dammann frères p a r i s / / s i n c e 1692
black
breakfast
darjeeling
paul & virginie
lapsang
gout russe douchka

een zwarte mix van ceylon, darjeeling en assam 270
uit darjeeling geoogst op de uitlopers van de himalaya 300
heerlijke aroma’s van framboos, rode bes, wilde aardbei, kers, vanille en toffee 300
in bamboemanden gedroogd boven brandend naald- of cypressenhout 330
zwarte thee gecombineerd met essentiële oliën van citrusvruchten 330

oolong
caramel au beurre sale de natuurlijk fluwelige tonen van oolong thee vermengen zich met de karamel 300
jardin du luxembourg 		fabelachtig bloemig. meidoorn, aloë vera, roos, jasmijn, pruimenbloesem en acacia 330
g r e e n					
yunnan klassieke groene thee uit china met een eeuwigdurende afdronk 270
jasmin dit is de ideale thee om te drinken bij pittig chinees eten 300
miss dammann gember met de fruitige, pittige geuren van citroen en passievrucht 300
bali de hoofdtoon is lychee verrijkt met ondertonen van grapefruit en jasmijn 300
*** nuit a versailles koninklijke bergamot, kiwi, gele perzik, oranje- en violette bloesem 300
sencha fukuyu deze zomeroogst biedt sterke groene tonen, hints van fruit en lichte bitterheid 330
tisane
verveine geoogst na de bloei en biedt een beker met zoete en licht citroenachtige tonen 300
tisane du roy combinatie van zoete sinaasappel en bergamotschil, bloemblaadjes en citroengras 300
*** merveilles 		aroma’s van rabarber, framboos, aardbei, dadel, oranjebloesem en roos 300
tisane du soleil rozenbottel, kamille, sinaasappelschil, hibiscus, citroengras 330
white
passion de fleur subtiliteit van de smaak van rozen, abrikoos en passievrucht 330
rooibos
noel sinaasappel en peperkoek met tonen van gember, kruidnagel en roze bes 300
fruity
provence hibiscusbloemen, appelstukjes, rozenbottel- en sinaasappelschillen 300
nuit d’été 		delicaat en aromatisch, limoen, verbena, citroengras, munt en oranjebloesem 300
		
fresh mint 330 // fresh ginger 330 // summer mix mint • ginger • orange 350
les cakes bananacake 300 amandelcake (gf) 300
		 riz au lait 350 applepie 350 vanilla cheesecake 400 berries and white chocolatepie 400
		
lemon meringue 400 carrotcake 450 cherry almond cake (gf/vgn) 450
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