
Teak 
eta infusioak
Piramide poltsetan usainaz 
eta zaporeaz are gehiago 
gozatzeko
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|    Teak KARTA

Te beltza Te berdea Te gorria

English Breakfast
Indiako eta Zeilango hosto hautsiko 
zenbait te beltz motaren nahastea, 
ingeles zapore bereziarekin.

Oso egokia goizetan esnearekin 
hartzeko.

Gunpowder
Txinako tea, perla-itxurakoa. Infusioa 
sendoa da, eta zapore bizia du.

Egokia hutsik eta arratsaldez hartze-
ko. Limoi-xerra bat edo menda pixka 
bat ere jar dakioke, Marokoko ukitua 
emateko.

Pu Erh
Txinatik ekarritako benetako te go-
rria. Ezaguna antzinako enperado-
reen edari izan zelako eta, gaur egun, 
koipea deuseztatzeko propietate 
onuragarriak dauzkalako. 

Lurzaporea, oso berezia. Esnerik 
gabe hartzen da, digestioa erraz egi-
teko.

Earl Grey tea
Indiako eta Txinako zenbait te beltz 
motaren nahastea, bergamotaren 
esentziaz usaina emana. Hauxe da 
mundu osoan jende gehienak eza-
gutzen duen te-zaporea.

Mairutarra 
(Chun Mee + Mendafina)

Betiko te arabiarra, Zhejiangeko te
gozoarekin eta Egiptoko mendafina-
rekin egina. Oso freskagarria da, hala 
beroberoan nola hoztuta.
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|    Infusioak KARTA

Basoko frutak
Marrubiz, mugurdiz, masustaz, saga-
rrez, limoiz, hibiskoz eta arkakaratzez 
osatutako infusioa.

Menda
Infusio freskoa eta digestioari la-
guntzen dio; bazkarien ondoren 
hartzeko egokia.

Rooibos Kanela
Barietate ezti eta gozoa, espezia gu-
txi batzuekin ondua. Infusio lasaiga-
rria da eta, gainera, Indonesiako ka-
nelak ukitu alaia ematen dio.

Iragazitako anana
Ananaz, kokoz, sagarrez, hibiskoz eta
arkakaratzez osatutako infusioa. Ezin
hobea edozein ordutan hartzeko, 
bero edo izotz askorekin.

Kamamila gozoa
Egokia digestio zailetarako.

Anisa ale berdetan
Infusio freskagarria, arnasa hartzeko
arazoak saihesteko oso gomendaga-
rri da.

Jengibre limoia
Jengibre limoi infusioa, infusio fres-
kagarri bat da, osasunerako onura 
ugari dituena.

Erregaliza
Digestioari laguntzen dion infusio
freskagarria.

Rooibos
Hego Afrikatik ekarria. Zehazki tea ez
bada ere, te gorri esaten zaio. Kafei-
narik gabe, mineral eta antioxidatzai-
le ugarikoa. Infusio gorrixka eta za-
pore gozoduna. Hotz nahiz bero har 
daiteke, esnearekin edo gabe.

Gorria, laranja 
eta limoiarekin

Pu Ehr tea eta Mediterraneoko zitri-
koak dauzkanez nahastuta, infusio 
honek zapore berezi eta atsegina 
dauka.

Tila
Pu Ehr tea eta Mediterraneoko zitri-
koak
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Denda fisikoa

San Martzial, 33
20005 Donostia-San Sebastián

Gipuzkoa

Tlf: 943 433 684
tienda@lacasadelcafe.es

Egoitza nagusia

Zuaznabar Kalea, 49
Polígono Ugaldetxo

20180 Oiartzun · Gipuzkoa

Tlf: 943 491 642


