Зміст

Постачальники.........................................................................................................2

Чай.................................................................................................................................3
Чай чорний..............................................................................................................4-14
Чай спеціальний......................................................................................................15-17
Чай зелений...........................................................................................................18-27
Композиційні суміші................................................................................................28-29
Етнічні напої...........................................................................................................30-33
Чай напівферментований........................................................................................34-35
Фруктові суміші.......................................................................................................36-39
Трав`яні суміші.......................................................................................................40-42
Елітні чаї.................................................................................................................43-47
Пакетований чай ТМ «Світ чаю»...............................................................................48-53
Пакетований чай ТМ «Randy»..................................................................................54-58

Кава.........................................................................................................60-63
Посуд.............................................................................................................65
Жерстяні банки.......................................................................................................66-71
Порцеляна та кераміка............................................................................................72-74
Калабаси та бомбільї....................................................................................................75
Скляний посуд........................................................................................................76-79
Джезви та кавоварки..............................................................................................80-81
Аксесуари.....................................................................................................82-85
Подарунки до свят.......................................................................................................86
HoReCa............................................................................................................87
Відзнаки та нагороди..............................................................................................88-89
Корпоративний сайт...............................................................................................90-91
Фірмова атрибутика................................................................................................92-93
Представництва в Україні..........................................................................................94

1

Шановні друзі!
Однією з особливостей нашої компанії є робота з багатьма постачальниками. Працюючи з одним постачальником, дуже важко
створити виважену лінійку чаїв та аксесуарів, тому ми купуємо те, що вважаємо найкращим, у різних виробників з різних країн
світу. Звичайно, так працювати набагато складніше, але ми здатні на все, аби максимально задовольнити Ваші потреби. Отже, про
головних постачальників:

"Кirchner, Fischer & Co" GmbH
Одна з найстаріших чайних компаній Європи. Компанія була заснована 1 жовтня 1793 року паном Фр. Кірхнером. Справа
передавалась від батька до сина, професіоналізм та відданість чаю переходили з покоління в покоління. З плином часу компанія
стала значною гуртовою фірмою та імпортером чаю світового рівня. Сьогодні стандартний асортимент компанії налічує близько 600
різноманітних чаїв, що різняться за розміром листка, способом виробництва, смаком, активними інгредієнтами. На професійному
ринку компанія вирізняється продукцією high-end класу. Щороку досвідчені тітестери, незважаючи на складні умови клімату та
збору врожаю, відбирають чай найкращої якості для своїх покупців. У пік сезону щодня тестуються більше 600 чаїв, а всі етапи
виробництва підлягають суворому контролю з метою забезпечення високої якості продукції. Усі чаї контролюються найкращими
незалежними лабораторіями Німеччини, щоб підтвердити їх відповідність найбільш сучасним нормам харчового законодавства ЄС,
достатньо зауважити, що кількість речовин, що підлягає моніторингу сягнула 558! Всі результати тестів передаються до “Системи
моніторинга” Німецької Чайної Асоціації, яка здійснює всебічний контроль в усіх країнах, що виробляють чай. Плантації та райони,
що не відповідають її вимогам, виключаються з географії закупок.

"Dethlefsen & Balk" GmbH
Одна з найбільших європейських компаній, що працює в галузі чаю, кави та аксесуарів з 1836 року. Маючи найбільший у світі
асортимент супутніх товарів, «Dethlefsen & Balk” посідає чільне місце в постачанні ексклюзивного чайного посуду та приладдя
для компанії «Світ чаю». Вам пропонується вибір від високоякісного європейського скла до жерстяних банок, паперових фільтрів,
металевих заварників тощо. Головний офіс розташовано в м. Гамбург, Німеччина.

"Union Commodities (PVT)" LTD
Заснована у 1985 компанія “Unicom” є одним з найбільших експортерів вагового та пакетованого цейлонського чаю. Крім чаю
компанія експортує спеції, кокосові горіхи, продукти харчування та рослинні оливи. Сертифікована за стандартами HACCP та ISO
9001:2008.

"Hunan Tea Group Company" LTD
Н йбі
Найбільша
чайна компанія китайської провінції Хунань, до складу якої входить 83 чайні фабрики безпосереднього підпорядкування
та 35 000 га чайних плантацій, сертифікована за стандартами HACCP, ISO 9001:2008, Swiss IMO, America NOP, Japan JAS та ін.
Виробничі потужності компанії сягають 60 000 т чаю на рік.
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чай
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Чай чорний класичний

Чай чорний класичний.
Чорний чай вирізняється тим, що в процесі виробництва піддається повній ферментації (окисленню).
Його смак позбавлений гіркоти, а настій має червоний чи помаранчевий колір. Чорний чай набув широкої
популярності в Європі, його п’ють у чистому вигляді або з молоком, вершками, лимоном, цукром; часто
подають із десертами. Корисні властивості чорного чаю зумовлені високим вмістом вітамінів, мінеральних
та дубильних речовин, ефірних олій, кофеїну.
Основні постачальники чорного чаю – Шрі-Ланка, Індія, Кенія, Китай тощо.

UA

Англійський сніданок

RUS

Английский завтрак

Індійський чорний чай, що має традиційно міцний смак та насичений букет. Гарно смакує з молоком
після сніданку.

Индийский чёрный чай, который имеет традиционно крепкий вкус и насыщенный букет.
Рекомендуется пить с молоком после завтрака.

3-5 хв.

4

95° С

3 гр/250 мл

350636

Чай чорний класичний
UA

Ассам Дайріал

Ассам Дайриал

RUS

11116

Індійський чай зі штату Ассам, що є одним з найбільш міцних і насичених сортів чорного чаю. Дає
червонуватий настій із приємним пряним смаком і квітковим ароматом.

Индийский чай из штата Ассам, который является одним из наиболее крепких и насыщенных сортов
чёрного чая. Даёт красноватый настой с приятным пряным вкусом и цветочным ароматом.

UA

4-5 хв.

95°С

Вітанаканде

RUS

3 гр/250 мл

Витанаканде

9865

Цейлонський чорний чай з однієї з найбільш титулованих плантацій – New Vithanakande.

Чёрный цейлонский чай с одной из наиболее титулованных плантаций – New Vithanakande.

3-5 хв.
UA

95°С

Гірський струмок

3 гр/250 мл

RUS

Горный ручей

Класичний особливо крупнолистовий чорний чай з рівнин та передгір’ їв Шрі-Ланки. Має дивовижно
легкий запах, помірну терпкість і традиційно темний колір настою.

Классический особо крупнолистовой чёрный чай с равнин и предгорий Шри-Ланки. Обладает удивительно лёгким запахом, умеренной тёрпкостью и традиционно тёмным цветом настоя.

3-5 хв.
UA

95°С

Гордість Цейлону

3 гр/250 мл
RUS

Гордость Цейлона

Цейлонський чай із провінції Дімбула. Довгасті тонкі листочки при заварюванні дають напій міднозолотавого кольору з досконалим смаком і класичним ароматом.

Цейлонский чай из провинции Димбула. Продолговатые тонкие листочки при заваривании дают
напиток медно-золотистого цвета с совершенным вкусом и классическим ароматом.

3-5 хв.

95°С

3 гр/250 мл
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Чай чорний класичний
UA

Дарджилінг (FTGFOP-1)

RUS

Дарджилинг (FTGFOP-1)

10999

Індійський чорний чай одного з найкращих чайних районів світу. Унікальні кліматичні умови
високогір’я поліпшують смакові якості напою, що має ніжний мускатний смак, вишуканий букет
і неповторно тонкий квітковий аромат. При заварюванні зеленувато-коричневі листочки дають
світлий яскравий настій з «мідним» відтінком.
Индийский чёрный чай одного из лучших чайных районов мира. Уникальные климатические условия высокогорья улучшают вкусовые качества напитка, обладающего нежным мускатным вкусом,
изысканным букетом и неповторимо тонким цветочным ароматом. При заваривании зеленоватокоричневые листочки дают светлый яркий настой с «медным» оттенком.
3-5 хв.
UA

95°С

Дарджилінг № 28

3 гр/250 мл
RUS

Дарджилинг № 28

Індійський чорний чай одного з найкращих чайних районів світу. Унікальні кліматичні умови
високогір’я поліпшують смакові якості напою, що має ніжний мускатний смак, вишуканий букет,
неповторно тонкий і колоритний аромат. Містить значну кількість чайної бруньки.
Индийский чёрный чай одного из лучших чайных районов мира. Уникальные климатические условия высокогорья улучшают вкусовые качества напитка, который имеет нежный мускатный вкус,
изысканный букет, неповторимо тонкий и колоритный аромат. Содержит значительное количество
чайной почки.
3-5 хв.
UA

95°С

3 гр/250 мл

RUS

Золотая обезьяна

Золота мавпа

Унікальний чорний чай із провінції Yunnan, належить до десятки найкращих чорних чаїв світу.
Добре поєднується з молоком і цукром.

Уникальный чёрный чай из провинции Yunnan, входит в десятку лучших чёрных чаёв мира. Хорошо
сочетается с молоком и сахаром.
3-4 хв.
UA

95°С

Золотий равлик

RUS

3 гр/250 мл

Золотая улитка

Китайський чорний чай із провінції Hunan, що містить велику кількість тіпс. При заварюванні дає
настій золотавого кольору з приємним солодкуватим смаком.

Китайский чёрный чай из провинции Hunan, содержит большое количество типс. При заваривании
даёт настой золотистого цвета с приятным сладковатым вкусом.

3-4 хв.
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95°С

3 гр/250 мл

10117

Чай чорний класичний
UA

Золотий Юннань

RUS

Золотой Юннань

14555

Один із найбільш вишуканих китайських чорних чаїв. У золотавому настої цього напою вишуканий
аромат поєднується з неповторним смаком.

Один из наиболее изысканных китайских чёрных чаев. В золотистом настое этого напитка сочетаются изысканный аромат с неповторимым вкусом.

2-4 хв.
UA

Золоті голки

95°С

3 гр/250 мл

Золотые иголки

RUS

Чорний китайський чай із провінції Hunan, що містить велику кількість тіпс. При заварюванні дає
настій золотавого кольору з м’яким солодкуватим смаком.

Чёрный китайский чай из провинции Hunan, содержит большое количество типс. При заваривании
даёт настой золотистого цвета с мягким сладковатым вкусом.

3-4 хв.
UA

95°С

Легенда Цейлону

3 гр/250 мл
RUS

Легенда Цейлона

Чорний чай з високогірного району Ува (Цейлон), що дає золотаво-червоний настій із прекрасним
смаком і ароматом.

Чёрный чай из высокогорного района Ува (Цейлон), дающий золотисто-красный настой с прекрасным вкусом и ароматом.
3-5 хв.
UA

95°С

Мис Доброї Надії

3 гр/250 мл
RUS

Мыс Доброй Надежды

Mulatiyana Type

Високогірний цейлонський чорний чай найвищого ґатунку, що поєднав у собі класичний смак,
пом’якшений добірною брунькою, з витонченим свіжим ароматом.

Высокогорный цейлонский чёрный чай высшего сорта, который объединил в себе классический
вкус, смягчённый отборной почкой, с утончённым свежим ароматом.

3-5 хв.

95°С

3 гр/250 мл

7

Чай чорний класичний
UA

Непал FTGFOP1 Maloom

Непал FTGFOP1 Maloom

RUS

17184

Напрочуд ароматний плантаційний чорний чай з характером дарджилінгу, що підкорює своїм виразним квітковим смаком. Збирається в Гімалаях на висотах 3-5 тис. м., дає настій золотавого кольору
та є справжньою знахідкою для чайних гурманів.
Удивительно ароматный плантационный черный чай с характером дарджилинга, покоряющий
своим выразительным цветочным вкусом. Собирается в Гималаях на высотах 3-5 тыс. м., дает золотистый настой и является настоящей находкой для чайных гурманов.
3-5 хв.
UA

Петтіагала

95°С

3 гр/250 мл
Pettiagala-OP

Петтиагала

RUS

Чорний чай преміум-класу. Входить до десятки найвідоміших сортів чаю Цейлону. Оптимальне
поєднання ціни та якості зробило його одним з європейських бестселерів, а смакові якості – улюбленцем гурманів Європи.

Чёрный чай премиум-класса. Входит в десятку известнейших сортов чая Цейлона. Оптимальное
сочетание цены и качества сделало его одним из европейских бестселлеров, а вкусовые качества
– любимцем гурманов Европы.
3-5 хв.
UA

95°С

3 гр/250 мл

Чорна перлина (Мулатіана)

RUS

Чёрная жемчужина (Мулатиана)

Mulatiyana FF Ex Sp

Чорний цейлонський чай із провінції Мулатіана. Має вишуканий букет, міцний смак.

Чёрный цейлонский чай из провинции Мулатиана. Имеет изысканный букет, крепкий вкус.

3-5 хв.

UA

Цейлон № 12

95°С

RUS

3 гр/250 мл

Цейлон № 12

Вирощений високо в горах, цейлонський чорний чай вважається одним із найкращих у світі.
Золотавий, з ніжним ароматом настій смакує з молоком чи лимоном у будь-який час.

Выращенный высоко в горах, цейлонский чёрный чай считается одним из лучших в мире.
Золотистый, с нежным ароматом настой пьют с молоком или лимоном в любое время.

3-5 хв.

8

95°С

3 гр/250 мл

UVA OP

Чай чорний ароматизований

Чай чорний ароматизований.
Чорні ароматизовані чаї, представлені в колекції ТМ “Світ чаю”, доповнюють смакові властивості чорних
класичних чаїв. Традиція приготування ароматизованих чаїв сягає часів давнього Китаю, де з цією метою
користувалися пелюстками жасмину, троянд і хризантем.
Ми, як і в давнину, використовуємо для ароматизації чаю лише натуральні інгредієнти: ароматичні олії,
шматочки фруктів, пелюстки квітів тощо, розробляючи рецептури напоїв з урахуванням Ваших смаків
і побажань. Наш асортимент постійно розширюється та оновлюється з метою задовольнити будь-яку
примху шанувальників.

UA

1000+1 ніч

RUS

1000+1 ночь

350627

Чорний цейлонський чай зі шматочками апельсина та вишні, пелюстками квітів апельсина та жасмину.

Чёрный цейлонский чай с кусочками апельсина и вишни, лепестками цветов апельсина и жасмина.

3-4 хв.

95°С

3 гр/250 мл

9

Чай чорний ароматизований
UA

Баба-Яга

RUS

Баба-Яга

18416

Чорний чай з додаванням ягід годжі, знаних на Сході як “ягоди безсмертя”, цедри апельсина,
шматочків папайї та квітів османтусу.

Чёрный чай с добавлением ягод годжи, известных на Востоке как “ягоды бессмертия”, цедры апельсина, кусочков папайи и цветов османтуса.

3-4 хв.
UA

95°С

Віденський шоколад

3 гр/250 мл

Венский шоколад

RUS

331136

Чорний чай з додаванням шматочків білого баварського шоколаду та кори шоколадного дерева.
Справляє заспокійливу дію на нервову систему.

Чёрный чай с добавлением кусочков белого баварского шоколада и коры шоколадного дерева.
Оказывает успокаивающее действие на нервную систему.
3-4 хв.
UA

95°С

Граф Грей “Aнглійський”

3 гр/250 мл

RUS

Граф Грэй “Английский”

18771

Чорний чай, ароматизований олією бергамоту.

Чёрный чай, ароматизированный маслом бергамота.

3-4 хв.
UA

95°С

Граф Грей з жасмином

3 гр/250 мл
RUS

Граф Грэй с жасмином

Суміш індійського дарджилінгу та чорного китайського чаю з додаванням пелюсток жасмину, ароматизована олією бергамоту.

Смесь индийского дарджилинга и чёрного китайского чая с добавлением лепестков жасмина, ароматизированная маслом бергамота.
3-4 хв.
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95°С

3 гр/250 мл

18166

Чай чорний ароматизований
UA

Дика вишня

RUS

Дикая вишня

18714

Чорний в`єтнамський чай з додаванням шматочків вишні та ароматом вишневої кісточки.

Чёрный вьетнамский чай с добавлением кусочков вишни и ароматом вишнёвой косточки.

3-4 хв.
UA

95°С

3 гр/250 мл

Ерл Грей “Блакитна квітка”

RUS

Эрл Грэй “Голубой цветок”

361267

Цейлонський чорний чай із пелюстками волошки, ароматизований олією бергамоту.

Цейлонский чёрный чай с лепестками василька, ароматизированный маслом бергамота.

3-5 хв.
UA

Клеопатра

95°С
RUS

3 гр/250 мл

Клеопатра

330880

Чорний в`єтнамський чай з додаванням суцвіть мальви, пелюсток соняшника, троянди, шматочків
ананасу та родзинок.

Чёрный вьетнамский чай с добавлением соцветий мальвы, лепестков подсолнечника, розы, кусочков ананаса и изюма.
3-4 хв.
UA

Кубок вогню

95°С
RUS

3 гр/250 мл

Кубок огня

335437

Чорний чай із корицею, рожевим та чорним перцем. До пряного пікантного смаку додається м’який
цитрусовий аромат.

Чёрный чай с корицей, розовым и чёрным перцем. К пряному пикантному вкусу добавляется мягкий
цитрусовый аромат.
3-4 хв.

95°С

3 гр/250 мл
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Чай чорний ароматизований
UA

Кузня Вулкана

RUS

Кузница Вулкана

359935

Чорний чай з додаванням шматочків кориці, гвоздики, рожевого перцю та пелюсток сафлору.

Черный чай с добавлением кусочков корицы, гвоздики, розового перца и лепестков сафлора.

3-4 хв.

UA

Манго-лайм

95°С

RUS

3 гр/250 мл

Манго-лайм

26530

Чорний цейлонський чай з додаванням шматочків манго, листя суниці та цедри лайма.

Чёрный цейлонский чай с добавлением кусочков манго, листьев земляники и цедры лайма.

3-5 хв.
UA

Марракеш

95°С
RUS

3 гр/250 мл
26531

Марракеш

Чорний цейлонський чай з додаванням родзинок, шматочків суниці та ожини.

Чёрный цейлонский чай с добавлением изюма, кусочков земляники и ежевики.

3-5 хв.
UA

Пристрасть

95°С

RUS

3 гр/250 мл

Страсть

350628

Чорний в’єтнамський чай з додаванням шматочків ананасу, абрикосу та пелюсток троянди.

Чёрный вьетнамский чай с добавлением кусочков ананаса, абрикоса и лепестков розы.

3-4 хв.

12

95°С

3 гр/250 мл

Чай чорний ароматизований
UA

Сауасеп

RUS

Сауасэп

Чорний цейлонський чай, ароматизований соком екзотичного фрукту сауасеп – «сметанне яблуко».

Чёрный цейлонский чай, ароматизированный соком экзотического фрукта сауасэп – «сметанное
яблоко».

95°С

3-5 хв.
UA

Сільвія

RUS

3 гр/250 мл

Сильвия

343336

Чорний в`єтнамський чай зі шматочками кишмишу, червоної смородини, чорниці, журавлини та
ожини.

Чёрный вьетнамский чай с кусочками кишмиша, красной смородины, черники, клюквы и ежевики.

3-4 хв.
UA

95°С

Суниця з вершками

3 гр/250 мл

RUS

Земляника со сливками

331151

Чорний цейлонський чай з додаванням листя та шматочків суниці. Має аромат свіжих вершків.

Чёрный цейлонский чай с добавлением листьев и кусочков земляники. Имеет аромат свежих сливок.
3-4 хв.
UA

Таємнича Азія

95°С
RUS

3 гр/250 мл

Таинственная Азия

359798

Чорний в`єтнамський чай з додаванням цедри апельсина та шматочків імбиру.

Чёрный вьетнамский чай с добавлением цедры апельсина и кусочков имбиря.

3-4 хв.

95°С

3 гр/250 мл
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Чай чорний ароматизований
UA

Тугарин змій

Тугарин змей

RUS

26607

Цейлонський чорний чай найвищого ґатунку з чебрецем. З давніх-давен чебрець шанували за
антисептичні, протизапальні та спазмолітичні властивості. Чай з чебрецем знімає втому, збільшує
працездатність та є незамінним для чоловічого здоров’я.

Цейлонский черный чай высшего сорта с чабрецом. С давних времен чабрец уважали за антисептические, противовоспалительные и спазмолитические свойства. Чай с чабрецом снимает усталость,
увеличивает работоспособность и является незаменимым для мужского здоровья.
95°С

3-5 хв.
UA

Феєрія

RUS

3 гр/250 мл
343331

Феерия

Чорний в`єтнамський чай зі шматочками папайї, ананасу, полуниці, пелюстками квітів мальви та
троянди.

Чёрный вьетнамский чай с кусочками папайи, ананаса, клубники, лепестками цветов мальвы и
розы.

UA

3-4 хв.

95°С

Фламанго

RUS

3 гр/250 мл
21222

Фламанго

EW

N

Чорний китайський чай з додаванням шматочків пітайї (драгонфрут), манго, цукрових фламінго,
скоринок та квітів гранату. М’який смак чаю підкреслюється вишуканим поєднанням солодощів
манго та кислинки гранату.
Черный китайский чай с добавлением кусочков питайи (драгонфрут), манго, сахарных фламинго,
кожуры и цветов граната. Мягкий вкус чая подчеркивается изысканным сочетанием сладости манго
и кислинки граната.
3-5 хв.

UA

95°С

Чай імператора

3 гр/250 мл

RUS

Чай императора

Крупнолистовий китайський чорний чай із цедрою апельсина, шматочками шипшини та папайї,
суцвіттями гібіскусу та ароматом цитрусових.

Крупнолистовой китайский чёрный чай с цедрой апельсина, кусочками шиповника и папайи, соцветиями гибискуса и ароматом цитрусовых.
3-5 хв.
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95°С

3 гр/250 мл

361261

Чай спеціальний

Чай спеціальний.
У цьому розділі зібрано чаї, технологія виробництва яких відрізняється від усіх інших видів чаю.
Пу Ер відносять до окремого виду чорного чаю. Історія його виробництва в Китаї налічує кілька століть.
Основною його особливістю є унікальний процес ферментації, яка, на відміну від усіх інших чаїв, не
припиняється. Зазвичай, чим старіший Пу Ер, тим вище він цінується та дорожче коштує.
Пу Ер має своєрідний “земляний” запах та смак, до якого треба звикнути. Нагородою Вам будуть унікальні
цілющі властивості Пу Ера.

UA

Лапсанг Сушонг

RUS

Лапсанг Сушонг

14154

Відомий чорний китайський чай, листя якого підкопчують над вогнищем, в якому спалюють коріння
китайської ялини. При заварюванні дає настій темно-червоного кольору з незабутнім пікантним
смаком.

Известный чёрный китайский чай, листья которого подкапчивают над костром, в котором сжигают
корни китайской ели. При заваривании даёт настой темно-красного цвета с незабываемым пикантным вкусом.
2-3 хв.

95°С

3 гр/250 мл
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Чай спеціальний
UA

Пу Ер

RUS

Пу Эр

14300

Особливий крупнолистовий китайський чай з провінції Юннань віком не менш як 5 років зі
своєрідним вираженим ароматом.

Особый китайский чай из провинции Юннань с возрастом не менее 5 лет и своеобразным выраженным ароматом.

2-3 хв.
UA

Пу Ер “Бінг Ча”

3 гр/250 мл

95°С
RUS

Пу Эр “Бинг Ча”

Особливий китайський чай з провінції Юннань віком не менш як 5 років. Після тривалої ферментації
чайне листя пресується в окремі «млинці» вагою 357 гр. Напій вирізняється своєрідним «землистим» ароматом, при заварюванні дає густий темно-червоний настій.
Особый китайский чай из провинции Юннань возрастом не менее 5 лет. После длительной ферментации чайные листья прессуются в отдельные «блины» весом 357 гр. Напиток отличается
своеобразным «землистым» ароматом, при заваривании дает густой темно-красный настой.
2-3 хв.
UA

3 гр/250 мл

95°С

Пу Ер “Бомонд”

RUS

361490

Пу Эр “Бомонд”

Особливий крупнолистовий китайський чай з провінції Юннань із додаванням пелюсток троянди та
полунично-вершковим ароматом.

Особый крупнолистовой китайский чай из провинции Юннань с добавлением лепестков розы и
клубнично-сливочным ароматом.

3-5 хв.
UA

95°С

3 гр/250 мл

Пу Ер Преміум (чорний пресований)

RUS

Пу Эр Премиум (чёрный прессованный)

Особливий китайський чай з провінції Юннань віком не менше 5 років зі своєрідним вираженим
ароматом.

Особый китайский чай из провинции Юннань возрастом не менее 5 лет со своеобразным выраженным ароматом.

3-4 хв.
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95°С

3 гр/250 мл

Чай спеціальний
UA

Пу Ер “Фітнес”

RUS

Пу Эр “Фитнесc”

336597

Особливий крупнолистовий китайський чай з провінції Юннань віком не менш як 5 років з додаванням зеленого мате, шматочків шипшини, яблук та листя лимонного дерева.

Особый крупнолистовой китайский чай из провинции Юннань возрастом не менее 5 лет, с добавлением зелёного мате, кусочков шиповника, яблок и листьев лимонного дерева.
3-5 хв.
UA

95°С

3 гр/250 мл

Пу Ер зелений пресований

RUS

Пу Эр зелёный прессованный

Особливий китайський чай з провінції Юннань віком не менше 2 років зі своєрідним вираженим
ароматом.

Особый китайский чай из провинции Юннань возрастом не менее 2 лет со своеобразным выраженным ароматом.
3-4 хв.
UA

95°С

3 гр/250 мл

Пу Ер чорний пресований

RUS

Пу Эр чёрный прессованный

Особливий китайський чай з провінції Юннань віком не менше 2 років зі своєрідним вираженим
ароматом.

Особый китайский чай из провинции Юннань возрастом не менее 2 лет и своеобразным выраженным ароматом.
3-4 хв.
UA

Списи Ку Дін

95°С
RUS

3 гр/250 мл

Копья Ку Дин

Спеціальний китайський чай, назва якого дослівно перекладається як «гірка трава». Володіє
детоксикаційними та бактерицидними властивостями, нормалізує тиск, поліпшує роботу травлення,
сприяє схудненню, тонізує та освіжає.

Специальный китайский чай, название которого дословно переводится как «горькая трава».
Обладает детоксикационными и бактерицидными свойствами, нормализует давление, улучшает
работу пищеварительной системы, способствует похудению, тонизирует и освежает.
1-2 хв.

85°С

3 гр/250 мл

17

Чай зелений класичний

Чай зелений класичний.
І зелений, і чорний чаї походять з одного й того ж витоку — чайного листя. Проте технологія його
обробки при одержанні цього виду чаю відрізняється. Назва «зелений чай» свідчить про те, що він в
сухому вигляді має зеленуватий колір, оскільки не пройшов ферментацію та теплову обробку. Колір
сухого зеленого чаю має широкий діапазон відтінків — від золотаво-зеленого чи фісташкового до темнозеленого. Основні постачальники – Китай, В’єтнам, Тайвань та Японія.
Свіжий зелений чай має цінні цілющі властивості та вміщує багато таніну, вітамінів В1, В6, С, Е та Р,
що позитивно впливають на організм людини. Зазвичай зелений чай заварюють декілька разів,
використовуючи воду температурою від 75 до 90°С.
UA

Дарджилінг (зелений)

RUS

Дарджилинг (зелёный)

Зелений чай одного з найкращих чайних районів світу. На висоті понад 2000 м над рівнем моря є
більше 100 плантацій, чай з яких називають «чайним шампанським». Має світло-золотаву заварку
та свіжий фруктовий смак.
Зелёный чай одного из лучших чайных районов мира. На высоте свыше 2000 м над уровнем моря
есть более 100 плантаций, чай с которых называют «чайным шампанским». Имеет светло-золотистую заварку и свежий фруктовый вкус.
2-3 хв.
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80°С

3 гр/250 мл

333861

Чай зелений класичний
UA

Жасмин Моліхуа

RUS

Жасмин Молихуа

Крупнолистовий добірний зелений чай із Китаю з квітами жасмину. Особливий «весняний» аромат
та солодкуватий смак відрізняють сорт «моліхуа» від усіх інших.

Крупнолистовой отборный зелёный чай из Китая с цветками жасмина. Особенный «весенний» аромат и сладковатый вкус отличают сорт «молихуа» от всех прочих.
2-3 хв.

UA

80°С

3 гр/250 мл

Зелені перли Шун Мі

RUS

Зелёный жемчуг Шун Ми

353905

Цільнолистовий добірний чай із Китаю, чаїнки якого нагадують витончені дівочі брови. Дає жовтий
настій з м’яким смаком.

Цельнолистовой отборный чай из Китая, чаинки которого напоминают изящные девичьи брови.
Даёт жёлтый настой с мягким вкусом.
2-3 хв.
UA

80°С

Зелений порох

3 гр/250 мл

RUS

Зелёный порох

Зелений цейлонський чай, скручений у вигляді кульок. При заварюванні створює враження
«вибуху».

Зелёный цейлонский чай, скрученный в виде шариков. При заваривании создаёт впечатление
«взрыва».
2-3 хв.
UA

80°С

Зелений равлик

3 гр/250 мл
RUS

Зелёная улитка

Китайський зелений чай із провінції Hunan. При заварюванні дає настій світло-золотавого кольору
з приємним солодкуватим смаком.

Китайский зелёный чай из провинции Hunan. При заваривании даёт настой светло-золотистого
цвета с приятным сладковатым вкусом.
2-3 хв.

85°С

3 гр/250 мл
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Чай зелений класичний
UA

Квітка жасмину

RUS

Цветок жасмина

350635

До традиційного китайського зеленого чаю додано квіти жасмину, що мають протизапальну дію та
сприяють релаксації.
В традиционный китайский зелёный чай добавлены цветы жасмина, имеющие противоспалительное действие и способствующие релаксации.

80°С

2-3 хв.
UA

Княжий жасмин

3 гр/250 мл

Княжеский жасмин

RUS

Вишуканий зелений китайський чай з квітами жасмину. Збирається у провінції Hunan, дає ароматний прозорий настій з солодкуватим смаком.

Изысканный зелёный китайский чай с цветами жасмина. Собирается в провинции Hunan, даёт ароматный прозрачный настой со сладковатым вкусом.
80°С

2-3 хв.

UA

Кокейча

3 гр/250 мл

Кокейча

RUS

379556

Традиційний японський чай. Попередньо розмелений та спресований у вигляді голочок чайний лист
при заварюванні дає яскраво виражений запах свіжої трави та морських водоростей. Позитивно
впливає на функцію щитовидної залози.
Традиционный японский чай. При заваривании предварительно размолотые и спрессованные
в форме иголочек листья дают ярко выраженный запах свежей травы и морских водорослей.
Положительно влияет на функцию щитовидной железы.
2-3 хв.
UA

Мао Фенг

85°С
RUS

3 гр/250 мл

Мао Фенг

16650

2-3 хв.
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80°С

3 гр/250 мл

EW

Зелёный китайский чай из провинции Аньхой, название которого переводится как “туманные горы”.
Дает светло-зелёный настой с легким сладким вкусом и свежим цветочно-травянистым ароматом.
Входит в десятку лучших зелёных чаёв Китая.

N

Зелений китайський чай з провінції Аньхой, назва якого перекладається як «туманні гори». Дає
світло-зелений настій з легким солодким смаком та свіжим квітково-трав’янистим ароматом.
Входить до десятки кращих зелених чаїв Китаю.

Чай зелений класичний
UA

Сенча “Калегава”

Сенча “Калегава”

RUS

338386

Зелена сенча високої якості з гіркуватим смаком та делікатним ароматом з горіховими тонами.

Зелёная сенча высокого качества с горьковатым вкусом и деликатным ароматом с ореховыми
тонами.
70°С

2-3 хв.
UA

Сенча “Китай”

RUS

3 гр/250 мл

Сенча “Китай”

Традиційний китайський зелений чай, що дає настій світло-жовтого кольору з гіркуватим
освіжальним смаком та делікатним ароматом із горіховими нотками.

Традиционный китайский зелёный чай, который даёт настой светло-жёлтого цвета с горьковатым
освежающим вкусом и деликатным ароматом с ореховыми нотками.
70°С

1-2 хв.

UA

Сігірія

RUS

3 гр/250 мл

Сигирия

Вишуканий класичний зелений чай з Цейлону. Його листя, схоже на лапаті «хмаринки», заварюється
в напій яскраво-помаранчевого кольору.

Изысканный классический зелёный чай с Цейлона. Его листья, похожие на пушистые «облачка»,
завариваются в напиток ярко-оранжевого цвета.

UA

2-3 хв.

80°С

Храм Неба

RUS

3 гр/250 мл

Храм Неба

Зелений китайський чай «чорний порох». Корисний для травлення, позитивно впливає на нервову
систему. Ніжний аромат орхідеї, яскравий жовто-зелений колір заварки та тонізувальні властивості
зробили його всесвітньо відомим зеленим чаєм.
Зелёный китайский чай «чёрный порох». Полезен для пищеварения, оказывает благоприятное
воздействие на нервную систему. Нежный аромат орхидеи, яркий жёлто-зелёный цвет заварки и
тонизирующие свойства сделали его всемирно известным зелёным чаем.
2-3 хв.

80°С

3 гр/250 мл
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Чай зелений ароматизований

Чай зелений ароматизований.
Зелені ароматизовані чаї створюються на основі кращих сортів китайського, в’єтнамського та індійського
зеленого чаю. Зберігаючи всі корисні властивості зелених чаїв, ароматизовані зелені чаї значно
розширюють смакові можливості цього виду чаю. Для їх виготовлення використовують лише натуральні
ароматичні олії, шматочки фруктів, пелюстки квітів та ін.
Різномаїття зелених ароматизованих чаїв дозволяє справжнім поціновувачам цього напою обрати “свою”
композицію та по-новому оцінити властивості зеленого чаю.

UA

Зелена груша

RUS

Зелёная груша

Зелений китайський чай з пелюстками троянд, шматочками та ароматом груші. Дає світло-зелений
настій з м’яким вершково-грушовим смаком.

Зеленый китайский чай с лепестками роз, кусочками и ароматом груши. Дает светло-зеленый
настой с мягким сливочно-грушовым вкусом.

1-3 хв.
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80°С

3 гр/250 мл

18795

Чай зелений ароматизований
UA

Зелений лимонник

Зелёный лимонник

RUS

350632

Зелений чай зі шматочками лимону, ананасу, пасіону, ківі, китайським лаймом, квітами помаранчевого дерева, волошки та златоцвіту.

Зелёный чай с кусочками лимона, ананаса, пассиона, киви, китайским лаймом, цветами апельсинового дерева, василька и златоцвета.
80°С

1-3 хв.
UA

3 гр/250 мл

Іскри шампанського

RUS

Искры шампанского

339672

Китайський зелений чай «чорний порох» зі шматочками полуниці, листям суниці й пелюстками
червоної волошки. Має приємний ягідний смак і аромат.

Китайский зелёный чай «чёрный порох» с кусочками клубники, листьями земляники и лепестками
красного василька. Имеет приятный ягодный вкус и аромат.

80°С

1-3 хв.
UA

Квітуча сакура

3 гр/250 мл

RUS

Цветущая сакура

330908

Зелена сенча з квітами жасмину, пелюстками соняшника й ароматом вишневої кісточки.

Зелёная сенча с цветами жасмина, лепестками подсолнечника и ароматом вишнёвой косточки.

1-3 хв.
UA

Клеопатра

80°С

RUS

3 гр/250 мл

Клеопатра

339671

Китайський зелений чай «чорний порох» зі шматочками ананасу, ягодами смородини, пелюстками
мальви, чорнобривців та троянди. Має вишуканий екзотичний смак і аромат.

Китайский зелёный чай «чёрный порох» с кусочками ананаса, ягодами смородины, лепестками
мальвы, бархатцев и розы. Имеет изысканный экзотический вкус и аромат.
1-3 хв.

80°С

3 гр/250 мл
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Чай зелений ароматизований
UA

Малинова тарта

RUS

Малиновая тарта

21124

Зелений китайський чай зі шматочками ананаса та яблук, пелюстками рожевої волошки та замороженою малиною. Чуттєве поєднання фруктових нот з ароматом тарти та вершків.

Зеленый китайский чай с кусочками ананаса и яблок, лепестками розового василька и замороженной малиной. Чувственное соединение фруктовых нот с ароматом тарты и сливок.
2-3 хв.
UA

80°С

3 гр/250 мл

Марокканська м’ята

RUS

Марокканская мята

334868

Зелений чай з додаванням перцевої м’яти. Має освіжальний смак і аромат, справляє заспокійливу
дію.

Зелёный чай с добавлением перечной мяты. Имеет освежающий вкус и аромат, оказывает успокаивающее действие.

UA

1-3 хв.

80°С

Мрії шейха

RUS

3 гр/250 мл

Грёзы шейха

362206

Китайський зелений чай «порох» зі шматочками папайї та пелюстками троянди, ароматизований
оліями папайї, ананасу та манго.

Китайский зелёный чай «порох» с кусочками папайи и лепестками розы, ароматизированный маслами папайи, ананаса и манго.

2-3 хв.
UA

80°С

Ранковий аромат

3 гр/250 мл
RUS

Утренний аромат

Сенча з пелюстками волошки, троянди та соняшника. Має ніжний вишуканий фруктовий аромат з
легкими нотками мигдалю.

Сенча с лепестками василька, розы и подсолнечника. Имеет нежный изысканный фруктовый аромат с лёгкими нотками миндаля.
1-3 хв.
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80°С

3 гр/250 мл

331827

Чай зелений ароматизований
UA

Сауасеп

Сауасэп

RUS

Зелений цейлонський чай, ароматизований соком екзотичного фрукту сауасеп – «сметанне яблуко». Аромат цього чаю надзвичайно яскравий, а смак поєднує свіжість зеленого чаю та незвичну
терпкість із солодким присмаком.
Зелёный цейлонский чай, ароматизированный соком экзотического фрукта сауасэп – «сметанное
яблоко». Аромат этого чая очень яркий, а вкус удачно сочетает свежесть зелёного чая и необычную
тёрпкость со сладким привкусом.
80°С

2-3 хв.
UA

Сільвія

3 гр/250 мл
18098

Сильвия

RUS

Цейлонський зелений чай із додаванням кишмишу, листя чорної смородини, шматочків ягід малини,
чорниці, журавлини й ожини.

Цейлонский зелёный чай с добавлением кишмиша, листьев чёрной смородины, кусочков ягод малины, черники, клюквы и ежевики.
1-3 хв.
UA

80°С

Скарби султана

3 гр/250 мл
RUS

Сокровища султана

361504

Китайський зелений чай «чорний порох» з цедрою апельсина, пелюстками троянди та незабутнім
ароматом екзотичних фруктів.

Китайский зелёный чай «чёрный порох» с цедрой апельсина, лепестками розы и незабываемым
ароматом экзотических фруктов.
2-3 хв.
UA

80°С

Суниця з вершками I

3 гр/250 мл
RUS

Земляника со сливками I

361495

Китайський зелений чай «чорний порох» з пелюстками гібіскуса. Має смак суниці й вершків.

Китайский зелёный чай «чёрный порох» с лепестками гибискуса. Имеет вкус земляники и сливок.

2-3 хв.

80°С

3 гр/250 мл
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Чай зелений ароматизований
UA

Суниця з вершками II

RUS

Земляника со сливками II

331153

Суміш китайського крупного зеленого та класичного «чорного пороху» з додаванням листя
та шматочків суниці.

Смесь китайского крупного зелёного и классического «чёрного пороха» с добавлением листьев
и кусочков земляники.
80°С

1-3 хв.
UA

Таємнича Азія

RUS

3 гр/250 мл

Таинственная Азия

351545

Суміш китайського білого та зеленого чаю з додаванням шматочків манго, імбиру та гіностеми
п’ятилистної, яку в Азії називають «південним женьшенем» за її оздоровчі якості та омолоджуючі
властивості.
Смесь китайского белого и зеленого чая с добавлением кусочков манго, имбиря и гиностеммы
пятилистной, которую в Азии называют «южным женьшенем» за ее оздоровительные качества и
омолаживающие свойства.
80°С

2-3 хв.
UA

Феєрія

RUS

3 гр/250 мл

Феерия

18803

Китайська сенча, що містить чайну бруньку, з додаванням пелюсток троянди та блакитної мальви,
шматочків папайї, ананасу, ягід суниці та малини.

Китайская сенча, содержащая чайную почку, с добавлением лепестков розы и голубой мальвы,
кусочков папайи, ананаса, ягод земляники и малины.
1-3 хв.
UA

80°С

Фламінго з кавуном

3 гр/250 мл
RUS

Фламинго с арбузом

Зелений китайський чай зі шматочками пітайї (драгонфрут), яблук, кавуна, лемонграсу, помело,
цедрою лимону, цукровими зірочками та квітами метеликового горошку (butterfly pea або ж синій
чай), які надають заварці незвичного синього кольору. Додайте кілька крапель лимонного соку у
чай, і він змінить смак та колір :)
Зеленый китайский чай с кусочками питайи (драгонфрут), яблок, арбуза, лемонграсса, помело,
цедрой лимона, сахарными звездочками и цветами мотылькового горошка (butterfly pea или же
синий чай), которые придают заварке необычный синий цвет. Добавьте несколько капель лимонного сока в чай, и он изменит вкус и цвет :)
2-3 хв.
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80°С

3 гр/250 мл

21208

Чай зелений ароматизований
UA

Цитрус-Диня

Цитрус-Дыня

RUS

354226

Зелений китайський чай з додаванням цукрових качечок, шматочків полуниці та пелюсток волошки,
ароматизований оліями дині та цитрусових.

Зеленый китайский чай с добавлением сахарных уточек, кусочков клубники и лепестков василька,
ароматизированный маслами дыни и цитрусовых.
80°С

2-3 хв.
UA

Чай імператора

3 гр/250 мл
RUS

Чай императора

361268

Китайський зелений чай «чорний порох» зі шматочками апельсина, папайї, шипшини та пелюстками гібіскусу.

Китайский зелёный чай «чёрный порох» с кусочками апельсина, папайи, шиповника и лепестками
гибискуса.
2-3 хв.

UA

Чарівниця

80°С

RUS

3 гр/250 мл

Волшебница

18015

Китайський білий чай з додаванням ягід годжі, знаних на Сході як «ягоди безсмертя», родзинок,
цедри апельсина, листя ожини, пелюсток троянди, шматочків малини, квітів граната, білої акації та
блакитної мальви, ароматизований натуральними екстрактами бергамоту та малини.
Китайский белый чай с добавлением ягод годжи, известными на Востоке как «ягоды бессмертия»,
изюма, цедры апельсина, листьев ежевики, листьев розы, кусочков малины, цветов граната, белой
акации и голубой мальвы, ароматизированный натуральными экстрактами бергамота и малины.

2-3 хв.
UA

80°С

Чахлик Невмирущий

3 гр/250 мл
RUS

Кощей Бессмертный

340364

Зелений чай з ягодами годжі, знаними на Сході як «ягоди безсмертя», ароматизований екстрактами
алое вера, груші та лічі.

Зелёный чай с ягодами годжи, известными на Востоке как «ягоды бессмертия», ароматизированный экстрактами алое вера, груши и личи.

2-3 хв.

80°С

3 гр/250 мл
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Композиційні суміші

Композиційні суміші.
Асортимент композиційних чаїв дозволяє виділити його в окремий, досить популярний серед поціновувачів
чаю вид. Мета створення таких чаїв — посилення букету зелених та чорних класичних чаїв, надання їм
нових смакових відтінків. У цих сумішах вдало поєднуються кращі види класичних чаїв з пелюстками
квітів, шматочками лісових та садових ягід, різноманітних фруктів.
Кожний з запропонованих композиційних чаїв виготовляється за оригінальними технологіями, має свій
неповторний склад, аромат і смак.

UA

2001 ніч

RUS

2001 ночь

362208

Суміш чорного та зеленого чаю сенча зі шматочками смородини, папайї, пелюстками троянд, мальви та соняшника.

Смесь чёрного и зелёного чая сенча с кусочками смородины, папайи, лепестками роз, мальвы и
подсолнечника.
3-4 хв.
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95°С

3 гр/250 мл

Композиційні суміші
UA

Іван Царевич

RUS

Иван Царевич

345874

Суміш чорного та зеленого чаїв з додаванням ягід годжі, знаних на Сході як «ягоди безсмертя»,
квітів граната та жасмину, шматочків малини та червоної смородини, пелюсток соняшника, ароматизована натуральними екстрактами суниці, маракуї та ванілі.
Смесь чёрного и зелёного чаёв с добавлением ягод годжи, известных на Востоке как «ягоды бессмертия», цветов граната и жасмина, кусочков малины и красной смородины, листьев подсолнечника, ароматизированная натуральными экстрактами земляники, маракуи и ванили.
3-5 хв.
UA

95°С

Іскри шампанського

3 гр/250 мл
RUS

Искры шампанского

330877

Суміш чорного та зеленого чаїв з додаванням волошки, листя та ягід суниці. Має приємний аромат
медового літа.

Смесь чёрного и зелёного чаёв с добавлением василька, листьев и ягод земляники. Имеет приятный аромат медового лета.

UA

3-4 хв.

95°С

Танго-манго

RUS

3 гр/250 мл

Танго-манго

331125

Суміш чорного та зеленого в`єтнамських чаїв FTGFOP з чайною брунькою. Містить пелюстки соняшника, шматочки манго та папайї. Має ніжний екзотичний аромат.

Смесь чёрного и зелёного вьетнамских чаёв FTGFOP с чайной почкой. Содержит лепестки подсолнечника, кусочки манго и папайи. Имеет нежный экзотический аромат.

1-3 хв.

UA

Танок янголів

80°С

RUS

3 гр/250 мл

Танец ангелов

27309

Суміш чорного та зеленого чаїв з додаванням ягід червоної смородини, бузини, шматочків вишні
та малини.

Смесь чёрного и зелёного чаёв с добавлением ягод красной смородины, бузины, кусочков вишни
и малины.

3-4 хв.

95°С

3 гр/250 мл
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Етнічні напої

Етнічні напої.
Ройбуш (Aspalathus linearis) — етнічний напій з листя червоного чагарнику, що вирощується в Південній
Африці. Інколи його ще називають «еліксиром бушменів». Завдяки солодкувато-фруктовому смаку та
легкості приготування він є одним із улюблених напоїв місцевих мешканців.
Ройбуш абсолютно не містить кофеїну, тому може вживатись маленькими дітьми без обмежень.
Є прекрасним антиалергеном та антидепресантом.

UA

Ройбуш

RUS

331755

Ройбуш

Етнічний південноафриканський напій. Не містить кофеїну. Є прекрасним антиалергеном та антидепресантом.

Этнический южноафриканский напиток. Не содержит кофеина. Является прекрасным антиаллергеном и антидепрессантом.
5-7 хв.
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95°С

5 гр/250 мл

Етнічні напої
UA

Ройбуш “Калахарі”

RUS

Ройбуш “Калахари”

25121

Етнічний південноафриканський напій із додаванням зеленого чаю, лапачо, шматочків сандалового
дерева та імбиру.

Этнический южноафриканский напиток с добавлением зелёного чая, лапачо, кусочков сандалового
дерева и имбиря.
5-7 хв.
UA

95°С

Ройбуш “Карамель”

5 гр/250 мл
RUS

Ройбуш “Карамель”

25155

Етнічний південноафриканський напій із додаванням шматочків макадамського горіху та білого
шоколаду.

Этнический южноафриканский напиток с добавлением кусочков макадамского ореха и белого
шоколада.
5-7 хв.
UA

95°С

Ройбуш “Оранж”

5 гр/250 мл
RUS

Ройбуш “Оранж”

25129

Етнічний південноафриканський напій із додаванням шматочків папайї, має смак та аромат апельсина.

Этнический южноафриканский напиток с добавлением кусочков папайи, со вкусом и ароматом
апельсина.

5-7 хв.
UA

95°С

Ройбуш “Червона вишня”

5 гр/250 мл
RUS

Ройбуш “Красная вишня”

25148

Етнічний південноафриканський напій із додаванням шматочків суниці та ванілі. Має вишневий
аромат.

Этнический южноафриканский напиток с добавлением кусочков земляники и ванили. Обладает
вишневым ароматом.
5-7 хв.

95°С

5 гр/250 мл

31

Етнічні напої
Лапачо (Tabebuia impetiginosa) - велетенське вічнозелене дерево тропічних лісів Аргентини, Мексики
та Перу. Живе дерево лапачо близько 700 років. Мабуть тому рецепт напою з його кори був відомий
ще інкам, які називали його деревом життя і використовували для лікування кишкових захворювань,
дизентерії, лихоманки, захворювань горла, запалення суглобів, порушень кровообігу і загоювання ран.
Спосіб заварювання: на один літр окропу додати чотири чайні ложки лапачо і кип`ятити 5 хвилин, після
чого дати можливість настоятися напою протягом 10 - 15 хвилин. Вживати гарячим або охолодженим.

UA

Лапачо класичний

RUS

Лапачо классический

327781

Кора південноамериканського дерева Lapacho. Надзвичайно багата мінералами.

Кора южноамериканского дерева Lapacho. Богата минералами.

15-20 хв.

95°С

5 гр/250 мл

Ханібуш (Cyclopia intermedia) — не є чаєм в класичному розумінні цього значення. Це невеликий кущ,
дуже схожий на ройбуш, квіти якого дають стійкий аромат меду. Росте ханібуш у Південній Африці, в
природних умовах дикої природи. Лише нещодавно з`явилися перші плантації цього медового чагарнику.
Збирають ханібуш один раз на 2-3 роки. Напій не містить кофеїну, дає солодкуватий настій з медовим
ароматом, що особливо подобається дітям.

UA

Ханібуш “Медовий поцілунок”

RUS

Ханибуш “Медовый поцелуй”

Етнічний південноафриканський напій з кори медового дерева з додаванням кориці, шматочків
груші, пелюсток соняшника та сафлору.

Этнический южноафриканский напиток из коры медового дерева c добавлением корицы, кусочков
груши, лепестков подсолнечника и сафлора.
5-7 хв.

32

95°С

6 гр/250 мл

350641

Етнічні напої

Мате (Ilex paraguariensis) - національний напій населення Бразилії, Аргентини та Парагваю. В Латинській
Америці його вживають цілодобово. Такою популярністю мате завдячує своїм цілющим та стимулюючим
властивостям, які сприяють підвищенню імунітету, покращенню нервової системи. Вживання цього напою
запобігає виснаженню організму, позбавляє безсоння, і як результат — вповільнює старіння організму.
Традиційним способом вживання мате є заварювання у калабасі (етнічна ємність, як правило,
виготовляється з висушеного гарбуза). П’ють мате через бомбілью (металева або бамбукова трубочка).

UA

Мате “Ай Кью”

RUS

Мате “Ай Кью”

350642

Етнічний південноамериканський напій із додаванням гінкго, шматочків гуави, насіння гуарани,
цедри апельсину, квітів апельсину та блакитної мальви.

Этнический южноамериканский напиток с добавлением гинкго, кусочков гуавы, семян гуараны,
цедры апельсина, цветов апельсина и голубой мальвы.
70°С

3-5 хв.
UA

Мате “Зелений”

10 гр/250 мл
RUS

Мате “Зелёный”

336428

Етнічний південноамериканський напій. Містить значну кількість матеїну, мікроелементів, багатий
на вітамін С.

Этнический южноамериканский напиток. Содержит большое количество матеина, микроэлементов,
витамина С.
3-5 хв.
UA

Мате “Лимон”

70°С
RUS

10 гр/250 мл

Мате “Лимон”

26528

Етнічний південноамериканський напій з додаванням лимоннику та цедри лимону.

Этнический южноамериканский напиток с добавлением лимонника и цедры лимона.

3-5 хв.

70°С

10 гр/250 мл

33

Чай напівферментований

Чай напівферментований.
Напівферментовані чаї (оолонги) вважаються шедевром китайського чайного мистецтва. Цей вид чаю
займає місце між зеленим і червоним ( чорним) чаями в китайській класифікації. Основні постачальники
– Китай і Тайвань
Зазвичай оолонгам притаманні квітковий аромат та терпкий присмак. Усі оолонги заварюють декілька
разів, при цьому кожне заварювання розкриє нові відтінки смаку цього дивовижного чаю.

UA

Да Хун Пао

RUS

Да Хун Пао

Один з найбільш уславлених сортів китайського чаю, що вирощують у провінції Фуцзянь у горах Уі
Шань. При заварюванні дає золотавий настій зі складним насиченим смаком з медовими, фруктовими відтінками та солодкуватим післясмаком.
Один из наиболее прославленных сортов китайского чая, выращенный в провинции Фуцзянь в
горах Уи Шань. При заваривании даёт золотистый настой со сложным насыщенным вкусом с медовыми, фруктовыми оттенками и сладковатым послевкусием.
2-3 хв.

34

80-90°С

3 гр/250 мл

H1101

Чай напівферментований
UA

Молочний оолонг

Молочный оолонг

RUS

Китайський напівферментований чай, що є беззаперечним фаворитом жінок усього світу. Дає
світло-зелений настій із тонким вершковим ароматом.

Китайский полуферментированный чай, который является несомненным фаворитом женщин всего
мира. Дает светло-зеленый настой с тонким сливочным ароматом.

2-3 хв.
UA

85°С

Оолонг женьшень

3 гр/250 мл
RUS

Оолонг женьшень

Унікальний напівферментований чай, який збирають біля гори Nanyue, що в провінції Hunan. В
ароматі дивовижним чином поєднуються персик, мед і женьшень.

Уникальный полуферментированный чай, который собирается у горы Nanyue, что в провинции
Hunan. В аромате чудесным образом сочетаются персик, мёд и женьшень.

UA

3-4 хв.

90°С

Те Гуан Інь

RUS

3 гр/250 мл

Тэ Гуань Инь

Один з найкращих та найбільш популярних напівферментованих чаїв Китаю. Дає жовтуватий
настій, що вирізняється інтенсивним квітковим ароматом та вишуканим м’яким смаком.

Один из лучших и наиболее популярных чаёв Китая. Дает желтоватый настой с интенсивным цветочным ароматом и изысканным мягким вкусом.
3-4 хв.
UA

Шуй Сянь

90° С
RUS

3 гр/250 мл

Шуй Сянь

H1105

Напрочуд ароматний оолонг сильної ферментації, що вирощують у провінції Фуцзянь у горах Уі
Шань. Дає настій коричнево-червоного кольору з нотами меду, сухофруктів, диму та хвої.

Исключительно ароматный оолонг сильной ферментации, выращенный в провинции Фуцзянь в
горах Уи Шань. Даёт настой коричнево-красного цвета с нотками меда, сухофруктов, дыма и хвои.
3-4 хв.

95°С

3 гр/250 мл

35

Фруктові суміші

Фруктові суміші.
Різноманітні поєднання ягід, квітів, шматочків фруктів створюють смачні й корисні композиції, котрі
смакують як гарячими взимку, так і холодними у літню спеку. Завдяки відсутності кофеїну фруктові
суміші можуть вживатися маленькими дітьми без обмежень, а наявність великої кількості вітаміну С
робить їх джерелом здоров’я для усієї сім’ї.

UA

Апельсинова мрія

RUS

Апельсиновая мечта

5-10 хв.

36

95°С

6 гр/250 мл

EW

Натуральная фруктовая смесь на основе яблок с добавлением долек апельсина, цветов календулы,
листьев земляники и сублимированных мандарина и апельсина.

N

Натуральна фруктова суміш на основі яблук з додаванням скибочок апельсина, квітів календули,
листя суниці та сублімованих мандарина й апельсина.

21024

Фруктові суміші
UA

Бора-Бора

Бора-Бора

RUS

351609

Натуральна фруктова суміш на основі суданської троянди з додаванням родзинок, чорноплідної
горобини, шматочків яблука та папайї, ягід малини, суниці, пелюсток соняшнику та волошки.

Натуральная фруктовая смесь на основе суданской розы с добавлением изюма, черноплодной
рябины, кусочков яблока и папайи, ягод малины, земляники, лепестков подсолнечника и василька.
5-10 хв.
UA

Вишневий сад

95°С
RUS

6 гр/250 мл

Вишнёвый сад

20119

Натуральна фруктова суміш на основі каркаде зі шматочками шипшини, яблука та вишні, цедри
апельсина та лимона, пелюстками троянди та сафлору.

Натуральная фруктовая смесь на основе каркаде с кусочками шиповника, яблока и вишни, цедры
апельсина и лимона, лепестками розы и сафлора.
5-10 хв.
UA

95°С

Гавайський коктейль

6 гр/250 мл
RUS

Гавайский коктейль

26529

Натуральна фруктова суміш на основі пелюсток суданської троянди зі шматочками шипшини, ананасу, ягодами смородини, цедрою апельсина та родзинками.

Натуральная фруктовая смесь на основе лепестков суданской розы с кусочками шиповника, ананаса, ягодами смородины, цедрой апельсина и изюмом.
5-10 хв.
UA

Друже бобер

95°С
RUS

6 гр/250 мл

Друг бобёр

20158

Натуральна фруктова суміш на основі яблук з додаванням кори касії, шматочків ананаса, папайї,
смородини та буряка, пластівців кокоса, обсмаженого мигдалю та попкорну.

Натуральная фруктовая смесь на основе яблок с добавлением коры кассии, кусочков ананаса,
папайи, смородины и свеклы, хлопьев кокоса, обжаренного миндаля и попкорна.
5-10 хв.

95°С

6 гр/250 мл

37

Фруктові суміші
UA

Малина маршмелоу

RUS

Малина маршмеллоу

EW
N

Натуральна фруктова суміш екстра-класу, що смакує як гарячою, так і холодною. Шматочки ананаса, яблук, пітайї (драгонфрут), маршмелоу та сублімована малина створюють яскраво-рожевий
настій з виразним солодким смаком.

21214

Натуральная фруктовая смесь экстра-класса, дарящая удовольствие как в горячем, так и в холодном виде. Кусочки ананаса, яблок, питайи (драгонфрут), маршмеллоу и сублимированная малина
создают ярко-розовый настой с выразительным сладким вкусом.
5-10 хв.
UA

95°С

Манго і друзі

6 гр/250 мл

RUS

Манго и друзья

22122

Натуральна фруктова суміш екстра-класу, що підкорила Європу! Шматочки ананаса, манго та
апельсина, пелюстки сафлора та календули у поєднанні з замороженими мандарином та полуницею створюють ідеальний холодний фруктовий чай.
Натуральная фруктовая смесь экстра-класса, покорившая Европу! Кусочки ананаса, манго и апельсина, лепестки сафлора и календулы вместе с замороженными мандарином и клубникой создают
идеальный холодный фруктовый чай.
5-10 хв.
UA

95°С

М`ятний кавун

6 гр/250 мл
RUS

Мятный арбуз

21212

Натуральна фруктова суміш на основі яблук з додаванням шматочків кавуна, дині, квітів гібіскуса,
ягід бузини, шипшини та листя м’яти.

Натуральная фруктовая смесь на основе яблок с добавлением кусочков арбуза, дыни, цветов гибискуса, ягод бузины, шиповника и листьев мяты.

5-10 хв.
UA

95°С

Нахабний фрукт

6 гр/250 мл
RUS

Наглый фрукт

Фруктова суміш, що складається зі шматочків яблука, папайї, смородини, пелюсток гібіскуса, скоринок шипшини, ягід бузини та родзинок.

Фруктовая смесь, состоящая из кусочков яблока, папайи, смородины, лепестков гибискуса, корочек
шиповника, ягод бузины и изюма.
5-10 хв.

38

95°С

6 гр/250 мл

361491

Фруктові суміші
UA

Сунична симфонія

Земляничная симфония

RUS

20105

Натуральна фруктова суміш на основі каркаде зі шматочками шипшини, яблука, цедри апельсина
та лимона, ягід суниці.

Натуральная фруктовая смесь на основе каркаде с кусочками шиповника, яблока, цедры апельсина
и лимона, ягод земляники.
5-10 хв.
UA

95°С

6 гр/250 мл

Чорниця маршмелоу

RUS

Черника маршмеллоу

EW
N

Натуральна фруктова суміш екстра-класу, що смакує як гарячою, так і холодною. Шматочки яблук,
ананаса, маршмелоу, квіти гібіскуса, рожевої та білої волошки, анчан (синій чай), листя ожини,
цукрові фламінго та сублімована чорниця створюють незабутній букет смаків і вражень.

21237

Натуральная фруктовая смесь экстра-класса, дарящая удовольствие как в горячем, так и в холодном виде. Кусочки яблок, ананаса, маршмеллоу, цветы гибискуса, розового и белого василька,
анчан (синий чай), листья ежевики, сахарные фламинго и сублимированная черника создают незабываемый букет вкусов и впечатлений.
5-10 хв.
UA

95°С

Шалений кролик

6 гр/250 мл
RUS

Безумный кролик

28023

Натуральна фруктова суміш на основі пелюсток суданської троянди з додаванням шматочків банану, ягід смородини та бузини, пелюсток календули та цукрових сердечок.

Натуральная фруктовая смесь на основе лепестков суданской розы с добавлением кусочков банана,
ягод смородины и бузины, лепестков календулы и сахарных сердечек.
5-10 хв.
UA

Ягоди Годжі

95°С
RUS

6 гр/250 мл

Ягоды Годжи

Ягоди годжі, знані на Сході як «ягоди безсмертя», мають не тільки приємний смак та аромат, а й
лікувально-профілактичні і омолоджуючі властивості.

Ягоды годжи, известные на Востоке как «ягоды бессмертия», имеют не только приятный вкус и
аромат, но и лечебно-профилактические и омолаживающие свойства.
5-10 хв.

95°С

6 гр/250 мл
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Трав`яні суміші

Трав`яні суміші.
Наші пращури з давніх-давен використовували настої та відвари цілющих трав і плодів. Вони залишаються
популярними й донині, незважаючи на поширення напоїв інших країн і народів. Трав’яні суміші не містять
кофеїну, тому рекомендовані до вживання без обмежень людям будь-якого віку та стану здоров’я.
Розробляючи рецепти таких напоїв, ми дбайливо добираємо сухі трави, квіти, листя, коріння та плоди
рослин, щоразу прагнучи створити довершений букет смаку й аромату, а також максимально розкрити
корисні властивості кожного інгредієнту при їхньому поєднанні.

UA

Альпійська лука

RUS

Альпийский луг

Натуральна суміш із суцвіть альпійської ромашки та лимоннику з додаванням м`яти, пелюсток
гібіскуса, цедри лимону, цедри та квітів апельсина, шматочків шипшини.

Натуральная смесь из соцветий альпийской ромашки и лимонника, дополненная мятой, лепестками
гибискуса, цедрой лимона, цедрой и цветами апельсина, шиповником.
5-10 хв.
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95°С

6 гр/250 мл

362210

Трав`яні суміші
UA

Антистрес

RUS

Антистресс

350912

Натуральна суміш, що складається з листя омели, берези, кропиви, гінкго та лимонного дерева.

Натуральная смесь, состоящая из листьев омелы, берёзы, крапивы, гинкго и лимонного дерева.

95°С

5-10 хв.
UA

Анчан

RUS

6 гр/250 мл

Анчан

EW
N

Анчан, що також відомий як синій чай або квіти метеликового горошку - надзвичайно популярний в
Азії напій. Дає настій яскраво-синього кольору з солодкуватим смаком, нормалізує тиск, позитивно
впливає на зір та стане у пригоді тим, хто хоче схуднути.

Анчан, также известный как синий чай или цветки мотылькового горошка – чрезвычайно популярный в Азии напиток. Дает настой ярко-синего цвета со сладковатым вкусом, нормализует давление,
благотворно влияет на зрение и пригодится тем, кто хочет похудеть.
2-3 хв.
UA

Досконалість

90°С

6 гр/250 мл

Совершенство

RUS

361265

Натуральна суміш зеленого та чорного чаїв з додаванням шматочків шипшини, ягід бузини та
чорниці, квітів ромашки, мате, лимоннику, м’яти, пелюсток сафлору, мальви, листя ожини з ніжним
персиковим смаком.

Натуральная смесь, состоящая из зелёного и чёрного чаёв, шиповника, ягод бузины и черники,
ромашки, мате, лимонника, мяты, лепестков сафлора, мальвы, листьев ежевики с нежным персиковым вкусом.
5-10 хв.
UA

95°С

Енергія життя

6 гр/250 мл
RUS

Энергия жизни

350911

Натуральна суміш, що складається з ройбушу, шматочків яблука, кореня женьшеня та імбиру, листя
омели, лимонника та вербени, бобових, кориці, гвоздики, кардамону, чорного перцю та цедри
лимону.
Натуральная смесь, состоящая из ройбуша, кусочков яблока, корня женьшеня и имбиря, листьев
омелы, лимонника и вербены, бобовых, корицы, гвоздики, кардамона, чёрного перца и цедры
лимона.
5-10 хв.

95°С

6 гр/250 мл
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Трав`яні суміші
UA

М`ятна фантазія

Мятная фантазия

RUS

330895

Натуральна суміш, що створена на основі м’яти з додаванням пелюсток суданської троянди та
волошки, шматочків яблука, чорноплідної горобини та шипшини.

Натуральная смесь на основе мяты с добавлением лепестков суданской розы и василька, кусочков
яблок, черноплодной рябины и корочек шиповника.
95°С

5-10 хв.

UA

Феншуй

RUS

6 гр/250 мл
22058

Феншуй

Натуральна трав’яна суміш, що поєднала 5 елементів, кольорів та форм. Шматочки яблук і пітайї
(драгонфрут), ягоди годжі, листя ожини, кропиви, суниці та евкаліпта, цедра апельсина, пластівці
моркви та буряка, пелюстки волошки, календули, рожевий перець та аромат бергамота. Додайте
ВОДУ та знайдіть свою гармонію :)
Натуральная травяная смесь, соединившая 5 элементов, цветов и форм. Кусочки яблок и питайи
(драгонфрут), ягоды годжи, листья ежевики, крапивы, земляники и эвкалипта, цедра апельсина,
хлопья морковки и свеклы, лепестки василька, календулы, розовый перец и аромат бергамота.
Добавьте ВОДУ и найдите свою гармонию :)
5-10 хв.
UA

95°С

Фламінго з базиліком

6 гр/250 мл

RUS

Фламинго с базиликом

21220

Натуральна трав’яна суміш, що складається з шматочків яблук, шипшини, ананасу, лемонграсу,
листя евкаліпту, фенхелю та меліси, цукрових зірочок, базиліку, квітів рожевої волошки та метеликового горошку (butterfly pea або ж синій чай), які надають заварці незвичного синього кольору.
Додайте кілька крапель лимонного соку у чай, і він змінить смак та колір :)
Натуральная травяная смесь, которая состоит из кусочков яблок, шиповника, ананаса, лемонграсса, листьев эвкалипта, фенхеля и мелиссы, сахарных звездочек, базилика, цветов розового василька и мотылькового горошка (butterfly pea или же синий чай), которые придают заварке необычный
синий цвет. Добавьте несколько капель лимонного сока в чай, и он изменит вкус и цвет :)
5-10 хв.
UA

Храм дракона

95°С
RUS

6 гр/250 мл

Храм дракона

Натуральна суміш із зеленого в`єтнамського чаю та лимонної трави з додаванням пелюсток
суданської троянди, листя смородини, сушених ягід чорниці та польових квітів.

Натуральная смесь зелёного вьетнамского чая и лимонной травы с добавлением лепестков суданской розы, листьев смородины, сушёных ягод черники и полевых цветов.
5-10 хв.
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90°С

6 гр/250 мл

331137

Чай зелений і білий елітний

Елітні чаї.
До категорії елітних чаїв увійшли довершені витвори чайного мистецтва, якими ми щиро пишаємося.
Білі чаї – особливий різновид зеленого чаю, для виробництва якого використовують наймолодші листочки.
Технологічний ланцюжок виробництва білого чаю є найкоротшим з-поміж усіх видів чаю: після збору
чайне листя певний час перебуває на сонці, потім проходить сушку та одразу упаковується.
В’язані чаї надають чаюванню особливої естетики. Увесь процес виробництва цих чаїв – від збору до
скручування – провадиться в ручний спосіб. Заварюючи в’язаний чай у скляному посуді, Ви зможете не
лише насолоджуватися тонким ароматом напою, але й спостерігати, як повільно розкриваються чарівні
квітки, кожна з яких пам’ятає дбайливий дотик рук східних майстрів.
Зелені та жасминові чаї є найбільш популярними у Китаї.
Чорні елітні чаї, що поєднують насиченість смаку та витонченість аромату, є вибором досвідчених чаєманів.

UA

Біла мавпа

RUS

Белая обезьяна

Цей зелений чай збирається у передгір’ї Taimu китайської провінції Fujian. Молоді листочки і
нерозкриті бруньки дбайливо збирають і обробляють вручну. Дає дуже світлий настій із солодкуватим смаком і свіжим, легким ароматом.

Этот зелёный чай выращивается на склонах гор Taimu китайской провинции Fujian. Молодые
листочки и нераскрытые почки бережно собирают и обрабатывают вручную. Даёт очень светлый
настой со сладковатым вкусом и свежим, лёгким ароматом.
2-3 хв.

85°С

3 гр/250 мл
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Чай зелений і білий елітний
UA

Білий піон

RUS

Белый пион

14867

Рідкісний білий китайський чай, що збирають ранньою весною в провінції Fujian. При заварюванні
дає прозорий настій зі свіжим ароматом і оксамитовим квітковим смаком.

Редчайший белый китайский чай, который собирают ранней весной в провинции Fujian. При заваривании даёт прозрачный настой со свежим ароматом и бархатным цветочным вкусом.
70°С

1-3 хв.
UA

Бі Ло Чун

3 гр/250 мл

Би Ло Чун

RUS

Зелений китайський чай, відомий як Імператорський. Його
заварюванні дає світлий настій з вишуканим ароматом.

збирають у провінції Jiangsu. При

Зелёный китайский чай, который относится к разряду Императорских. Его собирают в провинции
Jiangsu. При заваривании имеет светлый настой с изысканным ароматом.
2-3 хв.
UA

80°С

Жасминова полуниця

3 гр/250 мл
RUS

Жасминовая клубника

Дбайливо зібрані молоді ніжні листочки чаю, що ввібрали в себе аромат квітів жасмину, зв’язують у
формі «полуниці». При заварюванні дає яскраво-жовтий настій із жасминовим ароматом та м’яким
насиченим смаком.

Бережно собраные молодые нежные листочки чая, впитавшие в себя аромат цветов жасмина,
связывают в форме «клубники». При заваривании даёт ярко-жёлтый настой с ароматом жасмина
и мягким насыщеным вкусом.
2-3 хв.
UA

80°С

Жасминовий розсип

3 гр/250 мл
RUS

Жасминовая россыпь

Зелений жасминовий чай, що збирається на початку квітня у китайській провінції Fujian.
Ароматизується одним із рідкісних видів жасмину, дає прозорий духмяний настій.

Зелёный жасминовый чай, который собирается в начале апреля в китайской провинции Fujіan.
Ароматизируется одним из редчайших видов жасмина, даёт прозрачный душистый настой.
2-3 хв.
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80°С

3 гр/250 мл

Чай зелений і білий елітний
UA

Кільця Джейд

Кольца Джейд

RUS

Цей чай відомий у Китаї як «весільний», традиційно його дарують молодятам. Для надання йому
незвичайної форми кілець зелені листочки вручну накручують на бамбукову паличку. Під час заварювання «обручки» повільно розкручуються і приймають вигляд цільних листочків.
Этот чай известен в Китае как «свадебный», традиционно его дарят молодожёнам. Для придания
ему необычной формы колец зеленые чайные листочки вручную накручивают на бамбуковую
палочку. При заваривании «обручальные кольца» медленно ракручиваются и принимают вид
целых листочков.
2-3 хв.
UA

80°С

Колодязь Дракона

3 гр/250 мл
RUS

Колодец Дракона

Уславлений китайський чай нефритового кольору, що входить до сім’ї Імператорських чаїв Китаю.
Відбірні листочки обсмажуються і перемішуються в залізних котлах, де набувають характерної для
цього сорту пласкої форми. Дає світлий настій із свіжим, насиченим смаком і чудовим ароматом.
Знаменитейший китайский чай нефритового цвета, который входит в семью Императорских чаёв
Китая. Отборные листочки обжариваются и перемешиваются в железных котлах, где приобретают
характерную для этого сорта плоскую форму. Даёт светлый настой со свежим, насыщенным вкусом
и чудесным ароматом.
2-3 хв.
UA

80°С

Лазуровий розсип

3 гр/250 мл
RUS

Лазурная россыпь

Зелений китайський чай найвищого ґaтунку з провінції Hunan. Для виробництва використoвуються
відбірні молоді листочки. Дає світло-зелений настій з витонченим ароматом.

Зелёный китайский чай наивысшего качества из провинции Hunan. Для производства используются
отборные молодые листочки. Даёт светло-зеленоватый настой с утончённым ароматом.

2-3 хв.
UA

85°С

Перлина океану

3 гр/250 мл
RUS

Жемчужина океана

Цей чудовий зелений чай відноситься до категорії в’язаних чаїв. При заварюванні розпускається
букетиком з оксамитовою нагідкою та низкою квіток жасмину. Дає світло-золотавий настій з неповторним яскравим смаком.

Этот чудесный зелёный чай относится к категории связанных чаев. При заваривании распускается букетиком с бархатной календулой и ожерельем жасминовых цветов. Дает светло-золотистый
настой с неповторимым ярким вкусом.
2-3 хв.

80°С

3 гр/250 мл
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Чай зелений і білий елітний
UA

Полуниця імператора

RUS

Клубника императора

Ніжні чайні тіпси зв’язують у формі «полуниці». При заварюванні кулька, повільно розпускаючи
верхні листочки, розкриває квітку червоного амаранту, який надає напою м’який солодкуватий
смак.

Нежные чайные типсы связывают в форме «клубники». При заваривании шарик, медленно распуская верхние листочки, раскрывает цветок красного амаранта, который придаёт напитку лёгкий
сладковатый вкус.
80°С

2-3 хв.
UA

Сльози дракона

3 гр/250 мл

Слёзы дракона

RUS

Унікальний зелений китайський чай. Чайні бруньки скручують у кульки, вкриті м’якими ворсинками.
Дає світло-зелений настій із повним солодким смаком.

Уникальный китайский зелёный чай. Чайные почки скручивают в шарики, покрытые мягкими ворсинками. Даёт светло-зелёный настой с полным сладким вкусом.
85°С

2-3 хв.
UA

Срібні голки Бай Хао

3 гр/250 мл
RUS

Серебряные иглы Бай Хао

Цей винятковий білий чай виробляється у провінції Fujian і входить до десятки кращих чаїв Китаю.
Для виготовлення використовують лише найніжніші молоді бруньки, вкриті сріблясто-білими ворсинками. Дає блідо-жовтий настій з дивовижно м’яким, солодким смаком.
Этот исключительный белый чай производится в провинции Fujian и входит в десятку лучших чаёв
Китая. Для изготовления используют только нежнейшие молодые почки, покрытые серебристобелыми ворсинками. Даёт бледно-жёлтый настой с удивительно мягким, сладким вкусом.
85°С

2-3 хв.
UA

Ча Дао

RUS

3 гр/250 мл

Ча Дао

2-3 хв.
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80°С

3 гр/250 мл

EW

Этот чай собирают ранней весной высоко в горах. Молодые отборные листочки скручивают в
форме миндаля и просушивают над лепестками чайного жасмина. Дает жёлто-зелёный настой с
мягким насыщенным вкусом и нежным жасминовым ароматом.

N

Цей чай збирають ранньою весною високо в горах. Молоді добірні листочки скручують у формі
мигдалю та просушують над пелюстками чайного жасмину. Дає жовто-зелений настій з м’яким
насиченим смаком і ніжним жасминовим ароматом.

Чай чорний елітний
UA

Ассам ( TGFOP1 Bukhial 2-nd ﬂush)

RUS

Ассам ( TGFOP1 Bukhial 2-nd ﬂush)

11977

Елітний чорний чай з плантації Bukhial (530 га), що вважається однією з найкращих плантацій штату
Ассам. Дає насичений червоний настій із сильним ароматом.

Элитный чёрный чай с плантации Bukhial (530 га), которая считается одной из лучших плантаций
штата Ассам. Даёт насыщенный красный настой с сильным ароматом.

95°С

3-5 хв.
UA

Стоунхендж

RUS

3 гр/250 мл

Стоунхендж

Pothotuwa FF Ex Sp

Елітний чорний цейлонський чай з плантації Pothotuwa, що є однією з найбільш титулованих у ШріЛанці. Має вишуканий букет, солодкуватий смак та помаранчевий колір настою.

Элитный чёрный цейлонский чай с плантации Pothotuwa, одной из наиболее титулованных в ШриЛанке. Имеет изысканный букет, сладковатый вкус и оранжевый цвет настоя.

3-4 хв.
UA

95°С

Чорна перлина

3 гр/250 мл
RUS

Чёрная жемчужина

EW

N

Чорний в’язаний китайський чай з провінції Юннань. При заварюванні розпускається букетиком
з квітів троянди та хризантеми. Дає бурштиновий настій з м’яким смаком та квітковим ароматом.

Чёрный связанный китайский чай из провинции Юннань. При заваривании распускается букетиком
из цветов розы и хризантемы. Дает янтарный настой с мягким вкусом и цветочным ароматом.

3-4 хв.
UA

95°С

Чумацький шлях

3 гр/250 мл

RUS

Млечный путь

Sihara FF Ex Sp

Елітний чорний цейлонський чай з плантації Sihara. Має вишуканий букет, міцний смак, містить
велику кількість тіпс.

Элитный чёрный цейлонский чай с плантации Sihara. Обладает изысканным букетом, крепким вкусом, содержит большое количество типс.
3-4 хв.

95°С

3 гр/250 мл
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Ваговий чай в пірамідках.
Компанія “Світ чаю” пропонує спеціальну лінійку своїх найбільш популярних чаїв у пірамідках.
Обрані нами чаї можна розділити на 6 тематичних груп, серед яких кожний шанувальник чаю зможе
знайти свій улюблений смак: зелені плантаційні та ароматизовані чаї, чорні плантаційні та ароматизовані
чаї, а також фруктові та трав’яні суміші.
Для зелених і чорних чаїв ми підібрали вагу чаю у 3 гр., а для фруктових і трав’яних сумішей 4 або 5 гр.,
що гарантує насичений та виразний смак як у чашці, так і у чайнику.
Японський прозорий харчовий нейлон та зовнішня фольга подбають про свіжість чаю і якість заварювання,
а найсучасніший формат упаковки дасть можливість насолоджуватись улюбленим ваговим чаєм будь-де
та будь-коли без жодних компромісів у якості.
UA

Сунична симфонія

RUS

Земляничная симфония

Натуральна фруктова суміш на основі каркаде зі шматочками шипшини, яблука, цедри апельсина
та лимона, ягід суниці.

Натуральная фруктовая смесь на основе каркаде с кусочками шиповника, яблока, цедры апельсина
и лимона, ягод земляники.
8-10 хв.
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95°С

5гр/250 мл

700454
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UA

Нахабний фрукт

RUS

Наглый фрукт

700447

Фруктова суміш, що складається зі шматочків яблука, папайї, смородини, пелюсток гібіскуса, скоринок шипшини, ягід бузини та родзинок.

Фруктовая смесь, состоящая из кусочков яблока, папайи, смородины, лепестков гибискуса, корочек
шиповника, ягод бузины и изюма.
8-10 хв.
UA

95°С

Альпійська лука

5 гр/250 мл
RUS

Альпийский луг

700546

Натуральна суміш із суцвіть альпійської ромашки та лимоннику з додаванням м`яти, пелюсток
гібіскуса, цедри лимону, цедри та квітів апельсина, шматочків шипшини.

Натуральная смесь из соцветий альпийской ромашки и лимонника, дополненная мятой, лепестками
гибискуса, цедрой лимона, цедрой и цветами апельсина, шиповником.
8-10 хв.
UA

95°С

М´ятна фантазія

4 гр/250 мл

RUS

Мятная фантазия

700553

Натуральна суміш, що створена на основі м’яти з додаванням пелюсток суданської троянди та
волошки, шматочків яблука, чорноплідної горобини та шипшини.

Натуральная травяная смесь на основе мяты с добавлением лепестков суданской розы и василька,
кусочков яблок, черноплодной рябины и корочек шиповника.
8-10 хв.

95°С

4 гр/250 мл

49

Пакетований чай «Світ чаю»
UA

Квітка жасмину

RUS

Цветок жасмина

700485

До традиційного китайського зеленого чаю додано квіти жасмину, що мають протизапальну дію та
сприяють релаксації.

В традиционный китайский зелёный чай добавлены цветы жасмина, имеющие противоспалительное действие и способствующие релаксации.
2-3 хв.
UA

85°С

Сенча “Китай”

3 гр/250 мл
RUS

Сенча “Китай”

700461

Традиційний китайський зелений чай, що дає настій світло-жовтого кольору з гіркуватим
освіжальним смаком та делікатним ароматом із горіховими нотками.

Традиционный китайский зелёный чай, который даёт настой светло-жёлтого цвета с горьковатым
освежающим вкусом и деликатным ароматом с ореховыми нотками.
2-3 хв.
UA

Храм Неба

85°С
RUS

3 гр/250 мл

Храм Неба

700478

Зелений китайський чай «чорний порох». Корисний для травлення, позитивно впливає на нервову
систему. Ніжний аромат орхідеї, яскравий жовто-зелений колір заварки та тонізувальні властивості
зробили його всесвітньо відомим зеленим чаєм.
Зелёный китайский чай «чёрный порох». Полезен для пищеварения, оказывает благоприятное
воздействие на нервную систему. Нежный аромат орхидеи, яркий жёлто-зелёный цвет заварки и
тонизирующие свойства сделали его всемирно известным зелёным чаем.
2-3 хв.
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85°С

3 гр/250 мл
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UA

Сауасеп

RUS

Сауасэп

700515

Зелений цейлонський чай, ароматизований соком екзотичного фрукту сауасеп – «сметанне яблуко». Аромат цього чаю надзвичайно яскравий, а смак вдало поєднує свіжість зеленого чаю та
незвичну терпкість із солодким присмаком.
Зелёный цейлонский чай, ароматизированный соком экзотического фрукта сауасэп – «сметанное
яблоко». Аромат этого чая очень яркий, а вкус удачно сочетает свежесть зелёного чая и необычную
тёрпкость со сладким привкусом.
80°С

2-3 хв.
UA

Суниця з вершками I

3 гр/250 мл
RUS

Земляника со сливками I

700508

Китайський зелений чай «чорний порох» з пелюстками гібіскуса. Має смак суниці й вершків.

Китайский зелёный чай «чёрный порох» с лепестками гибискуса. Имеет вкус земляники и сливок.
80°С

2-3 хв.
UA

Феєрія

RUS

3 гр/250 мл

Феерия

700522

Китайська сенча, що містить чайну бруньку, з додаванням пелюсток троянди та блакитної мальви,
шматочків папайї, ананасу, ягід суниці та малини.

Китайская сенча, содержащая чайную почку, с добавлением лепестков розы и голубой мальвы,
кусочков папайи, ананаса, ягод земляники и малины.
2-3 хв.

80°С

3 гр/250 мл
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UA

Англійський сніданок

RUS

Английский завтрак

700348

Індійський чорний чай, що має традиційно міцний смак та насичений букет. Гарно смакує з молоком
після сніданку.

Индийский чёрный чай, который имеет традиционно крепкий вкус и насыщенный букет.
Рекомендуется пить с молоком после завтрака.
4-5 хв.
UA

95°С

Ассам Дайріал

3 гр/250 мл
RUS

Ассам Дайриал

700409

Індійський чай зі штату Ассам, що є одним з найбільш міцних і насичених сортів чорного чаю. Дає
червонуватий настій із приємним пряним смаком і квітковим ароматом.

Индийский чай из штата Ассам, который является одним из наиболее крепких и насыщенных сортов
чёрного чая. Даёт красноватый настой с приятным пряным вкусом и цветочным ароматом.
4-5 хв.
UA

95°С

Легенда Цейлону

3 гр/250 мл

RUS

Легенда Цейлона

Чорний чай з високогірного району Ува (Цейлон), що дає золотаво-червоний настій із прекрасним
смаком і ароматом.

Чёрный чай из высокогорного района Ува (Цейлон), дающий золотисто-красный настой с прекрасным вкусом и ароматом.
4-5 хв.
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95°С

3 гр/250 мл
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UA

Граф Грей “Англійський”

RUS

Граф Грей “Английский”

700416

Чорний чай, ароматизований олією бергамоту.

Чёрный чай, ароматизированный маслом бергамота.
4-5 хв.
UA

95°С

Іскри шампанського

3 гр/250 мл
RUS

Искры шампанского

700430

Чорний чай з додаванням волошки, листя та ягід суниці. Має приємний аромат медового літа.

Чёрный чай с добавлением василька, листьев и ягод земляники. Имеет приятный аромат медового
лета.
4-5 хв.
UA

Кубок вогню

95°С
RUS

3 гр/250 мл

Кубок огня

700423

Чорний чай із корицею, рожевим та чорним перцем. До пряного пікантного смаку додається м’який
цитрусовий аромат.

Чёрный чай с корицей, розовым и чёрным перцем. К пряному пикантному вкусу добавляется мягкий
цитрусовый аромат.
4-5 хв.

95°С

3 гр/250 мл
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Пакетований чай ТМ «Randy».
Компанія «Світ чаю» з задоволенням презентує ТМ «Randy» та яскраву різнобарвну колекцію «Pride of
Ceylon», чаї в якій отримали свої назви від восьми видів сапфірів, котрі видобуваються на Шрі Ланці.
Наразі в лінійці доступні 2 типи упаковок: подарункові жерстяні банки та яскраві картонні упаковки.
Усі чаї виробляються та фасуються на Шрі Ланці визнаним лідером цейлонського чайного ринку –
компанією «Union Commodities LTD».

UA

Білий сапфір Ceylon Gunpowder

RUS

Белый сапфир Ceylon Gunpowder

Зелений цейлонський крупнолистовий чай стандарту Gunpowder. Упаковка: картонна коробка, вага
100 гр. нетто.

Зеленый цейлонский крупнолистовой чай стандарта Gunpowder. Упаковка: картонная коробка, вес
100 гр. нетто.
2-3 хв.

54

80°С

3 гр/250 мл
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UA

Білий сапфір Ceylon Gunpowder

Белый сапфир Ceylon Gunpowder

RUS

011232

Зелений цейлонський крупнолистовий чай стандарту Gunpowder. Упаковка: жерстяна банка, вага
100 гр. нетто.

Зеленый цейлонский крупнолистовой чай стандарта Gunpowder. Упаковка: жестяная банка, вес 100
гр. нетто.
2-3 хв.
UA

80°С

Блакитний сапфір FF Special

3 гр/250 мл

Голубой сапфир FF Special

RUS

010082

Чорний цейлонський середньолистовий чай з тіпсами стандарту FBOPF SP. Упаковка: картонна
коробка, вага 100 гр. нетто.

Черный цейлонский среднелистовой чай с типсами стандарта FBOPF SP. Упаковка: картонная коробка, вес 100 гр. нетто.
2-3 хв.
UA

95°С

Блакитний сапфір FF Special

3 гр/250 мл

Голубой сапфир FF Special

RUS

011188

Чорний цейлонський середньолистовий чай з тіпсами стандарту FBOPF SP. Упаковка: жерстяна
банка, вага 100 гр. нетто.

Черный цейлонский среднелистовой чай с типсами стандарта FBOPF SP. Упаковка: жестяная банка,
вес 100 гр. нетто.
2-3 хв.
UA

95°С

Жовтий сапфір Ceylon Pekoe

3 гр/250 мл
RUS

Желтый сапфир Ceylon Pekoe

010068

Чорний цейлонський крупнолистовий чай стандарту Pekoe. Упаковка: картонна коробка, вага 100
гр. нетто.

Черный цейлонский крупнолистовой чай стандарта Pekoe. Упаковка: картонная коробка, вес 100
гр. нетто.
2-3 хв.

95°С

3 гр/250 мл
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UA

Жовтий сапфір Ceylon Pekoe

RUS

Желтый сапфир Ceylon Pekoe

011195

Чорний цейлонський крупнолистовий чай стандарту Pekoe. Упаковка: жерстяна банка, вага 100 гр.
нетто.

Черный цейлонский крупнолистовой чай стандарта Pekoe. Упаковка: жестяная банка, вес 100 гр.
нетто.
2-3 хв.
UA

95°С

Зелений сапфір Green Tea OPA

3гр/250 мл
RUS

Зеленый сапфир Green Tea OPA

010112

Зелений цейлонський крупнолистовий чай стандарту OPA з ароматом сауасепа, шматочки сауасепа.
Упаковка: картонна коробка, вага 100 гр. нетто.

Зеленый цейлонский крупнолистовой чай стандарта OPA с ароматом сауасэпа, кусочки сауасэпа.
Упаковка: картонная коробка, вес 100 гр. нетто.
2-3 хв.
UA

80°С

Зелений сапфір Green Tea OPA

3 гр/250 мл
RUS

Зеленый сапфир Green Tea OPA

011249

Зелений цейлонський крупнолистовий чай стандарту OPA, шматочки сауасепа, шматочки ананаса.
Упаковка: жерстяна банка, вага 100 гр. нетто.

Зеленый цейлонский крупнолистовой чай стандарта OPA, кусочки сауасэпа, кусочки ананаса.
Упаковка: жестяная банка, вес 100 гр. нетто.
2-3 хв.

UA

80°С

Зоряний сапфір Ceylon OPA

3 гр/250 мл

RUS

Звездный сапфир Ceylon OPA

Чорний цейлонський крупнолистовий чай стандарту OPA. Упаковка: картонна коробка, вага 100 гр.
нетто.

Черный цейлонский крупнолистовой чай стандарта OPA. Упаковка: картонная коробка, вес 100 гр.
нетто.
2-3 хв.
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95°С

3 гр/250 мл
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UA

Зоряний сапфір Ceylon OPA

Звездный сапфир Ceylon OPA

RUS

011201

Чорний цейлонський крупнолистовий чай стандарту OPA. Упаковка: жерстяна банка, вага 100 гр.
нетто.

Черный цейлонский крупнолистовой чай стандарта OPA. Упаковка: жестяная банка, вес 100 гр.
нетто.
2-3 хв.
UA

95°С

Оранжевий сапфір Ceylon BOP-1

3 гр/250 мл

Оранжевый сапфир Ceylon BOP-1

RUS

010099

Чорний цейлонський крупнолистовий чай стандарту BOP-1 з ароматом полуниці та вершків, пелюстки шафрану. Упаковка: картонна коробка, вага 100 гр. нетто.

Черный цейлонский крупнолистовой чай стандарта BOP-1 с ароматом клубники и сливок, лепестки
шафрана. Упаковка: картонная коробка, вес 100 гр. нетто.
2-3 хв.
UA

95°С

Оранжевий сапфір Ceylon BOP-1

3 гр/250 мл

Оранжевый сапфир Ceylon BOP-1

RUS

011218

Чорний цейлонський крупнолистовий чай стандарту BOP-1 з ароматом полуниці та вершків, пелюстки шафрану. Упаковка: жерстяна банка, вага 100 гр. нетто.

Черный цейлонский крупнолистовой чай стандарта BOP-1 с ароматом клубники и сливок, лепестки
шафрана. Упаковка: жестяная банка, вес 100 гр. нетто.
2-3 хв.
UA

95°С

Падмарага сапфір OPA & Pekoe

3 гр/250 мл
RUS

Падмарага сапфир Green OPA & Pekoe

010129

Суміш чорного цейлонського крупнолистового чаю стандарту Pekoe і зеленого цейлонського крупнолистового чаю стандарту OPA з ароматом пряного вина, квіти гібіскуса і волошки. Упаковка:
картонна коробка, вага 100 гр. нетто.

Смесь черного цейлонского крупнолистового чая стандарта Pekoe и зеленого цейлонского крупнолистового чая стандарта OPA с ароматом пряного вина, цветы гибискуса и василька. Упаковка:
картонная коробка, вес 100 гр. нетто.
2-3 хв.

95°С

3 гр/250 мл
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UA

Падмарага сапфір OPA & Pekoe

Падмарага сапфир OPA & Pekoe

RUS

011256

Суміш цейлонських чорного крупнолистового чаю стандарту Pekoe і зеленого крупнолистового чаю
стандарту OPA з ароматом пряного вина, квіти гібіскуса і волошки. Упаковка: жерстяна банка, вага
100 гр. нетто.

Смесь цейлонских черного крупнолистового чая стандарта Pekoe и зеленого крупнолистового чая
стандарта OPA с ароматом пряного вина, цветы гибискуса и василька. Упаковка: жестяная банка,
вес 100 гр. нетто.
2-3 хв.
UA

95°С

Рожевий сапфір Ерл Грей FBOP

3 гр/250 мл
RUS

Розовый сапфир Эрл Грэй FBOP

010051

Чорний цейлонський середньолистовий чай стандарту FBOP з ароматом бергамоту, пелюстками
мальви та цедрою лимона. Упаковка: картонна коробка, вага 100 гр. нетто.

Черный цейлонский среднелистовий чай стандарта FBOP с ароматом бергамота, лепестками мальвы
и цедрой лимона. Упаковка: картонная коробка, вес 100 гр. нетто.

2-3 хв.
UA

95°С

Рожевий сапфір English Earl Grey

3 гр/250 мл

RUS

Розовый сапфир English Earl Grey

Чорний цейлонський середньолистовий чай стандарту FBOP з ароматом бергамоту, пелюстками
мальви, цедрою лимона. Упаковка: жерстяна банка, вага 100 гр. нетто.

Черный цейлонский среднелистовой чай стандарта FBOP с ароматом бергамота, лепестками мальвы, цедрой лимона. Упаковка: жестяная банка, вес 100 гр. нетто.
2-3 хв.
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95°С

3 гр/250 мл

011225

кава

59

Кава TM ‘‘Cafe Cult’’

Компанія «Світ чаю» презентує нову преміальну німецьку каву ТМ “Café Cult”.
У стартовій лінійці представлено 6 видів десертної кави та 7 моносортів з усього світу.
Кава ретельно відбирається німецькими фахівцями та повільно обсмажується на обладнанні Probat за
0
низьких температур (160 – 200 С), а потім охолоджується повітрям.
Зручна 250 гр упаковка з клапаном гарантує свіжість кави у Вашій чашці.

UA

Бразилія «Фазенда Лагоа»

RUS

Бразилия «Фазенда Лагоа»

Плантація «Фазенда Лагоа» є батьківщиною одного з найкращих сортів бразильської плантаційної
кави завдяки своїй унікальній екосистемі (400 га кавових дерев на висоті від 950 до 1200 м). Зерна
збираються та обробляються вручну та сушаться на сонці. Вирізняється гармонійним ароматом та
довгим післясмаком з шоколадними нотами.
Плантация «Фазенда Лагоа» является родиной одного из лучших сортов бразильского плантационного кофе благодаря своей уникальной экосистеме (400 га кофейных деревьев на высоте от 950
до 1200 м). Зерна собираются и обрабатываются вручную и сушатся на солнце. Отличается гармоничным ароматом и долгим послевкусием с шоколадными нотками.
250 гр
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12012

Кава TM ‘‘Cafe Cult’’
UA

Гватемала Антігуа «Терра Росса»

RUS

Гватемала Антигуа «Терра Росса»

12052

Вулканічні грунти Сьєрра Мадре регіона Антігуа створюють ідеальні умови для вирощування
арабіки. Має багатий фруктовий смак, складний аромат та тривалий післясмак з легкими нотами
какао.

Вулканические почвы Сьерра Мадре региона Антигуа создают идеальные условия для выращивания арабики. Обладает богатым фруктовым вкусом, сложным ароматом и долгим послевкусием с
нотками какао.
250 гр

UA

Ефіопія Сідамо «Мрія Африки»

RUS

Эфиопия Сидамо «Мечта Африки»

12072

Ефіопію (або точніше Абіссинію) прийнято вважати батьківщиною кавового дерева. Для кави з
регіона Сідамо, що на півдні країни, характерним є виразний пряно-шоколадний смак з легкими
квітковими нотами.

Эфиопию (или точнее Абиссинию) принято считать родиной кофейного дерева. Для кофе из региона Сидамо, что на юге страны, характерен мощный пряно-шоколадный вкус с легкими цветочными
нотами.
250 гр

UA

Кенія «Перлина Африки»

Кения «Жемчужина Африки»

RUS

12362

Кенійська кава багатьма вважається чи не найкращою у світі. Наша Кенія вирощується на висотах
від 1500 до 2000 м в регіоні Кьюнді та через це дуже повільно дозріває. Аромат темного шоколаду
та червоних ягід, насичений фруктово-пряний смак та яскрава кислотність роблять її кавою для
справжніх гурманів.
Кенийский кофе многими считается одним из лучших в мире. Наша Кения выращивается на высотах
от 1500 до 2000 м в регионе Кьюнди и очень медленно созревает. Ароматика темного шоколада
и красных ягод, насыщенный фруктово-пряный вкус и яркая кислотность делают его кофе для
истинных гурманов.
250 гр
UA

Колумбія Супремо «Ла Сіба»

RUS

Колумбия Супремо «Ла Сиба»

12042

Наша Колумбія Супремо культивується та обробляється у регіоні Хуілья. «Ла Сіба» - назва місцевого
сорту кавого дерева, що розповсюджене саме у цьому регіоні. Має типовий для колумбійської кави
яскравий фруктовий аромат та повнотілий смак з вираженою кислотністю.
Наша Колумбия Супремо произрастает и обрабатывается в регионе Хуилья. «Ла Сиба» - название
местного сорта кофейного дерева, которое распространено именно в этом регионе. Обладает
типичным для колумбийского кофе ярким фруктовым ароматом и полнотелым вкусом с выраженной
кислотностью.
250 гр
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Кава TM ‘‘Cafe Cult’’
UA

Коста Ріка «Таразу»

RUS

Коста Рика «Тарразу»

12032

Перші кавові дерева потрапили в Коста Ріку приблизно 250 років тому з Куби. Зараз на пагорбах
Таразу вирощують одну з найкращих кав світу зі зразковим вершковим смаком та легкою кислинкою.
Первые кофейные деревья попали в Коста Рику примерно 250 лет назад из Кубы. Сейчас на холмах
Тарразу выращивают один из лучших кофе мира, обладающий образцовым сливочным вкусом с
легкой кислинкой.
250 гр
UA

Нікарагуа «Марагоджип»

RUS

Никарагуа «Марагоджип»

12022

Вирощується в регіоні Джинотега (1500 м над рівнем моря). Вершковий смак нікарагуанського
Марагоджипа підкорив поціновувачів кави США та Японії.

Выращивается в регионе Джинотега (1500 м над уровнем моря). Сливочный вкус никарагуанского
Марагоджипа покорил кофейных ценителей США и Японии.
250 гр

UA

Ваніль з вершками

RUS

Ваниль со сливками

12122

Високоякісна композиція арабік з Центральної та Південної Америки, доповнена ароматом ванілі та
вершків.

Высококачественная композиция арабик из Центральной и Южной Америки, дополненная ароматом
ванили и сливок.
250 гр
UA

Вишня з мигдалем

RUS

Вишня с миндалем

Високоякісна композиція арабік з Центральної та Південної Америки, доповнена ароматом стиглої
вишні, шоколаду та мигдалю.

Высококачественная композиция арабик из Центральной и Южной Америки, дополненная ароматом
спелой вишни, шоколада и миндаля.
250 гр
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15382

Кава TM ‘‘Cafe Cult’’
UA

Ірландський крем

Ирландский крем

RUS

12172

Високоякісна композиція арабік з Центральної та Південної Америки, доповнена ароматом Irish
Cream.

Высококачественная композиция арабик из Центральной и Южной Америки, дополненная ароматом
Irish Cream.
250 гр
UA

Турецький мед

RUS

Турецкий мед

12342

Високоякісна композиція арабік з Колумбії та Бразилії, доповнена ароматом свіжого меду та горіхів.
Абсолютний європейський хіт.

Высококачественная композиция арабик из Бразилии и Колумбии, дополненная ароматом свежего
меда и орехов. Абсолютный европейский хит.
250 гр

UA

Шоколад з апельсином

RUS

Шоколад с апельсином

12402

Високоякісна композиція арабік з Центральної та Південної Америки, доповнена ароматом шоколаду
та апельсина.

Высококачественная композиция арабик из Центральной и Южной Америки, дополненная ароматом
шоколада и апельсина.
250 гр
UA

Шоколад з вершками

RUS

Шоколад со сливками

12162

Високоякісна композиція арабік з Центральної та Південної Америки, доповнена ароматом шоколаду
та вершків.

Высококачественная композиция арабик из Центральной и Южной Америки, дополненная ароматом
шоколада и сливок.
250 гр
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64

посуд

65

Жерстяні банки
70687

70688

70686

“Різдвяна іграшка” NEW
82806 - 100 г квадратна

70977

82806

"Дракон" NEW
70976 - 25 г квадратна
70977 - 100 г квадратна

70976

80015
80014

66

"Тед" NEW
70688 - 100 г квадратна
70687 - 50 г квадратна
70686 - 25 г квадратна

80013

“Спеціальний бленд”
80015 - 100 г квадратна
80014 - 50 г квадратна
80013 - 25 г квадратна

Жерстяні банки
"Чорний кіт"
70036 - 25 г квадратна
70038 - 100 г квадратна
70037 - 50 г квадратна
70039 - 500 г прямокутна із замком

70039

70038

70037

70036

80352

"Зіроньки"
80352 - 200 г квадратна з
притертою кришкою
80353 - 100 г квадратна з
притертою кришкою

80353
70936

70935

"Чайнички"
70275 - 100 г квадратна
70276 - 25 г квадратна
"Анна"
70226 - 100 г квадратна
70224 - 25 г квадратна

70275

"Дід Мороз" NEW
70936 - 100 г квадратна
70935 - 25 г квадратна

70226

70276

70224
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Жерстяні банки
"Антоніо"
70902 - жовта
44412 - чорна
44410 - срібляста
44411 - бордова
банка 1,1 л пластикова з герметичною
кришкою, замком та ложкою

44412

44410

70902

"Фенна"
70937 - 50 г квадратна
70939 - 200 г квадратна
70938 - 100 г квадратна

70937

44411

70939

70938

80816
80815
80814
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“Адмірал Нельсон” NEW
80816 - 100 г квадратна
80815 - 50 г квадратна
80814 - 25 г квадратна
в 2-х деколях

Жерстяні банки
"Клімт"
77906 - 100 г квадратна
77905 - 25 г квадратна

77906

70721

"Клімт ІІІ"
70721 - 100 г квадратна
70720 - 25 г квадратна

77905

70720

“Золота”
82810 - 100 г квадратна
82811 - 250 г квадратна
80809 - 20 г квадратна

82811
82810

“Срібляста Deluxe” NEW
80003 - 25 г квадратна з притертою кришкою
80001 - 100 г квадратна з притертою кришкою
80002 - 50 г квадратна з притертою кришкою

80809

80001
80003

80002
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Жерстяні банки
82795
82794
74112
82793

77771

"Срібляста"
82795 - 250 г квадратна
82794 - 100 г квадратна
82793 - 25 г квадратна
"Чай"
74122 - 100 г квадратна з
ручкою на кришці

"Чайні секрети"
77772 - 4 банки по 100г
скринька з волоського горіху з ложкою
для заварювання та жерстяними банками
"Чайні секрети"
77771 - 2 банки по 100г
скринька з волоського горіху з ложкою
для заварювання та жерстяними банками

77772

70362

70211

"Європа"
70362 - 250 г прямокутна
із замком в 4-х деколях
"Магретт"
70211 - 500 г прямокутна
із замком
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Жерстяні банки
Технологічна банка
71006 - 1500 г квадратна
147 х 147 х 215 мм

71006

"Японія"
71030 - 100 г квадратна
71029 - 50 г квадратна
71028 - 25 г квадратна
71030
71029
71028

80025
57082

80026

57082 - 1000 г прямокутна
чорна 204 х 114 х 227 мм
80025 - 1000 г прямокутна
жовта 191 х 87 х 255 мм
80026 - 1000 г прямокутна
срібна 191 х 87 х 255 мм
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Порцеляна та кераміка
31664

“Саара”
31668 - 200 мл
(чашка порцелянова)

31661

31668

“Саара”
31664 - 900 мл
(чайник порцеляновий
зі стальним ситом)

31665

“Саара”
31665 - 200 мл
(чашка порцелянова)
“Саара”
31661 - 900 мл
(чайник порцеляновий
зі стальним ситом)

“Саара”
31666 - 200 мл
(чашка порцелянова)
“Саара”
31662 - 900 мл
(чайник порцеляновий
зі стальним ситом)

31662

31663

31666

31667

“Саара”
31667 - 200 мл
(чашка порцелянова)
“Саара”
31663 - 900 мл
(чайник порцеляновий
зі стальним ситом)

42045

42016

“Чай для одного” NEW
42045 - пурпуровий, кераміка
(чайник зі стальним ситом та
чашка 450 мл)
42016 - блакитний, кераміка
(чайник зі стальним ситом та
чашка 450 мл)
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Порцеляна та кераміка
“Чай для одного “Т” NEW
72342 - чорний, кераміка
(чайник та чашка 350 мл)

72339

72342

72339 - червоний, кераміка
(чайник та чашка 350 мл)

31046

30245

30246

“Чорний Кіт”
31046 - 300 мл
(чашка порцелянова)
“Клімт”
30245 - 300 мл
(чашка порцелянова)
“Клімт ІІІ”
30246 - 300 мл
(чашка порцелянова)

“Зоі”
31548 - 250 мл
два деколі
(чашка порцелянова)

31548

33025

“Пінгвін”
33025 - 250 мл
(чашка порцелянова)
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Порцеляна та кераміка
“Віспі” NEW
30173 - 250 мл
(чашка порцелянова), три деколі

30173

“Берта” NEW
31581 - 350 мл
(чашка порцелянова зі
сталевим ситом), три деколі

31581

31756
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“Едгар” NEW
31756 - 350 мл
(чашка порцелянова з магічним
ефектом), 2 деколі

Калабаси та бомбільї
Калабас Етно
К-33 - перуанський

Калабас
К-102/в - з алюм.
горловиною

К-33

К-102/в

Бомбілья
36154 - 165 мм пласка вигнута
36154

Б-17

Бомбілья
Б-17 - 170 мм ложка вигнута довга
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Скляний посуд
“Сейдо” склянка
42054 на 0,2 л

42053

42052

“Сейдо” френч-прес
42053 на 1 л
42052 на 0,35 л

42054

“Джаміро” френч-прес
40044 на 0,8 л
40043 на 0,35 л

40044

40043

“Англійський чай”
72232 склянка 0,25 л
"Ерл Грей"
72236 склянка 0,25 л
"Маунт Еверест”
65151 склянка 0,25 л

72232

76

72236

65151

Скляний посуд
“Цейлон”
72235 склянка 0,25 л
"Ківі" NEW
72184 склянка 0,25 л
“Кактус” NEW
72185 склянка 0,25 л

72184

72235

72185

"Рятівний круг" NEW
57779 склянка 0,25 л
"Полярний ведмідь" NEW
72233 склянка 0,25 л
“Королева океанів” NEW
72237 склянка 0,25 л

57779

72233

72237

"Трав’яний чай" NEW
72234 склянка 0,25 л
"Янголятки" NEW
72239 склянка 0,25 л
“Тропічні фрукти” NEW
63428 склянка 0,25 л

72234

72239

63428
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Скляний посуд
42072
72371

"Рондо"
57163 - чайник
з фільтром 0,75 л

Чашка скляна
72371 - 0,2 л з блюдцем
“Культ кави”
42072 - 0,2 л чашка скляна

57163

72011

"Лотос"
72011 - чайник
з фільтром 1,25 л

72012

57159

"Клео"
72012 - чайник 1,5 л
"Піно"
57159 - чайник з фільтром 0,5 л
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Скляний посуд
"Телія"
41223 - 1,2 л
41224 - 2,0 л
чайник з фільтром

41224

"Меркур"
41222 - піч скляна

41223

41222

72081

Скляна банка з корком
41510 - кругла 0,3 л
41511 - квадратна 0,15 л

“Сома”
72081 - 0,8 л
72082 - 1,2 л
чайник з фільтром

72082

41510

41511
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Джезви та кавоварки
В-380

В-400

“Зодіак”
З-600 - турка
З-400 - турка
З-380 - турка
З-200 - турка

К-600
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(600мл)
(400мл)
(380мл)
(200мл)

“Весна”
В-400 - турка (400мл) мідна
В-380 - турка (380мл) мідна

мідна
мідна
мідна
мідна

З-600

К-400

З-400

К-380

З-380

К-200

“Квітка”
К-600 - турка
К-400 - турка
К-380 - турка
К-200 - турка

З-200

(600мл)
(400мл)
(380мл)
(200мл)

мідна
мідна
мідна
мідна

Джезви та кавоварки
“Жар Птиця”
Ж-600 - турка (600мл) мідна
ЖC-320 - турка (320мл) срібна
ЖЗ-320 - турка (320мл) жовта
Ж-320 - турка (320мл) темна

Б-400

Ж-600

Б-600

ЖC-320

Б-200

ЖЗ-320

Ж-320

“Барс”
Б-400 - турка (400мл) мідна
Б-600 - турка (600мл) мідна
Б-200 - турка (200мл) мідна

“Корона” кавоварка
на 9 чашки, сталь
на 6 чашок, сталь
на 4 чашки, сталь
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Аксесуари

41582

"Яйце"
41531 - щипці-заварник
Совок металевий
41435 - 180 мм
Мірна ложка
36168 - для чаю та кави
Мірна ложка
41165 - 144 мм
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41584

41581

41531

41580

41435

93998

36168

Фільтр сталевий
41582 - D 80 мм
41584 - D 70 мм
41581 - D 60 мм
41580 - D 50 мм
93998 - D 55 мм “Каса” NEW

41165

Аксесуари
Сито для заварювання чаю
з бамбуковою ручкою
36274 - D 65 мм

36276

36274

Сито для заварювання чаю
з бамбуковою ручкою
36276 - D 75 мм

36182

41178

36181

"Зірка" заварник
36182
"Дім” заварник
41178
“Місяць молодий" заварник
36181
"Серце" заварник
36184

36184

41533

41179

"Кесел" заварник
41533
"Кани" заварник
41179
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Аксесуари
36141

36107

36108

Щипці з пружиною для заварювання
36140 - D 75 мм
36102 - D 65 мм
36101 - D 50 мм
36100 - D 45 мм

36112

36140

36186

36106

Заварник на ланцюгу
36141 - D 75 мм
36108 - D 65 мм
36107 - D 50 мм
36106 - D 45 мм

36102

36101

36133

36100

"Сито - яйце" заварник
36112 - D 40х50 мм
"Серце" заварник
36186 - D 55 мм
Ситечко (фільтр-йорж)
36133
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Аксесуари
Фільтр паперовий (уп.)
75110 - 100 шт.

75110

36024

Фільтр паперовий (уп.)
36024 - 100 шт.

94504

Фільтр паперовий (уп.)
94504 - 64 шт.

Фасувальний пакет
тришаровий 50 г, 100 г, 250 г
Кліпси для пакетів
“золоті” - 60000А
Пакети для фасування чаю,
паперові 170 х 70 х 40 мм

60000А

Стакан паперовий фірмовий - 300/340 мл
Стакан паперовий фірмовий - 165/185 мл
Кришка для стакана - 300/340
Кришка для стакана - 165/185
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Подарунки до свят

Подарунки до свят.
Компанія “Світ чаю” рада представити Вашій увазі ідеї корпоративних подарунків для партнерів і співробітників
Вашої компанії. Чай, кава, аксесуари, вишукане печиво та шоколад, дбайливо оформлені з урахуванням Ваших
побажань - запорука гарного настрою.
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HoReCa
75110

Фільтр паперовий (уп.)
75110 - 100 шт.

36024

Фільтр паперовий (уп.)
36024 - 100 шт.
94504

"Срібляста"
82795 - 250 г квадратна
82794 - 100 г квадратна

Фільтр паперовий (уп.)
94504 - 64 шт.

41510

82795
82794

Скляна банка з корком
41510 - кругла 0,3 л

“Wawel”
чайник 450 мл
з логотипом "Світ чаю"
Ситечко (фільтр - йорж)
36133
36168

Мірна ложка для чаю та кави
36168
Цукор-стік

36133
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Відзнаки та нагороди

Ще не забулися ті часи, коли знайомство споживача з чаєм починалося з грузинського та краснодарського, а
закінчувалось індійським чаєм «Три слони», котрий вважався вершиною розкоші.
Сьогодні в Україні представлена неймовірна кількість чаїв
під різними торговими марками, а перед споживачем постає
проблема, як не розгубитися в чайному розмаїтті пропозицій.
Особливо тоді, коли мова йде про елітний, високоякісний
чай, культура споживання якого знаходиться ще й досі не
на належному рівні.
Саме завдяки нашій компанії споживач має можливість ознайомитися з чаями, які до недавнього часу були доступні
небагатьом. Це високоякісні зелені, білі та чорні чаї, що
називають елітними. Серед них оолонги з неповторним
смаком, пу ери, що вирізняються шляхетністю запаху, а
також найкращі сорти дарджилінгів. Асортимент, який ми
пропонуємо, розрахований не тільки на будь-який смак та
уподобання, а й на різні споживчі можливості. Багаторічна
наполеглива праця топ-менеджерів компанії зробила торгові
стосунки з виробниками Шрі-Ланки, Китаю, Аргентини, В`єтнаму та Німеччини постійними та партнерськими.
Компанія «Світ чаю» працює на чайному ринку ось уже двадцять років. За цей порівняно невеликий проміжок
часу ми пройшли шлях від невеликого підприємства до стабільної й успішної компанії. Створивши спочатку
власну роздрібну мережу, а згодом розширивши ринок збуту по всій території України та за її межами, компанія
«Світ чаю» стала визнаним лідером з продажу вагових чаїв преміум-класу.
Головним завданням нашого колективу залишається розширення географії постачання продукції та створення
колекції найкращих сортів – шедеврів чайного мистецтва від кращих виробників світу; сприяння розвитку
культури чаювання в Україні, а також забезпечення безперебійного постачання та високого рівня сервісного
обслуговування наших партнерів по бізнесу; задоволення смаків найвибагливіших чаєманів.
ТМ «Світ чаю» представляє всі види та групи чаїв, що імпортуються з Китаю, Шрі-Ланки, Індії, В`єтнаму, країн
Латинської Америки та Німеччини. Асортимент чайної колекції компанії складають бленди ароматизованого
чаю, фруктові коктейлі, трав’яні суміші, елітні класичні чаї, ройбуші, мате та лапачо, а також пакетований чай
преміум-класу. Крім того, компанія «Світ чаю» є постачальником широкого асортименту аксесуарів до чаю,
кави та чайної церемонії, виготовлених з порцеляни, скла та кераміки. Розмаїття стилів та деколів, а також
більш ніж 1000 найменувань дає можливість кожному покупцю створити свій неповторний асортимент і додати
оригінального антуражу своєму торговому відділу, магазину чи ресторану. Гарантовано висока якість та подарункова упаковка роблять торгівлю як чаєм, так і аксесуарами вигідною та престижною.
Завжди з Вами,
Колектив компанії «Світ чаю»
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Відзнаки та нагороди
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Корпоративний сайт

www.svit-chaju.ua
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Корпоративний сайт
Шановні пані та панове!
Відкрийте для себе світ чаю на нашому корпоративному сайті.
Тут Ви зможете:
• познайомитись з компанією “Світ чаю”;
• переглянути каталог продукції;
• дізнатись про поточні акції та знижки;
• запитати те, що Вас цікавить, у модераторів;
• з’ясувати, де знаходиться найближчий до Вас магазин “Світ чаю”;
• здійснити навколосвітню “чайну подорож” та багато-багато іншого...

Щиро Ваші, колектив компанії “Світ чаю”.
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Фірмова атрибутика

Каталог продукції

Фірмова папка

Бейджі

Книга "Чай та чаювання"
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Чайна карта в меню-холдері

Чайна карта складна

Етикетки

Щоденник брендований

Фірмова атрибутика

Монетниця

Магніт на банку

Подарункова картка

Поліетиленові фірмові пакети 3-х видів: 30 х 40, 20 х 30, 40 х 60 см

Лайт-бокс

Цінники

Паперові пакети з мотузками

Фірмовий одяг для продавців
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Представництва в Україні
Центральний офіс
03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 1
тел.: (044) 593-96-70 (багатоканальний)
e-mail: oﬃce@svit-chaju.ua
Офіційний представник в м. Одеса
65080, м. Одеса, вул. Космонавтів, 5
тел.: (048) 737-33-77
e-mail: oﬃce@3f.ua
Представництво в м. Дніпро
49000, м. Дніпро, вул. Байкальська, 6, офіс “Світ чаю”
тел.: (0562) 34-30-86.
e-mail: dp@svit-chaju.ua
Представництво в м. Запоріжжя
69032, м. Запоріжжя, вул. Можайська, 63, офіс “Світ чаю”
тел.: (067) 612-90-98
e-mail: zp@svit-chaju.ua
Представництво в м. Хмельницький
29019, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 20
тел.: (097) 000–70-69, (098) 000-70-30
e-mail: khm@svit-chaju.ua
Представництво в м. Рівне
33003, м. Рівне, вул. Гагаріна, 26а (за Новусом),
тел.: (067) 989-48-66 (viber)
Представництво в м. Сєвєродонецьк
93412, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 95
тел.: (066) 674-03-02
e-mail: lugansk@svit-chaju.ua
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