8200 Veszprém
Komakút tér 3.
(Megyei Könyvtár udvara)

50g

100g

FEHÉR TEA

Tel: 30-973 72 75
www.irodeakteahaz.hu
kapcsolat@irodeakteahaz.hu

Pai Mu Tan
Fehér tea zsenge virágillattal.

www.facebook.com/irodeakteahaz

Oolong
1200.2000.A leghíresebb félig fermentált, ún. sárga tea. Nagyméretű
levelei és impozáns specifikus aromája teszik különlegessé.

Kávé és Teaház az
Íródeákhoz

1320.-

2200.-

SÁRGA TEA

VÖRÖS TEA
China Pu Erh
900.1500.Földben érlelt fekete tea Yunnan provinciából. Ínyenceknek
ajánlott!
FEKETE TEÁK
Assam TGFOP1
960.1600.Egy apróra tört leveű tea, amely ennek köszönhetően erősebb
főzetet ad. A legerősebb teánk kifinomultan fűszeres, egy
Assam hosszantartó utóízével, minden szárazságával és
lágyságával rendelkező ital.
Golden Darjeeling TGFOP1
960.1600.A legerősebb Darjeeling teákból készült keverék aranyszínű
főzettel és könnyű, gyümölcsös utóízzel.
Nepal SFTGFOP1
1500.2500.Tipikus nepáli tealevelek, melyek kellemes ízű, világos főzetet
adnak.
Lapsang Souchong
1020.1700.A híres füstös zamatú tea Kína Fujian tartományából.
Jellegzetes aromáját a nyílt tűz felett folytatott
fermentációnak köszönheti. Igazi különlegesség.

„ha fázol, a tea felmelegít,
ha elönt a forróság, felfrissít,
ha levert vagy, felvidít,
ha izgatott vagy, lecsillapít”

English Breakfast
720.1200.Egy klasszikus, kiadós angol reggeli teakeverék, amely két
rész Dimbula környékéről származó ceyloni teából és egy rész
különlegesen apróra tört Assamból készül. A ceyloni teafű
könnyű, tiszta fanyarsággal, az Assam a testes és lágy alap
ízzel szolgál.

50g

100g

Five O’clock
1020.1700.A legfinomabb ötórai tea. Testes és zamatos, tejjel és
cukorral egyaránt fogyasztható.
Ceylon Orange Pekoe
720.1200.A ceyloni teakeverékek jellegzetes megnevezését viselő tea,
ahol az “orange” a zsenge, cserje tetején található levelek
narancsszínű csúcsaira utal. A tea erős, olajos, sűrű,
jellegzetes fanyar felföldi ízeket felvillantó itallal szolgál.
Kenya GFOP
12002000.Kiváló aromájú, világos aranyszínű főzetet adó tea.

ÍZESÍTETT FEKETE TEÁK
Bourbon vanília
960.1600.A legjobb minőségű bourbon vaníliával ízesített,
vaníliadarabkákat tartalmazó ceyloni teakeverék.
Adventi tea (Christmas)
840.1400.Krémes, friss narancs ízű tea, egy csipetnyi fahéjjal
ízesítve. Tartalmaz narancshéjat, almadarabkákat
mogyorót és vaníliát.
Choc Choc Chai
960.1600.Fűszeres csoki ízű tea. Tartalmaz: Kakaóbab, kasszia,
gyömbér, narancshéj, kardamon, vörös bors.
Earl Grey
840.1400.A világ leghíresebb ízesített teája a citrusfélék családjába
tartozó Bergamot olajának köszönheti jellegzetes
aromáját. Illatos vörös színű főzettel szolgáló
kínai-ceyloni teakeverék.
Ír krémlikőr
840.1400.Whisky tartalmú likőrrel ízesített ceyloni teakeverék.
Az ízesített teák Bailey’s-e.
Mennyei próbálkozás
840.Belga, nemes-nugát darabkákat tartalmaz.

1400.-

50g

100g

50g

100g
50g

Krémes eper
840.1400.Igazi gyümölcsdarabokat tartalmazó, eperaromával ízesített
ceyloni teakeverék.
Skót karamell
840.1400.Igazi, tejszínes skót karamellel ízesített ceyloni teakeverék.
Olasz nyári este
840.1400.Narancs- és citromdarabkákat, narancs- és citromhéjat
tartalmazó, frissítő tea.
Bodzás alma
780.Almadarabkák, bodzaszirommal keverve

Spiced Chai (chilis!)
900.Fekete tea, gyömbér, szegfűszeg, feketebors,
kardamon, fahéj, chili, ánizs, gyömbér.

Menthol Green
900.Egy leheletnyi mentaaromával ízesített kínai
zöld tea. Hűsítő, pikáns ital.

1500.-

Gunpowder
840.1400.A “puskapor” tea nevét jellegzetes, golyóbissá pödört
leveleinek köszönheti.

Jókedvre derítő tea
1080.Papaya, ananász, eper, málna, fekete mazsola és
rózsavirág.

1800.-

Taiwani erő
810.Sodrott, erős élénkítő hatású tealevelek.

1350.-

Barackos zöld tea
1020.1700.Barackdarabkák és napraforgóvirág teszi ízletessé.

Sencha
720.Világos és könnyű főzettel szolgáló zöld tea.

1200.-

Gyümölcskert
1020.Fekete mazsola, ribiszke, orgonabogyó,
földiszeder, málna és eperdarabkák.

Bancha
Durva törésű, klasszikus zöld tea.

1200.-

2000.-

1300.-

Holle Anyó
900.1500.Sült alma íz, mandulával. Fekete tea, cukorvirágocskák,
mogyoró-olaj, alma- és mandula darabok, rózsaszirom.
Thai Chai
960.Fekete tea, kasszia, gyömbér, ánizs, szegfűszeg,
fekete bors, kardamon.

1600.-

1500.-

Igaz szerelem (zöld-fekete mix)
960.1600.Egzotikus, gyümölcsös íz jellemzi. Mangó,
cseresznye, napraforgóvirág, Rózsaszirom, áfonya.

ÍZESÍTETT ZÖLD TEÁK
1001 éjszaka (zöld-fekete mix)
1020.1700.Zöld-fekete tea, napraforgóvirág, jázminvirág, rózsavirág.
Starlight
1020.Zöld tea 65%, Oolong 15%, fekete tea 11%,
vörös áfonya, eper, málna.

Mate Green
600.1000.A Brazíliában honos Ilex bokrot még az indiánok kezdték
kultiválni. Leveleit ugyanúgy forrázzák le, mint az igazi
teát. Az eredmény egy száraz ízű, erős élénkítő hatással
bíró főzet.

Karácsonyi Sencha
1080.1800.Narancshéj, mandula, rózsavirág, szegfűszeg,
vanília és kardamon. Friss narancs íz, egy pici fahéjjal.

Earl Grey BIO
1140.1900.A citrusfélék családjába tartozó Bergamot olajának
köszönheti jellegzetes aromáját.

720.-

Starlight
1020.Zöld tea 65%, Oolong 15%, fekete tea 11%,
vörös áfonya, eper, málna.

Cseresznyés zöld tea
1080.1800.Enyhe cseresznye aromával ízesített japán Bancha.

1700.-

Tiger Town
1020.1700.Friss gyümölcssaláta eperből. málnából és fekete
áfonyából. Egy kis napraforgóvirág teszi még ízletesebbé.

MATE TEÁK

1700.-

Édes narancs
1020.1700.Narancsdarabkákkal és narancshéjjal ízesített tea.

Ananászos-barack
1080.1800.Ananászdarabkákkal és eperszeletekkel ízesített tea.

Citromos mate tea
Mate green, citromfű, C-vitamin.

100g

ZÖLD TEÁK

1700.-

Jasmine
840.1400.Extra sok jázminvirággal ízesített, testes kínai zöld tea.

1200.Fahéjas csoki
1080.1800.Fahéjas cukor, fehér csoki darabkák, narancshéj,
rózsavirág és aprított szegfűszeg.

Áfonya-álom
1140.1900.Áfonyadarabkák, gabonavirágok, napraforgóvirág.
Kínai sárkány
1080.1800.zöld tea, oolong, sárkánygyümölcs, fehér tea, bors,
málna, földiszeder, kamilla, vanília.
Citromos gyömbér
1080.zöld tea, citromfű, gyömbér, citromhéj, lime.

1800.-

Epres romantika
1080.Eperdarabkák rózsavirággal. Mennyei eper íz.

1800.-

AYURVEDA
Belső harmónia
1020-.
1700.Gyömbér, édesgyökér, citromfű, fekete bors, borsmenta,
szegfűszeg, petrezselyem, édeskömény.

50g

100g

GYÜMÖLCSTEÁK
Nagypapa fűszeres sütije
1020.1700.Alma, hibiszkusz, narancshéj, csipkebogyóhéj, mazsola,
csoki, csillagánizs, kardamon, vanília, rózsaszirom,
kasszia, szegfűszeg
Karácsonyi forgatag
840.Alma, hibiszkusz, mandula, mazsola, búzavirág

50g

100g

Vérnarancs
840.1400.Szárított csipkebogyó, hibiszkusz, alma és narancshéjhéj
darabkák természetes aromával ízesítve.
Erdei gyümölcsök
840.Bodza, hibiszkusz, mazsola, rózsaszirmok,
feketeribizli, áfonya.

Citrusos homoktövis
1140.1900.Alma, homoktövis, ananász, narancs, citromfű, lime,
pórsáfrány
Édes fűszeres szilva
960.1600.Édes fűszeres szilva, parányi gyömbérrel. Hibiszkusz,
ribizli, bodza, gyömbér, szilva, kukorica virág, áfonya.
Almakert
720.1200.Almadarabkák, természetes citromsav, C-vitamin.
Pina Colada
840.1400.Csipkebogyót, hibiszkuszt, almát, narancshéjat és
ananászt tartalmazó kókusz ízesítésű teakeverék.
Fire Place
840.1400.Csipkebogyóhéj, almadarabok, hibiszkusz, roitea,
mandula, fahéj és bourbon vanília felhasználásával
készült ez a kellemes ízű gyümölcstea.
Sárkányvér
1020.1700.Hibiszkusz, almadarabkák, narancs- és csipkebogyóhéj,
vörös bogyók, sárkánygyümölcs-darabkák, rózsaszirmok,
eperdarabkák, ribizli.
Nagymama varázslata
900.1500.Almadarabkák, hibiszkusz, csipkebogyó, narancshéj,
csokidarabkák, kókusz, ananász- és papayadarabkák,
rózsavirág.
Körtekert
1020.1700.Körtedarabkák, természetes citromsav, C-vitamin.

Friss málna
960.Almadarabkák, hibiszkusz, citromfű, narancs,
mályvalevélkék, málna, természetes citromsav,
kálcium-karbonát, C-vitamin.

100g
1600.-

1400.A medvék királya
900.1500.Hibiszkusz, csipkebogyó, mazsola, fekete mazsola,
alma, málna, földiszeder, földiszeder-levelek.

1400.-

Vadcseresznye
840.1400.Vadcseresznye darabkák, csipkebogyó, hibiszkusz,
almadarabkák.

50g

Hamvas szilva
960.1600.Érett szilva, fűszeres fahéjjal. Alma, hibiszkusz, narancs,
szilva, fahéj, rózsabimbó, kukorica virág.
Jókedv-gyümölcstea
960.Papaya, ananász, eper, málna, fekete mazsola és
rózsavirág, alma, hibiszkusz, csipkebogyó.

1600.-

Epervarázs
900.Almadarabkák, hibiszkusz, narancshéj,
csipkebogyó és eperdarabkák.

1500.-

Rumos tálka
900.Hibiszkusz, fekete mazsola, bodza, rózsaszirom,
feketeribiszke, málna, földiszeder, áfonya.

1500.-

Rózsakert
900.1500.Alma, hibiszkusz, csipkebogyó, narancshéj, rózsavirág,
mazsola, barack- és mangódarabkák, búzavirág.

Narancsos sült alma
930.1550.Almadarabkák, hibiszkusz, csipkebogyó, mandula,
rózsavirág, narancshéj.

Édes szerencsehozó
870.1450.Gyümölcsös eper találkozása édes karamellel.
Hibiszkusz, alma, csipkebogyó, ribizli, ananász, nugát,
mandula, méz, kakaóvaj, eper, természetes aroma.
ROOIBOS TEÁK

November Rain
960.1600.Édes méz birssel és bergamottal. Alma, hibiszkusz,
ananász, mangó, papaja, narancs, fekete áfonya
levél, eperlevél, napraforgó virág, kukorica virág.

Afrikáner nemzeti ital. A dél-afrikai “vörösbokor”
terményét körülvevő tüskéből nyert sűrű, koffeinmentes
főzet, amely kellemes zamattal rendelkezik. Egészen
kevés cukorral, esetleg mézzel ajánlott.

Őszi Varázslat
870.1450.Mentholos gyümölcs tea. Alma, hibiszkusz, narancshéj,
csipkebogyóhéj, kukoricavirág.

Natúr

Szicília gyümölcsei
900.1500.Alma, hibiszkusz, csipkebogyó, narancshéj, rózsavirág,
mazsola, barack- és mangódarabkák, búzavirág
Ice Ice Baby
960.Édes, gyümölcsös barack, rózsa illattal. Alma,
hibiszkusz, eperlevél, barack, rózsabimbó,
fekete áfonya levél, rózsaszirom.

720.-

1200.-

Narancsos
810.1350.Narancshéj, narancs granulátum, természetes aroma.
Goji – áfonyás gránátalma
900.1500.Roi, sárkánygyümölcs, gojibogyó, ananász, papaya,
áfonya darabkák, kiwi darabkák és berkenye bogyó.

1600.-

Milde Mathilde gyümölcs tea
840.1400.Almadarabkák, vörös bogyók, ananász- és
papayadarabkák, természetes citromsav, C-vitamin,
magnézium-karbonát.

Karamell-Toffee
840.Kakaódarabkák, tejszínes karamelldarabkák, tört
mogyoró darabkák.

1400.-

Limette
810.Citrom granulátum, narancshéj, natúr citrom
kivonat, citromfű.

1350.-

50g

100g

50g

Teakészítési tanácsok:

GYÓGYHATÁSÚ TEÁK

Hibiszkusz
100% hibiszkusz

720.-

1200.-

Egy teáskanál szálas teát számolj csészénként. A teát forrázd
le, majd ne feledd a forrázási idő elteltével leszűrni.
Forrázási vízhőmérsékletek, és áztatási idők:

Detox
1020.1700.Mate tea, csalánlevél, zöld tea, citromfű, term. aroma
Lapacho
720.1200.A lapacho fának a belső gyűrűjét hántolták le és belőle
készült ez az ásványi anyagokban dús főzet.
Csalán
720.1200.A csalánlevelek teája alkalmazható reuma, köszvény,
cukorbaj, vízkór, csalánkiütés, hólyaghurut, magas
vérnyomás, gyomor- és bélhurut, bőrkiütések, vesehomok
ellen, általános erősítőnek, borogatásra,...

Teák
Fekete teák
Zöld teák
Gyümölcsteák
„Nem” teák

Lemon Chai
840.1400.Fahéj, citromfű, kókuszdió chips, ananász, kardamon,
gyömbér, vörös bors, fekete bors, szegfűszeg, természetes
aroma.
Citromfű
840.1400.Kellemes ideg- és szívnyugtató, idegerősítő, görcsoldó,
emésztést serkentő, izzasztó tulajdonságokkal rendelkező
főzet készül belőle.
Zord időjárás
840.1400.Földiszeder levelek, édeskömény, ánizs, körömvirág,
csipkebogyó, almadarabkák, mogyorólevelek, melissza,
királykeresztlevél, pünkösdi rózsa- és bodzalevél, borsmenta.
780.-

°C
95-100
70-80
kb. 90
90-100

Perc
3-5
2-3
8-12
6-8

A vizet minden esetben forraljuk fel, és hagyjuk visszahűlni a
megfelelő hőfokra!

HELYBEN PÖRKÖLT
KÁVÉKÜLÖNLEGESSÉGEK

Virágmező
840.1400.Mogyorólevél, csipkebogyó, almadarabkák,borsmenta,
körömvirág, kék mályva, napraforgóvirág, rózsaszirmok.

Csipkebogyóhéj
100% Csipkebogyóhéj

100g

AZ ÍRÓDEÁK KEDVENCEI
Saját összeállítású keverékek
Vulkán
Egzotikum

(80/20)
(70/30)

630.630.-

1150.1150.-

AFRIKA
Etiópia
800.- 1450.Az Arabica kávék szülőföldje. Már 1258-ban kávé termett
a földjén. A híres magaslatokon természetesen teremnek a
kávék gyöngyszemei.
Kenya
980.- 1790.A Kilimandzsáró magaslatain terem. Nagyon finom, testes,
kiválóan aromás. Tetszetős az ínyenceknek, akik keresik az
éles, egzotikus ízeket.

50g

100g

SZIGETVILÁG
Indonesia
600.- 1100.Az ínyencek kedvelt kávéja. Erélyes, tartalmas, tömött,
megnyerően zamatos kávé.

KÖZÉP-AMERIKA
Guatemala
680.- 1230.A világ legjobb kávéi közé sorolják. Íze zamatos, megnyerő.
Kiegyensúlyozottan karakteres, tetszetősen aromás kávé.
Costa Rica
600.- 1100.A közép-amerikai magaslatok egyik legfinomabb, erőteljes
kávéja. Jellegzetesen telt, sűrűn zamatos, gazdagon aromás
kávé.
Mexikó
600.- 1100.Mexikó déli részén, a Chiapas régióban növesztik a világ
legtisztább és leginkább környezetbarát kávéfajtáját, a
Tapachulát. Ennek a kávénak az ízén állítólag szinte érezni a
napfény zamatát. Telt, pikáns aroma enyhe dió ízzel és
csokoládés utóízzel társulva.
Kuba
A cuba kávé rendkívül tiszta, kellemes, ízes, gondosan
válogatott, kellemes aromájú kávétermék

DÉL-AMERIKA
Brazília
600.- 1100.Kellemes, lágy aromás. Szelíden édeskés,harmonikusan
tömött zamatos kávé. Brazília leghíresebb termőföldjéről,
a Minas Gerai tartományból származik.
Columbia
600.- 1100.Közepesen testes, vibráló, de nem túlzó savassággal,
kifinomult gyümölcsösséggel bír. Igazi klasszikus.

1300.ÁZSIA
India
600.- 1100.Jellegzetesen titkos. Aromája egyszerre hasonlít a mézre,
a keserű kakaóra és a fiatal citrus levelére. Erőteljes,
tartalmas, kellemesen zamatos kávé.
50g

100g

ÉRVÉNYES 2018.04.24.-TŐL VISSZAVONÁSIG.
AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.
Áraink Forintban értendőek, és tartalmazzák az ÁFA-t.

