IMBRYK HERBATY OFERTA PREMIUM
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 więcejzaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości. Wśród proponowanych przez nas
produktów znajdują się cenione przez koneserów herbaty z najwyższej półki, mi.in. herbaty białe
oraz herbaty organiczne z ekologicznych upraw z najczystszych regionów świata.
1. White Pu Erh King (herbata biała)
White Pu Erh King to biała herbata typu pu erh, wytwarzana tradycyjna , ręczną metodą. Puszyste,
srebrno-złote liście są zbierane o świcie, a następnie naturalnie suszone. Napar ma łagodny, słodkawy
smak i aromat z nutą nektarynki.
2. China Yunnan Golden OP (herbata czarna)
China Yunnan Golden OP to czarna herbata liściasta pochodząca z Chin. Napar ma bursztynową barwę
i cierpki zapach. Spośród innych herbat czarnych wyróżnia ją łagodny smak i brak goryczki. Orzeźwia i
dodaje energii, można podawać ją z dodatkiem cukru, mleka lub miodu.
3. Darjeeling Risheehat First Flush 2017 (herbata czarna)
Darjeeling-Risheehat to indyjska herbata Darjeeling, uprawiana w północno-wschodniej części kraju.
Jej liście pochodzą z pierwszego zbioru odbywającego się w drugiej połowie marca 2017 r., dzięki
czemu są świeże, o pięknym zielonym kolorze ze srebrnymi tipsami. Herbata ma słodkawy, lekko
owocowy smak i wyrazisty aromat.
4. Oolong Vietnam Four Seasons
Oolong Vietnam Four Seasons to herbata oolong charakteryzująca się skręconymi listami o głębokiej
barwie. Napar ma zdecydowany smak i intensywny aromat.
5. Pu-Erh Shu 4 letni
Herbata Shu 4 letnia to wyśmienity pu erh uprawiany w chińskiej prowincji Yunnan na wysokości 1700
m. Specjalnie wyselekcjonowane, brązowe liści po zaparzeniu tworzą napar o ciemnobrunatnym
kolorze, intensywnym aromacie i słodkim smaku z nutą nasion kakaowca.
6. Biała Małpa
Biała Małpa to wysokiej jakości herbata z długich, ręcznie zwijanych liści. Do jej produkcji używa się
tylko starannie wyselekcjonowanych pączków herbacianych z dwoma pierwszymi listkami, które są
zbierane raz w roku, co czyni ją prawdziwym rarytasem. Charakteryzuje się delikatnym smakiem i
intensywnym aromatem z orzechową nutą.
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7. Jade Needle
Jade Needle to chińska herbata zielona, zbierana wczesną wiosną. Sposób uprawy sprawia, że
herbaciane liście mają wyższą zawartość chlorofilu, dzięki czemu mają intensywną, ciemnozieloną
barwę oraz niższą zawartość taniny. Herbata jest zwijana w kształt cienkich igiełek, napar na
jasnozielony odcień oraz delikatny, słodkawy smak.
8. Japan Genmaicha Musashi
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.
9. Rooibos Organic
Nie jest herbatą, a właściwie ziołowym naparem przygotowywanym z liści czerwonokrzewu
uprawianego w Republice Południowej Afryki. Dojrzałe liście są suszone i następnie cięte na niewielkie,
ok. 2-milimetrowe kawałki. Po zaparzeniu uzyskuje się napój o miodowym smaku bez wyczuwalnej
goryczy, tak charakterystycznej dla niemal wszystkich odmian herbaty. Jest całkowicie pozbawiony
kofeiny, dlatego mogą go pić także kobiety w ciąży i dzieci.
10. Japan Gyokuro Ashai
Japan Gyokuro Ashai to herbata produkowana z liści o głębokim, zielonym kolorze, uzyskiwanym dzięki
przykrywaniu krzewów specjalną konstrukcją na dwa tygodnie przed planowanym zbiorem. Dzięki
temu roślina produkuje więcej chlorofilu. Herbata ma mocny smak i słodki aromat.
11. Japan Kabusecha Baisen Organic
Japan Kabusecha Baisen Organic to japońska herbata organiczna o liściach w kształcie ciemnozielonych
igiełek. Złotożółty napar ma przyjemny, a zarazem orzeźwiający smak, z wyczuwalną nutą orzecha
włoskiego. Herbata najwyższej jakości, podczas jej zbiorów zrywane są jedynie najświeższe listki.
12. Japan Sencha Genji Organic
Japan Sencha Genji Organic to japońska herbata organiczna najwyższej jakości. Jej liście mają regularny
kształt, są lekko zwinięte. Po zaparzeniu powstaje przejrzysty napar o szmaragdowej barwie i
harmonijnym smaku. Wyczuwalne nuty mleka i orzechów.
13. Organic Japan Gyokuro Yutaka
Organic Japan Gyokuro Yutaka to szlachetna zielona herbata z Japonii, produkowana ze starannie
wyselekcjonowanych młodych liści. Liście są wielokrotnie zwijane, dzięki czemu uzyskują kształt
cienkich, zielonych igieł. Napar ma piękny szmaragdowy kolor, jego smak jest świeży z wyczuwalną
kwiatową nutą. Herbata doskonale nadaje się na wyjątkowe okazje. Gyokuro (po japońsku, oznacza
„Szlachetne Krople Rosy”) to herbata najwyższej jakości, uważana za najlepszą zieloną herbatę na
świecie.
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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