IMBRYK HERBATY OFERTA DLA FIRM
Szanowni Państwo, pragniemy zaprezentować Wam nasze herbaty- starannie
wyselekcjonowane mieszanki najwyżsej jakości, które w niecodzienny sposób wzbogacą
ofertę każdej restauracji. Filiżanka szlachetnej herbaty z najlepszych upraw doskonale
urozmaici Państwa menu, co więcej- zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających
gości. Zapraszamy do zapoznania z ofertą aromatycznych herbat z całego świata.

1. Letni kwiat (herbata biała z dodatkami)
Letni Kwiat biała herbata, w składzie której znajdziemy kwiat dziewanny, spirulinę, kwiat rumianku i skórkę
pomarańczy. Idealnie umili chwile relaksu w domowym zaciszu.

2. Herbaciana Ambrozja (herbata biała z dodatkami)
Herbaciana Ambrozja to mieszanka chińskich herbat (biała Shou Mei, Pai Mu Tan, Snow Buds, (min. 60%), zielona
China Bancha) z dodatkiem kawałków białej czekolady, pączków róży, plasterków truskawek i płatków kwiatów
(lawenda, oset, nagietek). Zapewnia boskie doznania smakowe.

3. Alice (herbata czarna)
Alice to cejlońska czarna herbata liściasta aromatyzowana olejkiem z bergamoty. Ma delikatny, cytrusowy smak
i orzeźwiający aromat.

4. Mevlevi (herbata czarna)
Mevlevi to czarna liściasta herbata z Cejlonu. Wyrazisty smak i zapach zawdzięcza dodatkowi olejku z bergamoty.
Świetnie smakuje po południu, podawana z cukrem i plasterkiem cytryny.

5. Cytryna z Imbirem (herbata czarna z dodatkami)
Cytryna z imbirem to herbata czarna z dodatkiem plasterków cytryny, czerwonego, czarnego i białego pieprzu
oraz imbiru. Wyraźnie wyczuwalne aromaty drzewa sandałowego, aloesu i trawy cytrynowej. Urzeka cytrusowym
aromatem i orzeźwiającym smakiem. Idealna na długie, zimowe wieczory.

6. Earl Grey Blue (herbata czarna z dodatkami)
Earl Grey Blue to mieszanka czarnej herbaty liściastej z Cejlonu aromatyzowanej olejkiem z bergamoty z
dodatkiem suszonych płatków bławatka. W efekcie otrzymujemy herbatę o delikatnie kwiatowym smaku i
aromacie, niepozbawioną jednak słodyczy, tak typowej dla earl greyˊa.

7. Earl Grey Oriental (herbata czarna z dodatkami)
Earl Grey Oriental to klasyczna czarna herbata cejlońska wzbogacona olejkiem z bergamoty, tym razem w
połączeniu z dodatkami przywodzącymi na myśl zapachy Orientu. W składzie znajdziemy m.im. płatki róży,
bławatek i kwiat słonecznika.
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8. Słony Karmel (herbata czarna z dodatkami)
Słony karmel to herbata czarna z cząsteczkami karmelu i wyraźnym aromatem słonego karmelu. To dodatek,
który robi ostatnio furorę wśród miłośników słodkości. Jak się okazuje, idealnie sprawdza się nie tylko w
połączeniu z lodami czy ciastami, ale i doskonale wzbogaca smak herbacianego naparu. Dobrze smakuje z
mlekiem, świetnie sprawdza się jako uzupełnienie deseru.

9. Tango z Mango (herbata owocowa)
Tango z Mango to owocowa mieszanka o złotym kolorze i iście królewskim smaku. Niepowtarzalny smak i zapach
zawdzięcza kawałkom owoców (mango, ananas, pomarańcza, truskawki) oraz płatkom nagietka i szafranu. Ta
herbata odpędza złe myśli i porywa do działania, co ciekawe po jej wypiciu można ją również zjeść!

10. Wiśnie w Rumie (herbata owocowa)
Wiśnie w Rumie to owocowa mieszanka hibiskusa, rodzynek i wiśni podlana aromatem rumu, czyli klasyka
gatunku, uwielbiana przez Polaków. Dołącz do grona jej miłośników i delektuj się rozgrzewającym naparem o
pięknej, czerwonej barwie.

11. Mandarynka z Imbirem (herbata owocowa)
Mandarynka z imbirem to mieszanka rodzimych owoców (jabłka, gruszki) z tymi bardziej egzotycznymi (figi,
daktyle, skórka pomarańczy) wzbogacona imbirem, naturalnym kwaskiem cytrynowym. Pobudzająca propozycja
na energetyczny poranek.

12. Jabłko w Karmelu (herbata owocowa)
Jabłko w karmelu to owocowa kompozycja z kawałków jabłka, brzoskwiń, buraka oraz płatków kwiatów (róża,
piwonia, słonecznik) z dodatkiem kawałków białej czekolady. Połączenie tych składników nadaje jej wyrazistego
smaku toffi, białej czekolady i likieru.

13. Sencha Kaktusowa (herbata zielona z dodatkami)
Sencha Kaktusowa to herbata zielona z dodatkiem kwiatu pomarańczy i trawy cytrynowej. Charakteryzuje się
intensywnym cytrusowym aromatem i delikatnym smakiem. Doskonale orzeźwia w upalne dni.

14. Sencha Truskawki w Szampanie (herbata zielona z dodatkami)
Truskawki w Szampanie to doskonała mieszanka płatków lawendy i rodzynek. Idealna na spotkanie we dwoje
(cóż bardziej romantycznego od truskawek skąpanych w szampanie?), ale nie tylko… W chłodne wieczory i
ponure poranki soczysty aromat truskawek przeniesie nas wprost do letniego ogrodu.

15. Japan Genmaicha Musashi (herbata zielona z dodatkami)
Japan Genmaicha Musashi to japońska herbata z południowej części wyspy Kiusiu. To połączenie
wysokogatunkowej japońskiej senchy z prażonym ryżem. Szczególnie popularna w Kraju Kwitnącej Wiśni, ale
przekona się do niej każdy koneser herbaty, poszukujący nowych, nieoczywistych smaków. Napar ma słodkawy
smak i orzechowy aromat. Doskonała herbata do picia o każdej porze dnia, polecana do lekkich potraw.

16. Mięta Maroko (herbata zielona z dodatkami)
Mięta Maroko to doskonałe połączenie zielonej herbaty sencha oraz mięty nana. Ta orzeźwiająca mieszanka
idealnie gasi pragnienie oraz sprawdza się zarówno na ciepło jak i w wersji mrożonej.
Wybierając nasze herbaty otrzymują Państwo gwarancję najwyższej jakości. W naszej ofercie znajdują się
szlachetne herbaty z najróżniejszych zakątków świata, a każda z nich ma swój niepowtarzalny smak i aromat.
Walory naszych mieszanek docenią zarówno wytrawni smakosze herbaty, jak i wszyscy, którzy zamiast małej
czarnej wolą filiżankę aromatycznej Senchy, Darjeelinga, czy Earl Greya. Zapraszamy do współpracy.
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