
Thee

*Organic earl grey € 4.50
Organic Earl Grey is gemaakt van rijke organisch geteelde zwarte theebladeren en gouden knoppen met een vleugje citroenachtige 
organische bergamot. Mighty Leaf perfectioneert de klassieke thee met een elegante, gebalanceerde volle smaak. Earl Grey zelf zou hier 
trots op zijn.
Oorsprong: China, Sri Lanka

*Organic spring jasmine € 4.50
Organic Spring Jasmine (vroeger gekend als Mountain Spring Jasmine) wordt gemaakt van gladde Chinese groene theebladeren die op 
natuurlijke wijze gearomatiseerd worden met Arabische jasmijnknoppen. Door het bedwelmende aroma en de gekruide, maar ronde 
smaak, is Mountain Spring Jasmine onze versie van een Chinese klassieker.
Oorsprong: China

*Chamomile Citrus € 4.50
Is een verfrissende infusie, perfect om te ontspannen. Gemaakt van kalmerende Egyptische kamillebloemen en subtiele schijfjes 
citrusvruchten. Deze levendige mengeling verjongt de geest. Van bedwelmend aroma tot zoete smaak, geeft deze thee van Mighty Leaf 
met kamille, fruit en kruiden onze visie op de artisanale theekunst weer. 
Oorsprong: Egypte

*Ginger Twist € 4.50
Ginger Twist is een harmonieuze mengeling van citroengras, tropische vruchten en munt, met een toets van gember en ginseng. Een 
rijkelijke en magische infusie. Ginger Twist bevordert rust, concentratie en een goede gezondheid. Bevat een goede hoeveelheid 
antioxidanten. 
Oorsprong: Frankrijk, Marokko

*Chocolate Mint Truffle € 4.50
Onze Chocolate Mint Truffle bestaat uit een bedwelmende mengeling van cacaokernen, munt en rooibosbladeren – deze mengeling 
werkt verslavend. Rooibos en chocolade zijn allebei gekend als goede antioxidanten. Geniet zonder schuldgevoel van deze verwennerij… 
fantastisch lekker voor jong en oud.
Oorsprong: Zuid-Afrika

*Organic Hojicha Green Tea € 4.50
Organic Hojicha wordt gemaakt van organische Japanse bancha-thee, een mengeling van in de pan gebakken en traag geroosterde 
groene theebladeren die een rijke, nootachtige drank vormen. Ontsnap eventjes en droom bij het drinken van deze organische groene 
thee weg naar het glinsterende Motosuko-meer in de Japanse Alpen. Organic Hojicha is een groene thee met een laag cafeïnegehalte. 
Oorsprong: Japan

*Organic African Nectar € 4.50
Droom weg naar de vruchtbare tropen met onze African Nectar en geniet van de vruchten van het betoverende continent. Met 
Afrikaanse Rooibosbladeren is deze theemengeling van Mighty Leaf een oase aan tropisch fruit en bloesems. Rijk aan antioxidanten 
bevordert de thee een gevoel van rust en ontspanning.
Oorsprong: Zuid-Afrika

*Organic Green dragon € 4.50
Organic Green Dragon, gemaakt van de organische Dragonwell, de bekendste Chinese groene thee, verwent het volledige 
gehemelte met een lichtzoete, uiterst verfrissende smaak. Een traditioneel in de wok gebrande groene thee met een fijne 
kastanjeachtige smaak, een bedwelmend aroma en een prachtige geelgroene kleur.

Oorsprong: China

*Verse munt € 4.50


