Nabídka Čajovna & Galerie Kyjov
Čaje zelené neochucené i ochucené …
1) Tai Ping Hou Kui Ji Pin ( Náčelník opic z Hou Kenu) ........................................................ 79,- Kč
Velmi vysoká třída jednoho z deseti nejslavnějších čínských čajů z provincie An-chuej, s plochými ostrými a křehkými
listy zářivě zelené barvy, s orchidejovou vůní a chutí … Pomáhá uvolnit se po fyzické zátěži, stimuluje činnost
nervové soustavy a osvěžuje.

2) Gyokuro ( japonský) ............................................................................................................. 79,- Kč
Extratřída nejkvalitnějšího druhu japonského čaje. Lístky jsou podélně skládané, takže vypadají jako tmavě
zelené jehličky. Chuť je jemná, plná, příjemná, osvěžující, smetanově hustá a nasládlá. Tento čaj je vás schopen
vynést přímo do předpokoje čajového nebe …

3) Bai Mao Hou ( Bělovlasá opice) ........................................................................................... 59,- Kč
Více zakroucené lístky šedozelené barvy jsou bohatě ochmýřené, vůně je sytá s lehce květinovými tóny, nálev je
sladký, aromatický. Konzistence hustá, v chuti čaje je cítit „slunce“, typické hlavně pro bílé čaje i přesto, že je zelený.

4) Pai Mu Tan King ( Bílá pivoňka) ........................................................................................... 65,- Kč
Vynikající třída proslaveného bílého čaje. Známkou vysoké kvality je přirozený tvar listů, hluboká, lesklá
šedozelená barva a velký podíl Bai Hao – bílých chloupků. Barva nálevu je jantarová, vůně je květinově něžná,
připomínající vůni pivoňky. Chuť je hladká jako hedvábí, plná. Aftertaste velice dlouhý. Čaj se může louhovat
krátkou dobu, nálevů vydrží 8 až 10 … Kdo neochutná, neuvěří …

5) Bai Hao Yin Zhen Ji Pin ( Bílé ochmýřené stříbrné jehličky) ........................................... 65,- Kč
Snad nejlepší a nejznámější čínský bílý čaj, tentokráte skutečně ve velmi vysoké kvalitativní třídě. Chuť je lahodná
nasládlá, vůně jarní svěže květinová. Opět můžete pootevřenými dveřmi nahlédnout přímo do čajového ráje …

6) Xin Lin Yu Lu ( Nefritová rosa z Xin Lin) ............................................................................. 59,- Kč
Čaj vyráběný metodou napařování (místo obvyklého pražení – stejná metoda zpracování jako u japonských čajů)
což mu dodává jeho typickou chuť.

7) Bai Xue long ( Bílý sněžný drak) ......................................................................................... 59,- Kč
Nádherně zpracovaný čaj intenzivní nasládle-bylinné vůně. Žlutavý, jiskřivý nálev. Chuť je výrazná, svěží, lehce
bylinná, ušlechtile natrpklá, beze stopy svíravosti.

8) Xue long ( Sněžný drak) ....................................................................................................... 55,- Kč
Bohatě ochmýřený čaj, podobný Bílé pivoňce. Nálev je velice jemný a osvěžující. Chuť je plná a sladká. Jedná se
o vyšší kvalitativní třídu tohoto čaje.

9) Lu Mao Hou (Green Monkey) ............................................................................................... 55,- Kč
Vyšší třída známého čínského čaje z provincie Fu-tijen. Lístky jsou spirálkovitě svinuty. Nálev s vůní oříškovitě
květinovou a s chutí sladkou a jemnou.

10) Lu An Gua Pian ( Liouanská melounová semínka) .......................................................... 49,- Kč
Exkluzivní čínský čaj z provincie An-chuej ve vysoké kvalitativní třídě, s čistou sladkou vůní, připomínající letní
sladkost melounu.

11) Pi Lo Chun ( Zelený šnek) .................................................................................................. 59,- Kč
Opět jeden z nejslavnějších čínských čajů, zde ve vyšší kvalitativní třídě, též nazývaný „Zelené jarní spirálky“.
Svěží, mírně nasládlá chuť, pozoruhodné květinové aroma.

12) Japan Sencha ( Japonská Senča) ..................................................................................... 45,- Kč
Kvalitní, v Japonsku velmi populární zelený čaj užívaný k dennímu popíjení.

13) Meng Ding Que She ( Ptačí jazýčky) ................................................................................. 95,- Kč
Velmi vysoká třída čaje. Je typický svým jediným bílozeleným tipsem, který svým tvarem připomíná právě ptačí
jazýčky. Vůně suchého listu je příjemně lehká s jemnými tóny ovocné pečenosti. Barva nálevu je čirá, jiskřivě zelená.
Chuť svěže bylinná, kulatá, laskající patro. Příjemný jemně nasládlý aftertaste pak završuje celkový zážitek.

14) Meng Ding Si Bei Xiang ( Vůně čtyř šálků) ....................................................................... 49,- Kč
Název odvozuje jeho charakter s krásnou, intenzivní sladkou vůní … což ale není vše, neboť v čaji jsou ukryty
vůně čtyři, které se projevují postupně, s každým nálevem vystoupí do popředí jedna z nich, která v šálku
dominuje. Jiskřivě žlutý nálev je řízné, lehce svíravé a silné chuti s intenzivní květově-ovocnou stopou na patře
a mírně kořeněným aftertastem.

15) Gan Lu Meng Ding Shan ( Sladká rosa z hor Meng Ding) ............................................... 79,- Kč
Jeden z nejslavnějších a nejdražších čajů z provincie Sečuan. Pouze ruční sběr, pouze ze starých čajovníků.
Velmi vonný čaj s ovocnými a kořeněnými tóny v chuti s dlouhým a sladkým aftertastem. Další katapult do čajového nebe …

16) Lu Shan Yun Wu ( Lušanské mraky a mlha) .................................................................... 95,- Kč
Extra výběrová třída jednoho z nejslavnějších čínských čajů. Stejnoměrné a krásné, ochmýřené lístky
vydávají za sucha osvěžující vůni. Průzračný, téměř čirý nálev. Výrazná, sladká, svěží a nevyprchající chuť.
Jeden z nejlepších zelených čajů v naší nabídce.

17) Long Ching Shi Feng ( Dračí studna ze Lvího vrcholku) ................................................ 75,- Kč
Podle tradičního čínského nazírání má pravý Lung Ching mít čtyři vlastnosti - jasně zelenou barvu, hustou vůni,
nasycenou chuť a nádherný nálev. Tato studna má všeho vrchovatě. Chuť je plná, květová s příměsí oříšků,
či pražených dýňových semínek s dlouhým aftertastem.

18) Long Ching Shi Feng IMPERIAL Grade ( Dračí studna ze Lvího vrcholku) ...................... 179,- Kč
Čaj svou kvalitou mimo jakékoliv kvalitativní kategorie, resp. kategorie „čistý božský nektar “. Originální původní
kultivar č. 43, kompletně ručně sklízený a zpracovávaný. Z nejlepších oblastí Lvího vrcholku, více než 50 let staré
čajovníky. Nálev velmi vonný, chuť komplexní, velmi výrazná, s mnoha tóny po oříšcích, pražených dýňových
semínkách, slunečnici s mnoha podtóny citrusovými či broskvovými …

19) Mo-li Tai Mu Long Zhu ( Jasmínové dračí oči) ................................................................. 59,- Kč
Jediný vícenálevový ochucený čaj v naší nabídce. Velmi kvalitní čínský jasmínový čaj. Lístky jsou pevně ručně
svinuty do malých kuliček. Výrazné aroma vás přenese přímo mezi jasmínové keře v době květu.

20) Kokeicha Japan ................................................................................................................... 45,- Kč
Doslova stlačený čaj. Vyroben z čajového prášku, míchán s rýží a stlačen do tvaru tyčinky. Obsahuje velké
množství kofeinu.

21) Japanese Lime ..................................................................................................................... 45,- Kč
Jemný zelený čaj s citronovou kůrou a sedmikráskami.

22) Čaj Štěstí .............................................................................................................................. 42,- Kč
Směs kvalitního zeleného čaje, cukrových motýlů, osmanthových květů, růžových, chrpových a slunečnicových
okvětních lístků s příchutí broskve, lesního ovoce a bergamotu.

23) TUAREG Speciál .................................................................................................................. 42,- Kč
Směs zeleného čaje Gunpowder, máty a ginka. Velmi osvěžující.

24) Genmaicha ( Genmajča) ..................................................................................................... 49,- Kč
Směs senchy a pražené rýže. Příjemné chlebové pražené chuti a vůně.

25) Budhova inspirace .............................................................................................................. 45,- Kč
Směs senchy, ananasu, papayi, manga, růžového pepře, světlice a měsíčku.

26) JAPATO ( jeden litr) ............................................................................................................ 59,- Kč
Ten báječný název vymyslel můj syn Přemeček

. Studený Japanese Lime s tonikem a leden ve džbánku.

Polozelené čaje
Oolongy (vícenálevové, konvička nebo zhong):
1) Tie Guan Yin Quing Xiang .................................................................................................. 139,- Kč
Extrémně vysoká třída Železné bohyně milosrdenství. Naprosto neuvěřitelný čaj.
Přímá teleportace do čajového ráje …

2) Tie Guan Yin Ji Pin ................................................................................................................ 69,- Kč
Vysoká výběrová třída jednoho z nejznámějších polozelených čajů. Medově orchidejová chuť se sladkými tóny
šeříku a jemnou máslovou konzistencí.

3) Phoenix Tan Chung Ba Xian Xiang ..................................................................................... 69,- Kč
Velmi vysoká třída čaje. V přívlastku má napsáno „Osm nesmrtelných“ … můžeme v něm nalézt 8 vůní a 8 chutí …
Ovocné tóny tentokrát připomínají spíše jablka, trošku orchideje, trošku … vše …

4) Formosa Dung Ding Supergrade ......................................................................................... 69,- Kč
Velmi vysoká kvalitativní třída snad nejznámějšího oolongu z Taiwanu. Přímo z rodiště čajů Dung Ding, vesnice
Nantou. Chuť a vůně je naprosto nezaměnitelná, ovocná – meruňky, broskve, sladké tropické plody …

5) Bao Lo Tra Oolong ................................................................................................................ 59,- Kč
Vysoká třída vietnamského oolongu, bohaté vůně a jemně pražené, nasládlé, chuti.

6) Thailand Ginseng Oolong .................................................................................................... 49,- Kč
Nazývaný též „Kamenný oolong“. Čaj je aromatizován ženšenem, chuť je nasládlá, jemná. Můžeme ho nazývat
též „Nekonečný čaj“, jelikož snese neuvěřitelné množství opakovaných nálevů …

7) Shui Hsien Wuyi Shan Supreme .......................................................................................... 49,- Kč
Vyšší výborná třída světoznámého oolongu „Vodní víla“. Chuť je typicky kouřová, orchidejová s nádechem
ovocného sadu.

8) Jin Xuan Milk Oolong ............................................................................................................ 49,- Kč
Solidní výběrová třída čínského oolongu z oblasti Anxi v provincii Fu-ťien. Čaj je před konečným pražením speciálně
upravován a tím získá zvláštní mléčnou vůni a příchuť.

Černé čaje čisté i ochucené, jednonálevové
1) Darjeeling ............................................................................................................................... 65,- Kč
Snad nejznámější černý čaj na světě. Vždy čerstvý a v extrémní kvalitativní třídě. Bohatá chuť ( jak říkáme „plná
huba“) s ovocným aftertastem.
Na konkrétní sklizeň a plantáž se ptejte čajmistra …

3) Assam, .................................................................................................................................... 59,- Kč
Opět vždy čerstvý, ve velmi vysoké kvalitě. Konkrétní plantáž opět ví čřajmistr.

4) Nepal ....................................................................................................................................... 59,- Kč
… vždy čerstvý. Viz čajmistr.

5) Golden Nepal ......................................................................................................................... 42,- Kč
Standardní třída kvalitního nepálského čaje, vhodný k běžnému popíjení

6) Keemun OP ............................................................................................................................ 42,- Kč
Standardní třída jednoho z nejznámějších čínských černých čajů. Skvělý s mlékem a cukrem.

7) Earl Grey ................................................................................................................................ 42,- Kč
Typický představitel tzv. anglického čaje. Ochucený bergamotovou silicí. Výborný s mlékem, cukrem či citronem.

8) Švestkový čaj ......................................................................................................................... 42,- Kč
Černý čaj s kousky slézu a přírodním aromatem švestky.

9) Čokoládový čaj ...................................................................................................................... 42,- Kč
Černý čaj s kousky čokolády, višní, růže.

10) Čaj s ženšenem a limetkou ................................................................................................ 42,- Kč
Černý čaj s kousky ženšenu a limetky. Výrazná, exotická chuť.

Ovocné a jiné nečaje …
1) Maté ( kalabasa) ..................................................................................................................... 79,- Kč
30g Yerby Maté nasypáno do kalabasy. Argentinský kofeinový nakopávák ...

2) Nana Máta ( Maroko) ............................................................................................................. 42,- Kč
Velmi osvěžující, uklidňuje žaludek

3) Ibišek ...................................................................................................................................... 42,- Kč
Čistý, bez příchutí, či jiných příměsí

4) Rooibos Opuncie ................................................................................................. 42,- Kč/ konvička
Rooibos, plod opuncie, kiwi, ostružiny, růže

5) Rooibos African Summer ..................................................................................................... 42,- Kč
Rooibos, kousky pomeranče, mučenky, ovoce

6) Rooibos Zázvor ..................................................................................................................... 42,- Kč
Rooibos, kousky zázvoru, citronu. Vhodný jako „zimní – zahřívací“.

7) Maminčina dobrota ............................................................................................................... 49,- Kč
Ovocná směs s kousky jablek, karotkou, rozinkami, jahodami a slunečnicí.

8) Brusinka ................................................................................................................................. 49,- Kč
Směs brusinek, jablek, karotky, červené řepy, rozinek a ibišku

9) Hruškový sad ......................................................................................................................... 49,- Kč
Kousky hrušek, ananasu, papáji, manga, datlů, fíků, rybíz, růže slunečnice a slézu

10) Kouzelná flétna .................................................................................................................... 45,- Kč
Směs šípku, jablek, ibišku, jahod, chrpy a slunečnice

11) Mandlová hříšnost ............................................................................................................... 45,- Kč
Směs ovoce s jablkem, mandlemi a skořicí

KÁVY CELÉHO SVĚTA
…KDYŽ OPRAVDOVOU KÁVU…
… tak jedině plantážní …
Jižní Amerika
1) Bolívie
Káva pěstovaná v nadmořské výšce až 670 m. n. m. s výrazným aroma.

2) Brazílie
Káva s velmi výraznou a nasládlou chutí.

3) Ekvador
Pravděpodobně nejvýše rostoucí kávovníky arabiky v Jižní Americe. Káva s výrazným, osobitým aroma.

4) Kolumbie
Káva z vulkanické půdy se sametovou chutí. Je možno připravit i BEZKOFEINOVOU.

Střední Amerika a Karibik
5) Nikaragua
Káva výborné chuti a velmi výrazného aroma, bez rušivých příchutí.

6) Guatemala
Plná ušlechtilá chuť a vůně s jemnou kyselostí.

7) Salvador
Velmi příjemná lehká káva

8) Kostarika
Údajně nejlepší káva na světě s nenapodobitelnou vůní a chutí.

9) Kuba
Čistá chuť s menším obsahem kyselin.

10) Panama
Je to jedna z nejšpičkovějších káv na světě. Káva má příjemnou oříškovou chuť.

Oceánie
11) Papua New Guinea
Typicky nahořklá chuť s nádechem mandlí.

Afrika
12) Zimbabwe
Jemná, čistá chuť s ovocným nádechem.

13) Etiopie
Pravlast kávy arabica. Plná, jemně kořeněná chuť s výrazným aroma.

14) Tanzanie
Káva s velmi výraznou, hutnou chutí, tak typickou pro africké kávy …

15) Uganda
Káva s velmi jemnou, delikátní chutí.

16) Keňa
Vysokohorská káva (až 2000 m.n.m.) s příjemnou ovocnou chutí.

Asie a Indický oceán
17) Sumatra
Silná a kořeněná káva s decentní kyselostí.

U všech oblastí sběru se jedná o tzv. plantážní kávy, tedy o 100% arabicu, ne o směsi
různých káv. Každá plantážní káva má svou typickou a nezaměnitelnou chuť.

Z výše uvedených druhů káv Vám rádi připravíme:
1) ESPRESSO GRANDE .......................................................................................... 32,- Kč
2) ESPESSO PICOLO .............................................................................................. 30,- Kč
3) VÍDEŇSKÁ KÁVA ................................................................................................. 35,- Kč
4) TURECKÁ KÁVA .................................................................................................. 25,- Kč

DALŠÍ NEVŠEDNÍ POCHUTINY
DROBNÉ OSVĚŽENÍ
1) Babiččin ovocný čaj .............................................................................................................. 25,- Kč
Studený, nebo horký nápoj s kousky ovoce. Zcela přírodní receptura.
Různé druhy.

2) Dědečkovo tajemství ............................................................................................................. 49,- Kč
Studený, nebo horký nápoj s kousky ovoce. Zcela přírodní receptura.
Tentokráte vylepšená alkoholem.

3) Březový nektar (cca 2 dcl) ................................................................................................... 19,- Kč
Originální ruský nápoj obsahující 94% březové šťávy.
Ruční sběr přímo ze stromu. Sterilováno, bez konzervantů.

DALŠÍ NEVŠEDNÍ POCHUTINY
4) Vodní dýmka ........................................................................................................................ 95,- Kč
Uhlík navíc ................................................................................................................................ 5,- Kč
V nabídce máme různé příchutě tabáků:

‒
‒
‒

Al Fakher
Nakhla
Bahara

5) „MENÍČKO“, nebo-li, „COMBO-PACK“ ! ........................................................................... 125,- Kč
1 × vodní dýmka + Tuareg

6) Sahlab ..................................................................................................................................... 25,- Kč
Arabský horký mléčný, energetický nápoj se skořicí.

7) Masala (cca 2 dcl) .................................................................................................................. 54,- Kč
Masala (cca 6 dcl – konvička) ............................................................................................ 149,- Kč
Sladký, chuťově velmi výrazný nápoj. Oblíbený v Indii, Pakistánu, Bangladeši … apod.
Směs vývaru ze spec. koření a černého čaje s mlékem a medem (cukrem).

8) „Čvečkove vino“, pardon, švestkové víno (čínské) ........................................................... 27,- Kč
Typický čínský aperitiv (nebo digestiv), podobný portskému nebo sherry.

9) Chalva ..................................................................................................................................... 25,- Kč
Sladká pasta z rozemletých sezamových semínek, ochuceno pistáciovými,
příp. jinými oříšky. Bohatý zdroj nejen vlákniny…

10) Baklawa ................................................................................................................................ 25,- Kč
Typický arabský zákusek, pečený na růžovém oleji, plněný rozinkami a arašídy.
Tvarem podobný štrůdlu. Exkluzivně pro naši čajovnu připravuje rodilý Egypťan.

11) Baskusa ................................................................................................................................ 29,- Kč
Typický arabský zákusek, podobný dortu, opět pečený na růžovém oleji a obsahující
kokos a tvaroh. Exkluzivně pro naši čajovnu připravuje rodilý Egypťan.

12) Různý oříškoidní zob – na sladko i slano ............................................... cca 15,- Kč až 19,- Kč
13) Jablečné trubičky máčené v jogurtu (po kusech) ............................................................. 7,- Kč
Smotaná placička s namočenými konci.

14) Sušenka štěstí (po kusech) .................................................................................................. 9,- Kč
Dutá sušenka s přáníčkem či věštbou uvnitř

NĚCO K ČAJI ČI KÁVĚ …
D R O B N Ý „Z O B“ D O M I S T I Č K Y
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Arašídy v cibulovém těstíčku 50 g ...................................................................................
Banánky 50 g ......................................................................................................................
Cornflakes v jogurtu či čokoládě 50 g .............................................................................
Ďábelské oříšky 50 g ..........................................................................................................
Kokosová hrudka 50 g .......................................................................................................
Kosaki 50 g .........................................................................................................................
Marcipánové kuličky 50 g ..................................................................................................
Müsli hrudka 50 g ...............................................................................................................
Nugátové kuličky 50 g ........................................................................................................
Penízky – Mexicanos 50 g .................................................................................................
Perníčky v čokoládě 50 g ..................................................................................................
Pizza oříšky 50 g .................................................................................................................

SPOLEČENSKÁ

15,- Kč
22,- Kč
19,- Kč
15,- Kč
19,- Kč
15,- Kč
29,- Kč
19,- Kč
19,- Kč
19,- Kč
15,- Kč
15,- Kč

ZÁBAVIČKA

K zapůjčení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Go & Piškvorky ....................................................................................................................
Šachy ....................................................................................................................................
Člověče nezlob se ! .............................................................................................................
Karty .....................................................................................................................................
PEXESO ................................................................................................................................
„Osadníci z katanu“ a jiné jí podobné hry ........................................................................

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

