.

Sheng Pu-erh 
Světlý pu-erh s jemně kouřovou až ovocně květinovou chutí

2018 Mengla Orchid Bing Cha „Orchidejový sheng”  – vícenálev 140 Kč
Velmi  raritní  čaj,  pochází  z  čajové  továrničky,  která  zpracovává  lístky  z  oblasti  několika  čajových
oblastí, včetně Youle a Yiwu. Receptura je směs čajových lístků smíchaných s květy divoce rostoucích
žlutých orchidejí druhu Cymbidium, ze stejné oblasti. Chuť zeleného pu-erhu je doplněna jemnými
květinovými tóny a mění se s pokračujícími nálevy.

2006 Menghai Rui Rong „Čokoláda” – vícenálev 130 Kč
Čaj  pochází  z  malé  továrny,  ve  které  jej  vyrábí  pod  certifikátem  OFDC  (BIO).  Čaj  je  zpracován
nejmodernější metodou do malé placičky tvaru čokolády. V chuti nalezneme tóny jablek, meruněk a
pomerančové kůry, nálev má dlouhý, hořkosladký, kořenitý aftertaste.

2015 Lincang Zhong Yi Hao – vícenálev 120 Kč
Pu-erh pochází od našich oblíbených farmářů, kteří produkují čaj pod značkou Zhong Yi Hao. Čajové
lístky byly sbírány z 80 let starých keřů poblíž vesnice Mengku. Chuť je plná s tóny ovoce (meruňky),
vzácného dřeva a koření, s lehkým dotykem kouře.

2014 Xiaguan Te Ji Tuo Cha – vícenálev 100 Kč
Te-Ji je označení pro výjimečnou kvalitu míchaného čaje Pu-erh. Jedná se o novější recepturu Xiaguan
tea factory, která byla vytvořena v roce 2003. V této receptuře jsou míchány lístky z několika čajových
oblastí a zahrad. Tím dávají čaji jedinečnou chuť a dlouhou životnost. Tuo cha je zpracovaná tradičním
způsobem, poté pevně slisována a následně skladována v jednotlivých kulatých krabičkách . Krabice
chrání čaj před výkyvy teploty a vlhkosti a poskytují čaji stabilní prostředí, ideální pro stárnutí. Ve vůni
a chuti jsou dominantní tóny ovoce, kouře, vzácného dřeva.

„Zlaté nitky“ – vícenálev 100 Kč
Nálev žlutavé barvy s chutí výraznou, lehce svíravou a decentními kouřovými tóny.

* Džoudy doporučuje - raritní čaj 



Zelené čaje
Protože  lístky  neprošly  procesem  oxidace,  obsahuje  zelený  čaj  (oproti  ostatním  typům  čaje)  nejvíce
antioxidantů. Také z toho důvodu je dnes velmi módní po celém světě. Rozmanitost způsobů zpracování dává
vyniknout různým chutím a tvarům lístků. V Číně se oxidace čajových lístků nejčastěji zastavuje pečením na
kovových pánvích, v Japonsku horkou párou.

Čína
2019 Yunnan Mao Feng – vícenálev 140 Kč
Zelený čaj z velkolisté variety z hor Yin Pan s oblasti Simao, který byl sklízen koncem března. Vůně 
čerstvě posečené trávy a sušených květin. Lehká, svěží chuť s tóny mladého hrášku, zeleného chřestu, 
čerstvých a sušených květin. 

2019 Xi Hu Long Jing „Dračí Studna”  – vícenálev 130 Kč
Čaj zpracovaný tradiční metodou – lístky se nejprve lehce napaří a pak praží na pánvi wok. Díky
tomuto zpracování můžeme v chuti nalézt vyváženou kombinaci tónů připomínající čerstvý chřest,
čerstvě posečenou trávu se sladší dochutí oříšků a kokosu.

2019 Hunan Chun Ming – vícenálev 110 Kč
Velmi zajímavý a netradiční čínský zelený čaj s intenzivní vůní koření, ovoce, čerstvě posečené trávy a
zeleného chřestu. Velmi plná chuť s převažujícími florálními a ovocnými tóny, s přídavkem koření.

Yunnan Mao Feng – vícenálev 100 Kč
Jemně nasládlá chuť s tóny sušeného ovoce (především hrušek) a květin.

Zelené - Jasmínové 

2017 Mo Li Long Zhu Hua „Dračí perly“ – vícenálev 120 Kč
Velmi kvalitní sorta jasmínového čaje. Čaj je smotáván do malých kuliček a je tvořen vždy jedním
listem a tipsem. Čaj neobsahuje žádné syntetické esence a jeho chuť je krom jasmínové, dovršena
malinovými a jahodovými tóny.

2018 BIO Mo Li Mao Jian  – vícenálev 100 Kč
Zelený čaj s velkým podílem tipsů ovoněných pravým jasmínem. Jasmín se tradičně napeče a usuší
před výrobou čaje.  Pak je vmíchán  během výroby do zeleného čaje,  který do sebe  natáhne vůni
jasmínu. U kvalitnějších jasmínových Čaj dává lahodný, jemný a harmonický nálev.

Vietnam
2018 BIO Che Shan  – vícenálev 100 Kč
Vysoce kvalitní čaj s charakteristickým chuťovým profilem. Nálev bohaté, plné, nasládle travnaté a
charakteristicky bylinně kořeněné, delikátní, příjemně lehounce natrpklé chuti. 

Japonsko
2019 Gyokuro Yame BIO – vícenálev 150 Kč
Místo: Kirishima / prefektura: Kagoshima   

Gyokuro alias „Nefritová rosa“ je jeden z nejkvalitnějších japonských čajů. Lístky pocházejí z kultivaru
Saemidori  a  byly  sklizeny  20.  dubna,  před  sklizní  24  dní  stínily,  díky  tomu  stoupla  koncentrace
chlorofylu, kofeinu a aminokyselin a kleslo množství katechinů, které jsou zodpovědné za hořké tóny v
chuti čaje. Vůně je intenzivní, atraktivní s tóny ovoce, květin a čerstvě posečené trávy Chuť je plná, s
tónem bílé čokolády, ovoce, květin a dlouhým vegetálním dozvukem.

BIO Matcha v Chawanu - 0,1 l 130 Kč
prefektura: Kagoshima

Šlehaný práškový čaj nejvyšší kvality používaný při japonských čajových obřadech. Silně povzbudivý. 

* Džoudy doporučuje - raritní čaj 



2019 BIO Sencha Sayuri – vícenálev 130 Kč
Místo:Kirishima / prefektura: Kagoshima

Jeden z  nejzajímavějších  čajů,  které  jsme letos  z  Kagoshimy dovezli.  Je  vyroben z  lístků kultivaru
Saemidori a sklizeň proběhla 12. dubna. Vůně je intenzivní,  sladká, květinově-ovocná s vegetálními
tóny. Chuť je velmi plná, dominuje čerstvě posečená tráva, květiny, mladý hrášek a jahody.

2019 BIO Kabusé – vícenálev 120 Kč
Místo: Satsumasendai / prefektura: Kagoshima 
Čaj ze slavného kultivaru Yabukita, byl posledních 12 dní před sklizní zastíněn. Sklizeno v polovině
dubna.  Vůně a chuť je velmi plná s dominatními tony mořské řasy, čerstvě posečené trávy, čerstvých
květin a ovoce (především jahod).

2019 BIO Tamaryokucha Zairai – vícenálev 120 Kč
Místo : Kumamoto / prefektura: Kagoshima

Jediný japonský zelený čaj u kterého se oxidace nezastavuje napařováním, ale lehkým pražením a 
připomíná tak  spíše čaje čínské. Chuť je plná, lehce pečená a nasládlá, s vegetálními tóny.

2019 BIO Sencha Shion  – vícenálev 120 Kč
Místo: Satsumasendai / prefektura: Kagoshima  

Naše již tradičně „nejsenčovatější“ sencha ze slavného kultivaru Yabukita. Sklizena 14. dubna  Svěží vůni
umocňuje bohatá chuť, ve které naleznete vše, co by správná sencha měla mít – čerstvě posečenou 
trávu, mořské řasy, ovoce a květiny.

2019 BIO Sencha Zairai  – vícenálev 120 Kč
Místo: Kirishima / prefektura: Kagoshima  
Zairai, což lze přeložit jako „ze semínek“, je velmi atraktivní sencha, která byla  sklizena 24. dubna. 
Vůně je intenzivní, květinově-ovocná s dotekem lučního medu. Chuť je plná, atraktivní a koresponduje 
s vůní.

2019 Sencha Kura – vícenálev 110 Kč
prefektura: Kagoshima
Sencha  se  svěží  vůní,  sklízená  v  dubnu.  Chuť  je  atraktivní,  lehce  trávová,  se  sladkými  květinově-
ovocnými tóny. 

2019 BIO Kukicha  – vícenálev 100 Kč
prefektura: Kagoshima

Tzv. „stonkový čaj,“ s nižším obsahem kofeinu, který vzniká tříděním čajů Gyokuro, Kabuse a Sencha. 
Tato Kukicha je z kultivaru Yabukita. Nálev má sytou, světle zelenou barvu a velmi příjemnou sladkou 
chuť s tóny jahod a květin. 

2018 BIO Hojicha – vícenálev 100 Kč
Japonská specialita vzniklá pražením zeleného čaje bancha, s nízkým obsahem kofeinu. Ve vůni 
můžeme nalézt čerstvě upečený chléb, kakao, rozinky a sušené květiny. Chuť je středně plná 
s pečenými tóny pečeného chleba, sušených švestek, ořechů a sušených květin.

2019 BIO Bancha – vícenálev 100 Kč
Čaj s nižším obsahu kofeinu pocházející z druhé sklizně. Chuť je svěží, trávová, bylinná s lehkou 
svíravostí a sladkým dozvukem.

2019 BIO Genmaicha – 0,5l 100 Kč
Další z japonských  specialit – zelený čaj Bancha smíchaný s praženou rýží. Čaj s nízkým obsahem 
kofeinu, vhodný i k večernímu popíjení.

* Džoudy doporučuje - raritní čaj 



Bílé čaje
Sklizené čajové lístky se nechají  zavadnout a pak se pečlivě usuší. Protože nedochází ke zničení přirozeně
přítomných oxidačních enzymů a oxidace se nijak nezastavuje, postupem času bílý čaj zraje a mění se tak jeho
chuťové vlastnosti.

Čína  
2010 Bai Mu Dan Bing Cha „Bílá pivoňka”  – vícenálev * 140 Kč
Čajový poklad podle čínského přísloví: 1. rok čaj, 3. rok lék a 7. rok poklad. Lístky z kultivaru Da Bai byly 
sklizeny v roce 2010 a krátkou dobu po zpracování  slisovány do 300 gramového koláče. Čaj má i skoro
po pěti letech stále světle zelenou barvu a svěží bylinný projev. Intenzivní, sladká vůně, ve které 
převažují tóny borůvek, jablek, smetany a medu. Chuť je středně plná, ovocně-kořeněná s dlouhým 
sladkým dozvukem.

2019 Yue Guang Bai „Bílý Měsíční Svit“ – vícenálev 120 Kč

Jedinečný bílý čaj z Yunnanu, který se nenechává zavadat na přímém slunci.  Obsahuje velký podíl
stříbřitých,  ochmýřených  tipsů.  V  pozdějších  nálevech  čaj  připomíná  spíše  jemnou chuť  zeleného
pu-erhu. Voní po bylinkách s trochou ovoce. Chuť je medově nasládlá, velmi komplexní, a mění se s
každým dalším nálevem.

2018 BIO Bai Mu Dan „Bílá pivoňka”  – vícenálev 100 Kč
Jedná  se o nelisovaný čaj,  jehož lístky jsou jen  lehce pokroucené  a volně usušené. Jemný, lehký čaj s 
květinově-bylinnou chutí.

2018 Bílá Pivoňka „Zlatá Kulička”  – vícenálev 100 Kč
Oxidace čajových lístků byla zastavena horkou parou a lístky slisovány v tradičním kamenném lisu. 
Chuť čaje s věkem získává na komplexnosti. Jemný, lehký čaj s nasládlou, ovocně-bylinnou chutí.

Čaje typu Wu-long (Oolong)
Čína

Někdy se těmto čajům říká modrozelené nebo polooxidované čaje. Wu-long znamená v čínštině Černý drak.
Obliba tohoto druhu čaje sahá v Číně až do doby dynastie Ming (1368-1644 n.l.). Tyto čaje se odlišují tím, že
během výroby jsou lístky jen lehce porušeny. Během zpracování dochází k oxidaci, která je ale mnohem menší,
než u černých čajů. Oxidace se nejprve rychle zastaví za vyšší teploty a čaje se pak ještě "dopékají" při nižší
teplotě.  Někdy  opakovaně. Existují  tedy  wu-longy  s  velmi  nízkou  úrovní  oxidace  (lístky  jsou  jen  lehce
nahnědlé po okrajích a barva nálevu je spíše zelenožlutá), ale také s vysokou mírou oxidace (lístky jsou z větší
části zoxidované a mají zelenohnědou barvu). Kombinací úrovně oxidace, použité teploty, délkou pečení a
opakováním procesu lze dosáhnout zcela rozdílných chutí a vůní. Pečení navíc wu-longy konzervuje a mohou
pak lépe zrá - proto jsou starší čaje často lepší, než ty čerstvé a potěší chuťové pohárky náročného pijáka čaje.

Wu Yi Da Hong Pao “Džoudyho Blend” – vícenálev * 150 Kč
Po několika dnech degustací v továrně, se hlavní výrobce čaje a náš dobrý kamarád (nikdo z nás mu
neříká jinak než Chuck) rozhodl degustace zpříjemnit něčím novým a názorně nám ukázat a vysvětlit,
jak a z jakých čajů míchá skvělý Da Hong Pao blend. Bylo to velmi zajímavé a zábavné a po ochutnání
několika vzorků jsme se rozhodli namíchat si s jeho pomocí vlastní DHP. Blend se skládá ze tří čajů a
každý v něm hraje jinou roli.  Základem je 40 % Wuyi Gao Shan Shui Xian 2017 – pečená 3x7h na
dřevěném uhlí, která čaji dodává plnost. 40 % směsi tvoří velmi atraktivní a aromatický Wuyi Qi Lan
2017 – pečený 2 x 8h na dřevěném uhlí. Třešničkou na závěr je čaj, který blendu přidává chuť „starého
čaje“ – 2008 Wuyi Gao Shan Shui Xian, který se dohromady za 10 let pekl celkem 70 hodin. Vůně je
intenzivní, s velmi bohatým aroma ovoce (pomeranče, maliny, banány), povidel, sušených i čerstvých
květin, kakaa, koření a vzácného dřeva. Chuť je velmi plná, pestrá, atraktivní,  s dominantními tóny
ovoce (jahody, maliny, pomeranče), povidel, koření, vzácného dřeva, datlí, rozinek, lučního medu, s
dlouhým atraktivním aftertastem.

* Džoudy doporučuje - raritní čaj 



2002 Ben Shan – vícenálev * 140 Kč

Tento raritní  archivní  světlý  oolong pochází  ze  stejné oblasti  jako známější  Železná Bohyně.  Díky
ideálním podmínkám dlouholeté archivace tento čaj "dozrál" do tónů připomínajících ovoce (zejména
hrušku) či květinové a bylinné tóny (kopřiva) s dlouhým sladkým dozvukem v závěru.

2016 Anxi Tie Guan Yin „Železná Bohyně Milosrdenství” – vícenálev * 140 Kč
Tradičně zpracovaný, na dřevěném uhlí pečený čaj (cca 5x2h). Vyrobený pro Cha-No-Yu Tea Art a
skladovaný v Malajsii. Intenzivní vůně s tóny švestek, čokolády, perníkového koření a vanilky. Chuť
čaje je plná , sladká s dominantním tónem kakaa, povidel, medu a vanilky. 

2019 Wu Dong Jiang Mu Xiang Mao Cha  “Vůně květů zázvoru”  – vícenálev * 140 Kč
Jiang Mu Xiang (Vůně zázvoru) je méně známý typ wulongu z Fénixových hor. Čaj pochází z cca 20 let 
starých keřů a byl pěstován na zahradě v nadmořské výšce kolem 1000 metrů. Byl koupen hned po 
vyrobení, ale před vytříděním a neabsolvoval tradičních 8 hodin pečení při 95 stupních. Ve vůni a chuti
dominují tóny zázvoru, ovoce a květin, chuť je středně plná s dlouhým medovým dozvukem.  

2018 Mi Lan Xiang “Voňavá medová orchidej”  – vícenálev 140 Kč
Nejznámější zástupce z pohoří Feng Huang (Fénixovy hory). Intenzivní vůně s dominantními tóny 
květin, ovoce (jahody, kiwi, meruňky), koření a lučního medu. Chuť je středně plná, výrazně sladká a 
kořeněná, s dominantními tóny meruněk, jahod, květin a dlouhým, sladko-kořeněným dozvukem 

2018 Ya Shi Xiang Mao Cha „Vůně kachního trusu“  – vícenálev 130 Kč
Jeden z nejaromatičtějších wu-longů z Fénixových hor. Označení mao cha u tohoto čaje znamená že se 
jedná o čaj, který není finálně vytříděný. Za svérázným názvem čaje se skrývá příběh rodiny, které 
patřil mateřský keř tohoto čaje. Všichni z okolí jej velmi vychvalovali a rodina se proto obávala krádeže 
větviček, které by mohly být nařízkovány a šířeny. Jako prevenci se rozhodli dát keři odpudivý název, 
což se v případě spojení „kachní trus“ rozhodně povedlo. Nutno dodat, že kachní trus je také lidový 
název pro úrodnou barvu místní půdy, která je zbarvena do žluta. Aroma je velmi intenzivní vůně 
čerstvých květin (orchidejí), ovoce (zejména meruněk a jahod), meruňkové marmelády, koření a 
medu.Chuť je plná, sladká s příjemnou dochutí s tóny koření, květin, meruňkové marmelády a medu.

2017 Wu Yi Que She „Vrabčí Jazýček”  – vícenálev 130 Kč
Tento čaj pochází z malé továrny našeho přítele, znalce a milovníka místních čajů ve Wuyishanu. Toto 
místo je zapsáno na seznamu přírodního dědictví UNESCO. Que She (Vrabčí jazýček) je historicky 
jeden z nejstarších čajů ve Wu Yi horách. V dnešní době je tento čaj znám jen velmi málo a většinou se 
používá do kvalitních blendů Da Hong Pao, kde vytváří atraktivní vůni a chuť stejně, jako třeba čaj Qi 
Lan. Lístky dozrávají pomalu a později, než většina ostatních kultivarů. Jsou velmi malé velikostí, a 
proto i svým tvarem připomínají malé ptačí jazýčky (vrabčí). Tento čaj je zpracováván tradičně a je 
pečen nejdříve cca 1 hodinu při teplotě 110 stupňů, následně na dřevěném uhlí 5 hodin a po dalších 
dvou měsících přepečen na dřevěném uhlí potřetí a to po dobu 4 hodin. Vůně je intenzivní s aroma 
ovoce (nektarinky, mandarinky), pomerančový květ, sušené bylinky (lipový květ), rozinky, luční med. 
Chuť je plná a velmi atraktivní s dominantními tóny ovoce, lučního medu, skořice a sušených bylinek a
dlouhým sladkým dozvukem.

2015 Wu Yi Qi Lan HQ „Vzácná orchidej”  – vícenálev 130 Kč
Qi Lan byl původně pěstován v Anxi, ale v roce 1930 byla jeho varieta přemístěna do hor Wu Yi. Čaj 
byl zpracován jen lehce a má přirozenou mandlovou chuť a vůni. Pokud jste fanouškem lehce pražené 
verze Da Hong Pao nebo Shui Xian, najdete v tomto čaji zalíbení. Náš čaj je z 30 let starých keřů 
rostoucích ve vyšších polohách. Vůně čaje má intenzivní aroma, mandlí, sušených květin, ovoce (jahod,
malin) a čerstvě upečeného piškotu. Chuť  je plná  a rovnovážná,  s příjemnými tóny  pečených mandlí 
a sušených květin se sladkým dozvukem.

2018 Tie Guan Yin BIO „Železná bohyně milosrdenství“ – vícenálev 100 Kč
Jeden z nejznámějších čajů Číny, který je opředen mnoha legendami. Jedna z nich vypráví o farmáři, 
který se trápil pro chátrající chrám Bohyně milosrdenství (Guan Yin). Chrámu vévodila železná (Tie) 
socha bohyně. Ač neměl peněz, staral se o chrám, seč mu síly stačily. Jednou se mu ve snu zjevila sama 
bohyně a řekla mu, že v jeskyni za chrámem najde poklad. Tím pokladem byl malý čajový keř, který 
dával čaj úžasné chuti. Farmář se o keř podělil i s jinými farmáři a rozmnožili jej. Tak se kraji začalo 
více dařit  a nakonec byl opraven i chrám.  Dle moderního trendu je tento čaj méně oxidovaný.  Ve 
vůni a chuti dominují tóny květin, bylin a ovoce. 

* Džoudy doporučuje - raritní čaj 



2018 Mléčný Wu-long – vícenálev 100 Kč
Ideální čaj i pro ortodoxním čajem nepolíbeného návštěvníka. Chuť je svěží s květinovými tóny, 
podtržená intenzivním smetanovým dozvukem. Snoubí se v něm lehkost duše a krása čínských hor. 
Tento čaj neobsahuje mléko.

2017 Shui Xian Zhang Ning „Narcis čínský“ (nepečený) – vícenálev 100 Kč
Shui Xian v Čechách známý též jako Narcis čínský nebo Vodní víla. Čaj pochází z oblasti, kde je 
tradičně zpracováván a lisován do malých cihliček - v našem případě 10 g, které jsou balené do ručně 
vyráběného papíru. Čaj pochází z keřů starých cca 30 let a je oproti Shui Xian z Wuyi oxidována a 
pečena pouze středně. Vůně i chuť jsou svěží s výrazným aroma květin, pomerančové kůry a koření.

Tchaj-wan
2018 Ming Jian Si Ji Chun – vícenálev 130 Kč
Vzácná, mírně pečená varianta čaje Si Ji Chun (Jaro po celý rok). Příjemné aroma čaje připomíná piškot
s tóny květin. V chuti pak přechází v tóny perníku, květin a ovoce.

2018 Bao Zhong – vícenálev 110 Kč
Tento čaj se tradičně balí do papíru a následně se peče. Díky tomu získává tóny bylin, smetany, koření a
višní. Tento raritní archivní světlý oolong pochází ze stejné oblasti jako známější Železná Bohyně. Díky
ideálním podmínkám dlouholeté archivace tento čaj "dozrál" do tónů připomínajících ovoce (zejména
hrušku) či květinové a bylinné tóny (kopřiva) s dlouhým sladkým dozvukem v závěru.

2018 BIO GABA – vícenálev 110 Kč
Rolovaný, tmavší wu-long. Vyrábí se bez přístupu kyslíku, tak, aby lístky obsahovaly vyšší množství
látky GABA (kyselina gamma-aminomáselná), která je podle výzkumů velmi prospěšná zdraví. Nálev
příjemně nasládlé chuti, připomíná ovocnou marmeládu s tóny hořké čokolády. 

Aromatizované 

2018 Si Ji Chun s bergamotovou kůrou – vícenálev 110 Kč
Tento skvělý čaj je směsí bergamotu a tchaj-wanského wu-longu (Si Ji Chun) -  tradičního zástupce čajů
s  lehkými  květinovými  tóny.  Svěžest  čaje  je  dokreslována  jemnou  hořko-sladkou  chutí  citrusů.
Bergamot je citrus pravděpodobně vyšlechtěný z limetky a larahy (příbuzný pomeranče).

Čaje aromatizované
Černé 

BIO Earl Grey – 0,5 l 90 Kč
V chuti jemnější černý čaj s přírodním bergamotovým aroma. 

Černý čaj s liči „Litchi Hong Cha“ – 0,5 l 90 Kč
Dian Hong přírodně aromatizovaný liči s příjemně nasládlou chutí.

Zelené 
BIO Touareg – 0,5 l 90 Kč
Zelený čaj typu Gunpowder s marockou mátou Nana. Tradiční nápoj arabského světa, který se těší 
veliké oblibě i v našich končinách. Čaj je podáván slazený. 

BIO Green Verbena – 0,5 l 90 Kč
Směs Verbeny citrónové a zeleného čaje typu Gunpowder. Příjemně osvěžující chuť

Čaje ovocné
Babiččin pečený čaj rakytníkový / borůvkový – 0,5 l 90 Kč
Směs ovoce oslazená fruktózou, originální receptura využívá metody pečení,  díky které směs lehce
zkaramelizuje. 

BIO Směs ovoce a bylin (bez ibišku) – 0,5 l 90 Kč
Složení: sušené kousky jablek BIO,  pomerančů, Pomerančové kůry BIO, červené řepy BIO, citronová tráva BIO, květ měsíčku 
zahradního, BIO, přírodní aroma 
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Čaje bylinné
Čistící čaj s červenou řepou – 0,5 l 90 Kč
Slouží k pročištění organismu, dodává tělu cenné minerály,  zlepšuje látkovou výměnu a podporuje
vylučování škodlivých látek z organismu. Zvyšuje činnost jater, ledvin a střev.
Složení: červená řepa, čekanka nať, kopřiva nať, vřes nať, šípek, smetanka list, violka trojbarevná nať, fazole plod, pýr kořen. 

Jednodruhové byliny
BIO Citronová tráva – 0,5 l 90 Kč
BIO Verbena citronová – 0,5 l 90 Kč
Nana Máta – 0,5 l 90 Kč

Himálájské ajurvédské čaje 

Brahmi – 0,5 l 90 Kč
Stimuluje regeneraci duševních sil a zlepšuje paměť. Podporuje mozkovou činnost. Posiluje schopnost 
soustředění, odstraňuje únavu a zvyšuje pozornost.                                                                                             
Složení: pupečník asijský, withania somnifera, citronová tráva, pterocarpus marsupium, zázvorovník lékařský, lékořice lysá, 
bazalka svatá, skořicovník tamala, skořicovník cejlonský. 

Tulsi – 0,5 l 90 Kč
Příznivě působí na celkovou ochranu horních i dolních cest dýchacích. Ulevuje při nachlazení a 
obtížném polykání. Posiluje obranný systém organismu.                                                                                    
Složení: bazalka svatá, zázvorovník lékařský, lékořice lysá, skořicovník tamala, kardamom obyčejný, klinčekovec vonný. 

Čínské byliny

Jiao Gu Lan (Ženšen pětilistý) – vícenálev 90 Kč
V  tradiční  čínské  medicíně  mimořádně  oblíbená  bylina  prý  má  schopnost  podpořit  imunitu  a
předcházet většině neduhů. Přezdívá se jí bylina nesmrtelnosti. Má příjemně nasládlou chuť a obsahuje
velké množství vitamínů, aminokyselin a minerálů.

Zhu Ye Cha (Bambusové lístky) – vícenálev 90 Kč
Tento čaj  se v  tradiční  čínské medícíně používá při  urologických obtížích.  Velmi příjemná,  jemně
nasládlá chuť, která Vás osvěží za každého počasí.

Qian Ri Hong (Pestrovka kulovitá - amarant)  – vícenálev 90 Kč
Nálev této byliny je sytě růžový a obsahuje velkou řádku vitamínů, minerálů a antioxidantů. Dle čínské 
medicíny snižuje únavu, stres, krevní tlak a cholesterol v krvi. Také blahodárně působí na kvalitu 
pokožky. Chuť je svěží, lehká, nasládlá s květinovými tóny. 

Ju Hua Cha (Květ Chryzantémy) – vícenálev 90 Kč
Čaj  z  květů divoké žluté  chryzantémy čínské.  Osvěžující  čaj,  který podle  tradiční  čínské medicíny
ochlazuje horkost, zlepšuje zrak a ulevuje od únavy očí.

Soba Cha (Pohankový čaj) – vícenálev 90 Kč
Tradiční čínský nápoj z pražené pohanky, bez kofeinu. Má vysoký obsah vitamínu B a antioxidantu
Rutin. Mírně zahřívá a má plnou smetanovo-ořechovou chuť.

Gou Qi (Kustovnice čínská) – vícenálev 90 Kč
Dle tradiční čínské medicíny jsou plody Kustovnice oblíbené pro své mnohostranné užití v každém
věku  člověka.  Jsou  doporučovány  především  při  jaterní  a  ledvinové  nedostatečnosti,  pro  zvýšení
obranyschopnosti organismu, při kožních onemocněních či k posílení funkcí zraku.
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Čaje nečaje
Dáta masala – 0,5 l - klasik / VEGAN 115 Kč
Hřebíček, skořice, kardamom, bílý pepř a zázvor vařený spolu s černým čajem a mlékem. Standardně
se podává slazeno cukrem. Na požádání vám čaj rádi připravíme s rostlinným mlékem - rýžovým,
sójovým, kokosovým nebo ovesným. Příprava tohoto čaje trvá 20 minut!

Zázvorový – 0,5 l 90 Kč
Čerstvý kořen zázvoru, třtinový cukr, citronová šťáva – blahodárný pomocník nejen při nachlazení.
Tento čaj lze připravit ve verzi s černým čajem (Assam CTC).

Lapacho
K přípravě nápoje se používá vnitřní kůra stromu Tabebuia impetiginosa rostoucího v hraniční oblasti mezi 
Argentinou a Brazílií. Lapačo obsahující řadu minerálních látek a vitamínů (železo, vápník, měď, draslík, mangan,
hořčík) a je pokládáno za velmi účinný stimulátor imunitního systému. Pro své léčebné účinky bývá také nazýván 
„pokladem Inků.“

Lapacho Mato Grosso – 0,5 l 80 Kč
Nálev jemné bylinné chuti. Příprava tohoto nápoje trvá 20 minut!

Rooibos
Rooibos (Aspalathus linearis) je  keř  jižní Afriky, kde byl objeven začátkem 20. století. Je znám a ceněn pro svůj
vysoký obsah minerálů, vitamínů a stopových prvků. Neobsahuje kofein, proto si ho mnohdy volí i těhotné a kojící
ženy a malé děti. Nápoj je osvěžující, má lehce medové aroma a nasládlou chuť. 

BIO Rooibos červený – 0,5 l 90 Kč

BIO Rooibos Orange – 0,5 l 90 Kč
Složení: BIO rooibos červený, BIO pomerančová kůra

BIO Rooibos zelený – 0,5 l 90 Kč

BIO Rooibos zelený “Cesta rájem” – 0,5 l 90 Kč
Složení: BIO Rooibos zelený, BIO kousky sušených jablek, BIO pomerančová kůra, BIO květ měsíčku, BIO růžový pepř, přírodní
aroma 

Honeybush
Honeybush (Cyplopia intermedia) pochází, stejně jako Rooibos z jižní Afriky, kde tento keř  volně roste v místních
pohořích. Neobsahuje kofein, a proto je vhodný  i pro těhotné a kojící ženy a malé děti. Je proslulý vysokým obsahem
minerálů, vitamínů a stopových prvků.  Jméno „medový keř“ si získal díky své jemně medové, ovoci podobné chuti.

BIO Honeybush – 0,5 l 90 Kč

Maté 
Indiáni  kmene  Garaní  v  pralesích  Paraguaye  užívali  maté  (Yerba  mate  –  Cesmína  paraguayská)  jako  nápoj
dlouhého věku, zdraví a povzbudivých účinků. Tento tradiční nápoj jihoamerických indiánů dává nálev příjemně
natrpklé  chuti s  lehkým kouřovým aroma.  Popíjí  se z vydlabané dýně (kalabasy) kovovým brčkem zakončeným
sítkem (bombillou). 

BIO Maté zelené (Rancho) – vícenálev 80 Kč

Maté pražené (Pajarito) – vícenálev 80 Kč
Jemně pražená varianta zeleného maté. Ve vůni velmi podobná kávě.

Maté IQ – vícenálev 80 Kč
Maté s guaranou má stimulující a osvěžující vlastnosti. Obsahuje až třikrát více přírodního kofeinu než 
káva. Složení: 93,8% Yerba maté, přísady (guarana, květ chrpy, květ měsíčku zahradního, oves a přírodní aroma manga)

BIO Maté zelené s karamelem – vícenálev 85 Kč
Zelené maté s domácím karamelovým sirupem
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Karkade (Ibišek súdánský)

Ibišek súdánský (Hibiscus sabdariffa) je v severní Africe znám pod názvem Karkade. Obsahuje velké množství 
vitamínů a má antioxidační účinky. Příznivě působí na lidský organismus, odstraňuje únavu, stimuluje činnost 
mozku, blahodárně působí na trávení, dodává tělu přírodní vitamín C. Nápoj příjemně sladkokyselé chuti. 

  Karkade (ibišek súdánský) – 0, 25l 50 Kč

Teplý nebo studený, osvěžující nápoj kyselé chuti. Standardně podáváme slazené cukrem.

Ostatní nápoje

  Matcha koktejl – 0,25 l - klasik / VEGAN 85 Kč

Čaj matcha se téměř výhradně používá při japonském čajovém obřadu. V této verzi pro „moderní 
dobu“ se ale setkáte s přípravou bez náležitých formalit. hemickou úpravou a proto si zachovává 
všechny své živiny. Připravujeme s kravským mlékem nebo VEGAN alternativou – kokosovým 
mlékem. Na přání možno dosladit.

  Salep – 0,25 l - klasik / VEGAN 50 Kč

Tradiční horký nápoj z Blízkého východu, který svou konzistencí připomíná řídkou krupicovou kaši. 
Směs mléka a velmi jemně namletého salepového kořene (vstavač mužský – Orchis mascula) s 
vanilkovým cukrem a skořicí. Připravujeme s kravským nebo rýžovým mlékem.

  Macaccino – 0,25 l - klasik / VEGAN 50 Kč

Lahodný kakaový nápoj z nepraženého BIO kakaa, peruánského BIO maca prášku a sladidla z březové 
kůry - xylitolu. Macaccino je tzv. „raw“ produkt, tj. nebylo zpracováno vysokoteplotní ani chemickou 
úpravou a proto si zachovává všechny své živiny. Připravujeme s kravským mlékem nebo VEGAN 
rostlinnou alternativou – kokosovým mlékem.

  Džoudyho domácí kombucha – 0,25 l 50 Kč

Kombucha patří mezi nejoblíbenější přípravky v přírodní medicíně. Jedná se o nápoj, který se 
připravuje v čaji (černém nebo zeleném), kde se nechá několik dní působit kombuchová kultura. Chuť 
je sladkokyselá a odvíjí se od délky kvašení a druhu zvoleného čaje. Do naší kombuchy někdy 
přidáváme různé bylinky nebo ovoce (dle sezónní dostupnosti). Zeptejte se obsluhy na aktuální 
nabídku.

  Džoudyho domácí zázvoráda – 0,25 l 50 Kč

Složení: čerstvý kořen zázvoru, citronová šťáva, třtinový cukr, pí voda

  Džoudyho domácí citronáda – 0,25 l 50 Kč

Složení: čerstvá citronová šťáva, javorový sirup, červený pepř, pí voda

  Banánové lassi – 0,25 l 50 Kč

Osvěžující jogurtový nápoj původem z Indie

  Pí voda – 0,5 l 40 Kč
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Pivo – lahvové

Dle aktuální nabídky

Zichovec „Krahulík“ 10° / 11° / 12°- 0,75l 89 Kč
Klasický spodně kvašený ležák plzeňského typu svou příjemnou hořkostí nutí znovu k napití.

Zichovec Speciál - 0,33l 49 Kč
Rodinný pivovar Zichovec začal vařit pivo v roce 2012 a od té doby si vybudoval skvělé jméno nejen u 
pivních fajnšmekrů. Ochutnejte rozmanitost různých pivních stylů.

Falkon „Metropolitan“ - 0,33l 69 Kč
Svrchně kvašené pivo typu Session IPA, 5% alkoholu.

Falkon Speciál - 0,33l 75 Kč
Skvělé řemeslné pivo z nezávislého alias létajícího pivovaru, založeného roku 2012 v Žatci. Ochutnejte 
rozmanitost různých světových pivních stylů.

Medovina

Čistě přírodní, tmavá medovina z  lesního medu, bez příchutí

Studená / Horká - 0,1l 50 Kč

Víno

Všechna nabízená vína jsou vyrobena přírodním způsobem bez použití chemie ve vinařství i vinohradu

Bílé

Dobrá vinice – Müller-Thurgau 2017 – 0,1l / 0,75l 50 / 315 Kč
Víno vyrobené jednou z největších legend naturálního vína - Petrem Nejedlíkem. Zrálo rok v 
nerezových tancích.

Immich-Batterieberg - C.A.I. Riesling - lahev 0,75l 481 Kč
Bílé víno z odrůdy Ryzlink rýnský, které pochází z ikonického moselského vinařství, založeného v roce
908.

Červené

Dobrá vinice - Andrea Natura 2014 - 0,1l/0,75l 50 / 333 Kč
Víno vyrobené jednou z největších legend naturálního vína - Petrem Nejedlíkem. Zrálo rok v 
nerezových tancích.

Claus Preisinger - Puzsta Libre 2016 - lahev 0,75l 369 Kč
Bílé víno z odrůdy Ryzlink rýnský, které pochází z ikonického moselského vinařství, založeného v roce
908.

Jablečný cidre
BACHA! Cidre #no.4 “Fullhouse“ - 0,33l 79 Kč
Suchý cidre výrazné, plné chuti a vůně, který má všechno, co má správný cidre mít.
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Polední menu 

Pondělí až pátek - od 11 h do vyprodání
Veganská Polévka – dle denní nabídky (330 ml) 55 Kč
Podáváme s pečivem z naší pekárny, dle aktuální nabídky

Plněná špaldová pita - dle denní nabídky (175 g) 75 Kč
Informace o denní nabídce naleznete na tabuli s denním menu nebo vám je sdělí obsluha. Alergeny: 
lepek (1)

Kuskusy
Kuskus s balkánským sýrem a zeleninou (300 g) 119 Kč
Složení: celozrnný kuskus, rajčata, okurka, balkánský sýr, olivy, olivový olej, koření, sůl.                
Alergeny: lepek (1)

Veganský kuskus s čočkovým dhálem (350 g) 129 Kč
Složení: celozrnný kuskus, červená čočka, rajčata, špenát, rýžové mléko, cibule, olivový olej, koření, sůl.
Alergeny: lepek (1)

Arabské pomazánky
Džoudyho domácí hummus (150 g) 95 Kč
Složení: cizrna, tahini - sezamová pasta, citron, olivový olej, sůl. Podáváme s pečivem z naší pekárny, 
dle aktuální nabídky. Alergeny: sezam (11)

Džoudyho domácí baklažánová pasta (150 g) 95 Kč
Složení: lilek, olivový olej, tahini - sezamová pasta, římský kmín, citron, sůl. Podáváme s pečivem z naší
pekárny, dle aktuální nabídky. Alergeny: sezam (11)

Dezerty 

Dle aktuální denní nabídky

Drobnosti k čaji
Pistácie - loupané (50 g) 50 Kč

Medjool Datle (100 g) 50 Kč

Pistáciová Halva (70 g) 45 Kč

Kešu (70 g) 45 Kč

Kandovaný zázvor (50 g) 30 Kč

Možno přiobjednat k čaji 
Porce javorového sirupu (30 g) 25 Kč

Porce kokosového cukru (20g) 10 Kč

Porce karamelu (30g) 10 Kč

Porce třtinového cukru (30g) 10 Kč

Porce medu (50g) 10 Kč

Porce mléka – kravského, rostlinného (1,25 dcl) 10 Kč

Porce citronu – vymačkaná čerstvá šťáva (30g) 10 Kč

Informace o obsahu alergenů k dostání na žádost u obsluhy.
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Všechny čaje v naší nabídce jsme pro Vás pečlivě vybrali
a nejprve sami ochutnali. Pokud Vám zachutná, můžete
si  sypaný  čaj  koupit  s  sebou  domů. Podnikáme
pravidelné  cesty  do  zemí,  kde  se  čaj  pěstuje  a
objevujeme tam nové  chuti  i  znalosti  o  čaji.  Pokud  v
lístku za názvem čaje objevíte toto znaménko *, jde o čaj,
který  s  největší  pravděpodobností  neochutnáte  nikde
jinde, než u nás.

                   Čaje připravujeme:

   0,5 l: Jeden nálev do konvičky o objemu 0,5 l

 Vícenálev: Konvička nebo gaiwan o objemu 0,15-0,3 l s
termoskou horké vody pro přípravu dalších
nálevů

V případě konzumace vlastního jídla a nápojů, je účtováno obslužné
50Kč za kus. Při předchozí dohodě s obsluhou Vám za výjimečných
okolností tuto částku rádi odpustíme. Posouzení je na obsluze.

Děkujeme za pochopení.

* Džoudy doporučuje - raritní čaj 
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	2018 Anhui Xiao Chu Ye Zhong Qimen - Keemun – vícenálev
	110 Kč
	2019 Yunnan Feng Qing Hong Cha – vícenálev
	110 Kč
	2018 BIO Dian Hong – vícenálev
	100 Kč



	Japonsko
	2018 BIO Koucha Benifuuki – vícenálev
	110 Kč

	Indie
	Assam je čajová oblast východní Indie, kde se pěstuje výlučně assamská varianta čajovníku (Camellia sinensis var. Assamica). Objevení místního čajovníku se datuje do roku 1823. Assámský čaj je především čaj černý, pěstovaný v nížinách na úrovni moře, proslavený svou plnou, svěží, často až sladovou vůní. Nálev má výraznou a jiskrnou, oranžovou až měděnou barvu. Chuť je plná, zrale ovocná až sladová.
	100 Kč
	Assam CTC – 0,5l
	80 Kč


	Darjeeling a Nepál
	Spíše než jako o černých, by se o těchto čajích mělo hovořit jako o čajích vysokohorských (nebo himalájských). Způsob zpracování ale odpovídá černému čaji. Oproti typickým černým čajům mají mnohem jemnější chuť a lehčí aroma, jehož typickým znakem je tzv. Light and bright efekt, způsobený jedinečnými přírodními podmínkami, ve kterých byl čaj vypěstován.
	Darjeeling je malé území na severu Indie, kde se v nadmořské výšce okolo 2000 metrů produkující čajové skvosty. Darjeeling je někdy nazýván šampaňským mezi čaji a patří mezi nejznámější a nejvíc ceněné černé čaje. Počátky pěstování čaje v oblasti sahají do roku 1841, kdy sem Mr. Campbell přinesl první semínka čínského čajovníku. V náročném horském terénu se dodnes sklízí ručně.
	První sklizeň - FF
	FF 2019 Giddapahar „Spring Wonder„ – vícenálev
	120 Kč
	FF 2019 Seeyok BIO – vícenálev
	120 Kč

	Druhá sklizeň - SF
	SF 2019 Giddapahar „Summer Delight„ – vícenálev
	110 Kč

	Podzimní sklizeň - AF
	AF 2018 Giddapahar „Wiry„ – vícenálev
	100 Kč
	Nepál - Historie nepálského čaje začíná založením prvních čajových zahrad v Ilámu roku 1863 za vlády Jung Bahadur Rany, který dostal semínka čajovníku darem od tehdejšího čínského císaře. Nepálské čaje se podobají čajům ze sousedního Darjeelingu či Sikkimu. Většina čajových zahrad se nachází v nadmořské výšce 900 až 2100 m.n.m.
	AF 2018 Arya Tara „Wonder„ – vícenálev
	110 Kč



	Ostatní země
	2018 Gruzie – 0,5l
	90 Kč


	Tmavé čaje
	Hei Cha - Čína
	Čaj, které prošel dodatečnou fází post-produkční fermentace a zrání. Jejich společným znakem je lisování do forem (obdélník, hnízdo apod.) nebo pěchování do bambusových košů a bambusových listů.
	2011 Baishaxi Tianjian – vícenálev *
	140 Kč
	2012 Anhui Sun Yi Shun Liu An – vícenálev *
	130 Kč


	Liu Bao
	Čaj z provincie Guangxi kterému se nedostává takového věhlasu jako Pu-erhu, ale má své nezapomenutelné místo na čajovém výsluní. Vyskytuje se převážně v sypané formě, která nejprve zraje ve výrazné vlhkosti (např. bývalých protiletadlových krytech) a pak ve speciálních dřevěných skladech. Liu Bao zraje v bambusových koších o různých velikostech a oproti shu pu-erhu bývá jeho chuť „dřevitější“ a najdete v ní více „kouřových“ tónů.
	1998 SuyYuan Liu Bao - spontánně fermentované – vícenálev *
	140 Kč
	2009 „Zhong Cha“ Liu Bao – vícenálev *
	140 Kč
	2010 Wuzhou TF "05307" Liu Bao – vícenálev *
	140 Kč
	2013 Liu Bao Wuzhou TF “2312" – vícenálev
	120 Kč


	Pu-erh
	Jako čaje Pu-erh byly kdysi označovány všechny lisované čaje, a to jak fermentované, tak i zelené, vyráběné ve městě Pu'er v jihočínské provincii Yunnan. Dnes se tímto názvem spíše označují čaje, které byly fermentované za účasti bakterií a plísní přirozeně přítomných na listech čajovníku. Tyto čaje jsou na trhu buď v sypané formě (mao cha), častěji však lisované do různých tvarů cihel (fang), koláčů (bing) nebo hnízd (tuo). Pu-erh se vyznačuje svou velice výraznou a osobitou zemitou chutí a vůní. Jsou mu připisovány léčebné účinky, pro které bývá také nazýván „čínský penicilin“.
	Shu Pu-erh
	1990 Menghai Gong Ting Mao Cha – vícenálev *
	160 Kč
	2018 Zi Ya Bing Cha “Fialový Pu-erh”– vícenálev *
	140 Kč
	2010 Gong Ting v Mandarince – vícenálev
	130 Kč
	120 Kč
	1990 Mini Tuo Cha – vícenálev
	120 Kč
	110 Kč
	2003 Menghai Mini Fang Cha – vícenálev
	100 Kč
	2017 BIO Džoudyho Shu Pu-erh Menghai blend – vícenálev
	100 Kč

	Sheng Pu-erh
	2018 Mengla Orchid Bing Cha „Orchidejový sheng” – vícenálev
	140 Kč
	2006 Menghai Rui Rong „Čokoláda” – vícenálev
	130 Kč
	2015 Lincang Zhong Yi Hao – vícenálev
	120 Kč
	2014 Xiaguan Te Ji Tuo Cha – vícenálev
	100 Kč
	„Zlaté nitky“ – vícenálev
	100 Kč



	Zelené čaje
	Protože lístky neprošly procesem oxidace, obsahuje zelený čaj (oproti ostatním typům čaje) nejvíce antioxidantů. Také z toho důvodu je dnes velmi módní po celém světě. Rozmanitost způsobů zpracování dává vyniknout různým chutím a tvarům lístků. V Číně se oxidace čajových lístků nejčastěji zastavuje pečením na kovových pánvích, v Japonsku horkou párou.
	Čína
	2019 Yunnan Mao Feng – vícenálev
	140 Kč
	2019 Xi Hu Long Jing „Dračí Studna” – vícenálev
	130 Kč
	2019 Hunan Chun Ming – vícenálev
	110 Kč
	100 Kč
	Zelené - Jasmínové
	2017 Mo Li Long Zhu Hua „Dračí perly“ – vícenálev
	120 Kč
	2018 BIO Mo Li Mao Jian – vícenálev
	100 Kč


	Vietnam
	2018 BIO Che Shan – vícenálev
	100 Kč

	Japonsko
	2019 Gyokuro Yame BIO – vícenálev
	150 Kč
	BIO Matcha v Chawanu - 0,1 l
	130 Kč
	2019 BIO Sencha Sayuri – vícenálev
	130 Kč
	2019 BIO Kabusé – vícenálev
	120 Kč
	2019 BIO Tamaryokucha Zairai – vícenálev
	120 Kč
	2019 BIO Sencha Shion – vícenálev
	120 Kč
	2019 BIO Sencha Zairai – vícenálev
	120 Kč
	2019 Sencha Kura – vícenálev
	110 Kč
	2019 BIO Kukicha – vícenálev
	100 Kč
	2018 BIO Hojicha – vícenálev
	100 Kč
	2019 BIO Bancha – vícenálev
	100 Kč
	2019 BIO Genmaicha – 0,5l
	100 Kč


	Bílé čaje
	Sklizené čajové lístky se nechají zavadnout a pak se pečlivě usuší. Protože nedochází ke zničení přirozeně přítomných oxidačních enzymů a oxidace se nijak nezastavuje, postupem času bílý čaj zraje a mění se tak jeho chuťové vlastnosti.
	Čína
	2010 Bai Mu Dan Bing Cha „Bílá pivoňka” – vícenálev *
	140 Kč
	2019 Yue Guang Bai „Bílý Měsíční Svit“ – vícenálev
	120 Kč
	Jedinečný bílý čaj z Yunnanu, který se nenechává zavadat na přímém slunci. Obsahuje velký podíl stříbřitých, ochmýřených tipsů. V pozdějších nálevech čaj připomíná spíše jemnou chuť zeleného pu-erhu. Voní po bylinkách s trochou ovoce. Chuť je medově nasládlá, velmi komplexní, a mění se s každým dalším nálevem.
	2018 BIO Bai Mu Dan „Bílá pivoňka” – vícenálev
	100 Kč
	2018 Bílá Pivoňka „Zlatá Kulička” – vícenálev
	100 Kč



	Čaje typu Wu-long (Oolong)
	Čína
	Někdy se těmto čajům říká modrozelené nebo polooxidované čaje. Wu-long znamená v čínštině Černý drak. Obliba tohoto druhu čaje sahá v Číně až do doby dynastie Ming (1368-1644 n.l.). Tyto čaje se odlišují tím, že během výroby jsou lístky jen lehce porušeny. Během zpracování dochází k oxidaci, která je ale mnohem menší, než u černých čajů. Oxidace se nejprve rychle zastaví za vyšší teploty a čaje se pak ještě "dopékají" při nižší teplotě. Někdy opakovaně. Existují tedy wu-longy s velmi nízkou úrovní oxidace (lístky jsou jen lehce nahnědlé po okrajích a barva nálevu je spíše zelenožlutá), ale také s vysokou mírou oxidace (lístky jsou z větší části zoxidované a mají zelenohnědou barvu). Kombinací úrovně oxidace, použité teploty, délkou pečení a opakováním procesu lze dosáhnout zcela rozdílných chutí a vůní. Pečení navíc wu-longy konzervuje a mohou pak lépe zrá - proto jsou starší čaje často lepší, než ty čerstvé a potěší chuťové pohárky náročného pijáka čaje.
	Wu Yi Da Hong Pao “Džoudyho Blend” – vícenálev *
	150 Kč
	2002 Ben Shan – vícenálev *
	140 Kč
	Tento raritní archivní světlý oolong pochází ze stejné oblasti jako známější Železná Bohyně. Díky ideálním podmínkám dlouholeté archivace tento čaj "dozrál" do tónů připomínajících ovoce (zejména hrušku) či květinové a bylinné tóny (kopřiva) s dlouhým sladkým dozvukem v závěru.
	2016 Anxi Tie Guan Yin „Železná Bohyně Milosrdenství” – vícenálev *
	140 Kč
	140 Kč
	140 Kč
	2018 Ya Shi Xiang Mao Cha „Vůně kachního trusu“ – vícenálev
	130 Kč
	2017 Wu Yi Que She „Vrabčí Jazýček” – vícenálev
	130 Kč
	2015 Wu Yi Qi Lan HQ „Vzácná orchidej” – vícenálev
	130 Kč
	2018 Tie Guan Yin BIO „Železná bohyně milosrdenství“ – vícenálev
	100 Kč
	2018 Mléčný Wu-long – vícenálev
	100 Kč
	2017 Shui Xian Zhang Ning „Narcis čínský“ (nepečený) – vícenálev
	100 Kč


	Tchaj-wan
	2018 Ming Jian Si Ji Chun – vícenálev
	130 Kč
	2018 Bao Zhong – vícenálev
	110 Kč
	2018 BIO GABA – vícenálev
	110 Kč
	Aromatizované
	2018 Si Ji Chun s bergamotovou kůrou – vícenálev
	110 Kč



	Čaje aromatizované
	Černé
	BIO Earl Grey – 0,5 l
	90 Kč
	Černý čaj s liči „Litchi Hong Cha“ – 0,5 l
	90 Kč

	Zelené
	BIO Touareg – 0,5 l
	90 Kč
	BIO Green Verbena – 0,5 l
	90 Kč


	Čaje ovocné
	Babiččin pečený čaj rakytníkový / borůvkový – 0,5 l
	90 Kč
	BIO Směs ovoce a bylin (bez ibišku) – 0,5 l
	90 Kč

	Čaje bylinné
	Čistící čaj s červenou řepou – 0,5 l
	90 Kč
	Jednodruhové byliny
	BIO Citronová tráva – 0,5 l
	90 Kč
	BIO Verbena citronová – 0,5 l
	90 Kč
	Nana Máta – 0,5 l
	90 Kč

	Himálájské ajurvédské čaje
	Brahmi – 0,5 l
	90 Kč
	Tulsi – 0,5 l
	90 Kč

	Čínské byliny
	Jiao Gu Lan (Ženšen pětilistý) – vícenálev
	90 Kč
	Zhu Ye Cha (Bambusové lístky) – vícenálev
	90 Kč
	Qian Ri Hong (Pestrovka kulovitá - amarant) – vícenálev
	90 Kč
	Ju Hua Cha (Květ Chryzantémy) – vícenálev
	90 Kč
	Soba Cha (Pohankový čaj) – vícenálev
	90 Kč
	Gou Qi (Kustovnice čínská) – vícenálev
	90 Kč


	Čaje nečaje
	Dáta masala – 0,5 l - klasik / VEGAN
	115 Kč
	Zázvorový – 0,5 l
	90 Kč
	Lapacho
	Lapacho Mato Grosso – 0,5 l
	80 Kč

	Rooibos
	BIO Rooibos červený – 0,5 l
	90 Kč
	BIO Rooibos Orange – 0,5 l
	90 Kč
	BIO Rooibos zelený – 0,5 l
	90 Kč
	BIO Rooibos zelený “Cesta rájem” – 0,5 l
	90 Kč

	Honeybush
	BIO Honeybush – 0,5 l
	90 Kč

	Maté
	BIO Maté zelené (Rancho) – vícenálev
	80 Kč
	Maté pražené (Pajarito) – vícenálev
	80 Kč
	Maté IQ – vícenálev
	80 Kč
	BIO Maté zelené s karamelem – vícenálev
	85 Kč

	Karkade (Ibišek súdánský)
	Karkade (ibišek súdánský) – 0, 25l
	50 Kč


	Ostatní nápoje
	Matcha koktejl – 0,25 l - klasik / VEGAN
	85 Kč
	Salep – 0,25 l - klasik / VEGAN
	50 Kč
	Macaccino – 0,25 l - klasik / VEGAN
	50 Kč
	Džoudyho domácí kombucha – 0,25 l
	50 Kč
	Džoudyho domácí zázvoráda – 0,25 l
	50 Kč
	Džoudyho domácí citronáda – 0,25 l
	50 Kč
	Banánové lassi – 0,25 l
	50 Kč
	Pí voda – 0,5 l
	40 Kč
	Pivo – lahvové
	Zichovec „Krahulík“ 10° / 11° / 12°- 0,75l
	89 Kč
	Zichovec Speciál - 0,33l
	49 Kč
	Falkon „Metropolitan“ - 0,33l
	69 Kč
	Falkon Speciál - 0,33l
	75 Kč

	Medovina
	Studená / Horká - 0,1l
	50 Kč

	Víno
	Dobrá vinice – Müller-Thurgau 2017 – 0,1l / 0,75l
	50 / 315 Kč
	Immich-Batterieberg - C.A.I. Riesling - lahev 0,75l
	481 Kč
	Červené
	Dobrá vinice - Andrea Natura 2014 - 0,1l/0,75l
	50 / 333 Kč
	Claus Preisinger - Puzsta Libre 2016 - lahev 0,75l
	369 Kč


	Jablečný cidre
	BACHA! Cidre #no.4 “Fullhouse“ - 0,33l
	79 Kč

	Polední menu
	Veganská Polévka – dle denní nabídky (330 ml)
	55 Kč
	Plněná špaldová pita - dle denní nabídky (175 g)
	75 Kč

	Kuskusy
	Kuskus s balkánským sýrem a zeleninou (300 g)
	119 Kč
	Veganský kuskus s čočkovým dhálem (350 g)
	129 Kč

	Arabské pomazánky
	Džoudyho domácí hummus (150 g)
	95 Kč
	Džoudyho domácí baklažánová pasta (150 g)
	95 Kč

	Dezerty
	Dle aktuální denní nabídky

	Drobnosti k čaji
	Pistácie - loupané (50 g)
	50 Kč
	Medjool Datle (100 g)
	50 Kč
	Pistáciová Halva (70 g)
	45 Kč
	Kešu (70 g)
	45 Kč
	Kandovaný zázvor (50 g)
	30 Kč

	Možno přiobjednat k čaji
	Porce javorového sirupu (30 g)
	25 Kč
	Porce kokosového cukru (20g)
	10 Kč
	Porce karamelu (30g)
	10 Kč
	Porce třtinového cukru (30g)
	10 Kč
	Porce medu (50g)
	10 Kč
	Porce mléka – kravského, rostlinného (1,25 dcl)
	10 Kč
	Porce citronu – vymačkaná čerstvá šťáva (30g)
	10 Kč



