ČAJOVÝ LÍSTEK

DOBROVOLNICKÁ ČAJOVNA

Ulita

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME V ULITĚ
Čaje pro vás připravují a klubové akce pořádají dobrovolníci
z Ulity Blansko ve svém volném čase bez nároku na honorář.
Při objednávkách čajů, prosím počítejte s tím, že správná
příprava každého čaje si žádá svůj čas. Zároveň prosíme
o strpení v případě většího množství hostů.
Většinu čajů standardně podáváme v konvičkách o objemu 0,3 l.
Výjimkou jsou bylinky a bylinné směsi, které si můžete
vychutnat z hrnečku, a ovocné čaje, které připravujeme do
konviček o objemu 0,5 l.
Druhé nálevy ze zelených, bílých, některých černých čajů
a oolongů vám ochotně připravíme za příplatek 10 Kč. Čaje
vhodné k více nálevům jsou v textu označeny symbolem níže.

Vybrané čaje si můžete připravovat i sami v malé soupravě. Při
tomto způsobu bývá možné připravit větší počet chuťově
zajímavých nálevů, případně si jejich sílu určovat podle vlastních
preferencí. Čaje vhodné k „samopřípravě“ jsou v textu označeny
symbolem zhongu.

Alergeny v čajích a pochutinách jsou vyznačeny tučně u čajů
a čísly u čajového pečiva a směsí k čaji.

ČERNÉ (ČERVENÉ) ČAJE
Odborníci se stále nemohou shodnout, jestli pro tento typ čajů
používat přízvisko černé nebo červené. V západních zemích se
běžně užívá označení černý čaj podle barvy čajových lístků.
V Číně a Japonsku jsou však tyto čaje označované jako červené
podle barvy nálevu.
Černé či červené čaje se zpracovávají ihned po sklizni. Lístky se
nechají po převozu z plantáží zavadnout za předepsané teploty
a vlhkosti. Vypaří se z nich voda, změknou a ztratí lesk. Zavadlé
lístky se svinují, aby se narušila buněčná membrána. Poté
následuje oxidace. Čajové lístky ztmavnou a získají
charakteristickou chuť černého čaje.
Nálev se vyznačuje červenohnědou barvou a pronikavým aroma,
pro které jsou černé čaje velmi oblíbené. Obsahují méně vitamínů
než čaje zelené, zato kofeinu více.
Nejslavnější černé čaje pochází z indického Darjeelingu. Jim
podobné čaje se vyrábějí v Nepálu a špičkové černé čaje se
produkují též v Assamu. Oblíbené jsou také černé čaje
produkované na Cejlonu. Odlišnou chutí se vyznačují čínské
a japonské černé čaje. Své místo na trhu si získaly také černé čaje
z Afriky a Předního východu.

Čína
Dian hong Yin Zhen

„Zlaté jehličky“

58 Kč

Výběrový červený čaj z vyhlášené provincie Yunnan obdařený
přívlastkem Yin Zhen. Obsah zlatých lístků Da Jin Hao je více než
70%. Barva nálevu je zlatooranžová, vůně jemně sladce medovitá až
ovocná, bohatá na lehce kořeněné tóny. Chuť čaje je sladová, lehce
čokoládová s přiměřenou svíravostí, intenzivní, ale ne těžká. Příjemný
čaj pro nenáročné popíjení i čajové znalce.
Keemun Mao Feng

55 Kč

Tato špičková třída čaje se pěstuje v okrese Čchi-men v provincii Anchuej, podle kterého získal svůj název. Dnes jsou místní čaje
považované za nejlepší čínské černé čaje vůbec a řadí se mezi
světovou špičku.
Keemun je proslulý svou specifickou chutí a vůní přesahující běžný
charakter černých čajů. Takřka kávový a kakaový přídech poskytuje
vydatný čajový zážitek. V chuti jsou dále výrazně zastoupeny tóny
medové a oříškové, zlehka i vanilkové až čokoládové.
Lapsang Souchong

45 Kč

Slavný atypický čaj s uzenou chutí se pěstuje v pohoří Wu-i
v provincii Fu-ťien. Podle některých názorů jde o vůbec první čaj
vyrobený v Číně. Tento čaj je vyráběn specifickou metodou
dosušování nad hořícím borovým či cypřišovým dřevem. Nálev má
charakteristickou žlutohnědou barvu, vůni a chuť smolného dřeva,
kouře a zeminy. Na jazyku jemně svírá. Je skvělý k soustředěné
duševní práci, a právě pro tuto vlastnost byl oblíbeným čajem
Winstona Churchilla či detektiva Sherlocka Holmese.

Nepál
Nepal Arya Tara

50 Kč

Špičkový čaj nádherného vzhledu vyrobený ze zlatých tipsů. Po
zalití nám dává nálev sytě měděné barvy s velmi příjemnou vůní
připomínající surový cukr vyrobený ze šťávy cukrové třtiny.
V nálevu získává medovou barvu.

Cejlon (Srí Lanka)
Ceylon OP Nuwara Elyia

48 Kč

Okolí města Nuwara Elyia je nejvýše položenou pěstitelskou oblastí
na Cejlonu (nad 2000 m nad mořem). Místní čaje si získaly věhlas
jako jedny z nejlepších na světě.
Nálev je jiskrný oranžovohnědý s jemnou chutí ovoce, kde převažují
třešně.

Turecko
Rize (čaj pro tři – 6 dcl)

70 Kč

Přímo z istanbulských tržnic jsme pro Vás dovezli tento originálně
připravovaný čaj tmavého hnědočerveného nálevu, jemné chuti
a velmi příjemné vůně. Čaj se pěstuje v okolí městečka Rize
nacházejícím se na jižním pobřeží Černého moře, podle kterého získal
svůj název.
Černý čaj podáváme dle turecké tradice v soupravě dvou konvic
nazývané çaydanlük [čajdanlik]. Čaj se má pít silně slazený a má silné
povzbudivé účinky. Je vhodný pro skupinu přátel. Při objednání čaje je
třeba počítat s delší časovou prodlevou nutnou pro jeho přípravu.

ČERNÉ ČAJE OCHUCENÉ
A AROMATIZOVANÉ
1000 + 1 noc

48 Kč

Zavzpomínejte s námi na starou Ulitu čajem 1000 + 1 noc. Potěší Vás
magická chuť třešní a tropického ovoce. Složení: pravý černý čaj,
aroma, višně, květy pomerančovníku, jasmínu a růže. Může obsahovat
stopy suchých skořápkových plodů.
Karamel

48 Kč

Černý čaj s lákavou chutí sladkého karamelu. Složení: černý čaj,
karamel, aroma, kakaové slupky. Může obsahovat stopy suchých
skořápkových plodů.
Španělská mandarinka

48 Kč

Mimořádně lahodný čaj, který můžete pít po celý den! Složení: černý
čaj, kandovaná papája, aroma, citronová kůra, květy slunečnice,
okvětní lístky růže, kandovaná mandarinka, pomerančová kůra.
Čas harmonie

48 Kč

Je to jen Vaše chvíle, Váš čas harmonie. Vychutnejte si každou jeho
vteřinu. Složení: černý čaj, kandovaný ananas, mandle, hřebíček,
skořice, přírodní aroma, světlice barvířská, kousky zázvoru.

ČAJOVÉ SPECIALITY
Spálená mumie
specialitka Ulity

50 Kč

Silná směs čínských čajů, ve které se jedinečně snoubí chuť zatuchlé
mumie s vůní spáleniny. Pět z pěti čajmanů doporučuje tuto čajovou
směs jen opravdu velmi otrlým jedincům.
Dáta Masala
(malá: 3 dcl, velká: 5 dcl)

65 Kč/ 90 Kč

Černý čaj svařený se směsí koření a mlékem, který se v zemi svého
původu – v Indii – pije doslova na každém kroku. Má zahřívací a silně
povzbuzující účinky. Podáváme s cukrem.

S čajovými lístky zacházej,
jakoby královna činila,
přisolit nechej hladového,
mísit čaj dej zuřivci,
čaj pij, jak bys sám král Geser byl ...
úryvek z lidového eposu O králi Geserovi

PU-ERH
Tato kategorie čajů se vyrábí v čínských provinciích Jün-nan a Chunan. Pu-Erh získal svůj název podle stejnojmenného města, které
proslulo jako středisko obchodu s čajem. Jeho jménem se dodnes
označují dva odlišně vyráběné čaje: Sheng (zelený), známý už 1700
let, a populární Shu (černý) vyprodukovaný až v 70. letech 20. století,
který má napodobit chuť mnoho let zrajícího Scheng Pu-Erhu. Způsob
jejich zpracování však Číňané i dnes přísně tají.
Pu-Erh

48 Kč

Základní sorta tmavého Pu-Erhu. Vyznačuje se těžkým zemitým až
rašelinovým aroma, které se v připraveném nápoji ještě o něco
zvýrazní. Charakteristické aroma Pu-Erhu je přirovnáváno k vůni
starých buddhistických klášterů či zatuchlé knihovny, jeho chuť pak
byla popisována jako „vymáchané ponožky tibetského lámy“.
White Pu-Erh King

55 Kč

Unikátní druh čaje Pu-Erh. Lístky se sbírají ještě orosené a zásadně
před devátou hodinou ranní. Nesmí přijít do styku se sluncem, vysouší
se přírodně. Stříbřité až zlatavé ochmýřené pupeny tohoto čaje
vytvářejí průzračný nálev sladce máslové chuti hrušek.

Kultura je výplodem pohody a Číňané měli na její rozvoj
úžasnou pohodu tří tisíc let. Měli tedy dostatek času popíjet
čaj a dívat se přes svůj šálek čaje klidně na život a v hovorech
nad těmi šálky zhustili život až na samu tresť.
Lin Jü-tchang

POLOZELENÉ ČAJE (OOLONGY)
Jako oolongy jsou nazývány čaje polozelené. V Číně jsou tyto čaje
zároveň nazývané jako modré čaje, modrozelené nebo černozelené
čaje. Některé se barvou lístků i nálevu téměř neliší od zelených čajů.
Výroba tohoto typu čaje začala před 1400 lety v provincii Fu-ťien,
která je dodnes špičkovým producentem oolongů.
Zpracovávají se podobně jako černé čaje, ale oxidace je přerušena
sušením a někdy probíhá i pražení. Podle toho, zda je oxidace
přerušena dříve či později, dělíme oolongy na bližší zeleným či
černým čajům. Listy jsou buď úplně zelené, hnědozelené nebo až
černé barvy, chuť prochází od jemné květinové až po chlebově
pečenou.

ČÍNA
Woolong

50 Kč

„Černý drak“

Woolong dal jméno všem oolongům. Jedná se také o sortu z produkce
provincie Fujian. Má tmavě zelenohnědý vrásčitý list, který svým
tvarem může připomínat čínského draka. Čaj dává hnědý nálev
s příjemnou intenzívní chutí pečení a kouře z kvalitního dřeva. Je
vhodný pro běžné pití a příjemný při poklidné duševní p ráci.

Tie Guan Yin (BIO)

55 Kč

„Železná bohyně milosrdenství“

Jedná se o jeden z nejslavnějších a také nejznámějších
polofermentovaných čajů. Pěstuje se v čínské provincii Fu-ťien. Má
velké, hrubé listy, čaj je typický okrovou barvou a nasládlou
květinovou vůní s nádechem ušlechtilého dřeva.

Tam, kde mají dobrý čaj, se méně pije vodka.
ruské přísloví

TCHAJWAN
Alishan Oolong

62 Kč

Tento čaj pro Vás kupujeme přímo od taiwanských pěstitelů. Jedná se
vysokohorský čaj z pohoří Alishan proslaveného pěstováním skvělých
oolognů. Čaj je oxidovaný z 20 % a charakterizuje jej žlutozelená
barva, bohatá květinová vůně a přirozeně sladká chuť, která přetrvává
dlouho po vypití šálku. Doporučujeme připravovat ve zhongu.
Dong Ding

„Mrazivý vrcholek“

62 Kč

Tento čaj pro Vás dovážíme přímo z Taiwanu. Jde patrně o místní
nejznámější čaj. Dong Ding se pěstuje ve vnitrozemském okresu
Nantou. Tento zajímavý čaj ve tvaru pevně svinutých kuliček je
oxidovaný přibližně z 20 – 40 % a poté mírně pražený. V suchém listu
lze cítit zejména vůni ušlechtilého dřeva, po zalití se objevují i těžší
květinové prvky. Doporučujeme připravovat ve zhongu.

Čaj - nápoj jako nejsladší rosa z nebes.
Lu Jü

ZELENÉ ČAJE
Výroba zeleného čaje zdomácněla zejména v Číně a Japonsku. Jde
o čaje neoxidované. Toho je dosaženo prudkým zahřátím čajových
lístků ihned na začátku jejich zpracování. U nás naleznete jak sorty
základního čaje (čínské a vietnamské), tak i vysoce šlechtěné odrůdy
čínského a zejména pak i japonského pečlivě zpracovávaného čaje,
jenž je označován jako špička čajových produktů. Ochutnat můžete
i ochucené a aromatizované čaje, neboť listy čajovníku dobře
vstřebávají vůni květů i vonné silice.
Zelený čaj má prokázané blahodárné působení na lidský organismus –
tyto vlastnosti jsou mnohem silnější než u ostatních čajů, nejen díky
tříslovinám, ale i vitaminům B1, B2, A, C a P, které obsahuje v nemalé
míře. Zelené čaje dávají světle žlutý až zelený nálev jemné nahořklé
chuti a jejich lístky je zpravidla možné použít i pro další nálev, aniž
by výrazně ztratil na kvalitě.

ČÍNA
Long Jing Xi Hu superior

„Dračí studna od Západního jezera“

58 Kč

Jeden z pěti nejslavnějších čínských zelených čajů. Pěstuje se
v provincii Če-ťiang poblíž stejnojmenné vesnice. Výroba čaje má
tradici nejméně od 8. století. List se upravuje speciálním pražením na
kovových pánvích do tvaru ploché jehličky, nálev má lehkou, slabě
kaštanovou chuť s náznakem sladkosti. Velmi dobře se hodí pro pití
v horkých a parných dnech a pro dlouhodobé popíjení. Výborná třída
vhodná k přípravě ve zhongu. Lze připravit také za studena.

Raději tři dny bez soli, než jediný den bez čaje.
čínské přísloví

Yunnan Mao Feng

„Ochmýřený vrcholek z Yunnanu“

55 Kč

Velmi oblíbený yunnanský zelený čaj z čerstvé sklizně plný jarní
svěžesti a síly v prémiové kvalitě. Údajně nejsilnější antioxidant mezi
čaji. Světle zelený nálev je plné a výrazné chuti s tóny odrážející
drsné podmínky vysokohorských yunnanských čajových zahrad.
Huang Shan Mao Feng

„Ochmýřený vrcholek ze Žlutých hor“

55 Kč

Jeden z nejoblíbenějších zelených čajů a další z pěti nejslavnějších
čajů Číny. Čaj se pěstuje na svazích Žlutých hor, které často zahalují
mlhy mračna. Časná jarní sklizeň čajových lístků dává čaj, který je
průzračně světle zelenkavý, příjemně sladce travnatý a svěží.
Jin Shan Shi Yu

55 Kč

Vysoce kvalitní zelený čaj z čínské provincie Anhui. Tmavě zelené
čajové lístky doplněné o stříbřité tipsy jsou svinuté do klubíček a
vytváří průzračný, světle zelený nálev. Chuť je jemná, nasládlá, s tóny
citronové trávy a umami.

V chuti jednoho šálku čaje můžete někdy objevit pravdu o všech
nečíselných formách vesmíru.
Kyongbong Sunin

JAPONSKO
Sencha Yabukita Kagoshima

55 Kč

Velmi dobrá sencha z oblasti Kagoshima na japonském ostrově Kjůšú.
V chuti se projevuje mírnou nasládlou chutí a výraznější oříškovou
stopou a jemnou svěžestí lístků kultivaru Yabukita. Velmi dobrá
každodenní sencha, která vytváří v šálku příjemnou svěží a atraktivní
chuť.
Kukicha

55 Kč

Kukichu tvoří zejména řapíky čajovníků získané při třídění čajů
Sencha a Gyokuro s menším podílem čajových lístků. Světle
žlutozelený nálev s lehce travnatou osvěžující chutí. Není tak hutný
jako jiné japonské čaje a vůní může připomínat moře. Díky nízkému
obsahu kofeinu se hodí i k večernímu popíjení.
Yanagi Bancha Kagoshima

50 Kč

Bancha znamená v překladu „běžný čaj“. Tento čaj je v Japonsku
velmi rozšířený a na japonské poměry také levný. Větší, drsnější,
žilnatější listy jsou sbírány teprve po sběru mladších a jemnějších
listů, ze kterých je produkován čaj Sencha. Barva nápoje je
žlutozelená, v chuti se objevují tóny mořské řasy. Bancha je cenným
zdrojem minerálů a je známá také pro vyšší obsah vápníku a železa.
Nálev má nízký obsah kofeinu, je tedy vhodný pro běžné celodenní
pití a pro nemocné.

Genmaicha

50 Kč

Japonská specialita – čaj typu Bancha s praženou rýží. Říká se mu
„lidový čaj“, protože čajové lístky v dávných dobách nastavovali
praženou rýží chudí vesničané. Genmaicha byla oblíbeným nápojem
během náboženských půstů. Nálev je světle žlutý až nahnědlý, chuť
výrazná, slabě uzená s mírně ořechovým nahořklým tónem. Čaj má
nízký obsah kofeinu, zároveň se hodí jako osvěžující nápoj pro parné
dny.

První šálek svlažil mé rty a hrdlo,
druhý rozptýlil mou samotu,
třetí vyhnal beznaděj z mé hlavy,
vyvolal příběhy deseti tisíce svitků.
Čtvrtý lehce zvlhčil celou mou bytost
a s potem odplynuly trápení a pohromy.
Pátý šálek očistil každý kousek mého bytí.
Šestý mne přiblížil k nesmrtelnosti.
Sedmý je poslední, co zvládnu –
Jsem unášen…

Lu Tchung

ZELENÉ ČAJE OCHUCENÉ
A AROMATIZOVANÉ
Jasmínový čaj supergrade

48 Kč

Oblíbená čínská specialita, která je po celé Číně i ve světě patrně
nejrozšířenějším zeleným čajem vůbec. Kvalitní zelený čaj se suší
společně s jasmínovými květy a tím získává jejich charakteristickou
chuť a vůni. Čaj má žlutou až okrovou barvu s hořkosladkým aroma
jasmínu, které je lehké, příjemné až opojné. Lze připravit také
zastudena.
Touareg (mátový)

48 Kč

Touareg získal svůj název podle kočovných touaregských kmenů,
které rozšířily tento čaj po oblasti muslimského Maghrebu. Touareg
označuje oblíbenou kombinace čínského Gunpowderu s marockou
Nana mátou. Osvěžující čaj je vhodný (nejen) do teplých dnů.
Sakuraba Kukicha

60 Kč

Tento kvalitní zelený čaj s drobnými lístky sakur Vás přenese do
rozkvetlého jarního Japonska. Zde jsou květy sakur sbírány v okolí
města Izu v Šizuoce. Jejich přítomnost dodává čaji velmi příjemnou
chuť s nasládlými tóny třešňových květů. Svým charakterem budí
přátelskou atmosféru a lehce povzbudí tělo i mysl. Má nízký obsah
kofeinu,
proto
je
vhodný
pro
odpolední
popíjení.

Mnozí přátelé se nehodí ani k pití čaje.
japonské přísloví

Deep forest

48 Kč

Pravý zelený čaj Sencha s kouzelnou chutí sladkých lesních plodů.
Složení: Sencha, brusinky, bezinky, aroma, maliny, květy třapatky
nachové. Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů
Sladká meruňka

48 Kč

Osvěžující zelený čaj se sladkou chutí medu a meruněk. Složení:
zelený čaj, meruňka kousky (meruňky, rýžová mouka), vločky mrkve,
aroma, medový pyl, světlice barvířská.
Jahoda v šampaňském

48 Kč

Pravý zelený čaj sencha s perfektní harmonií šampaňského s jahodami.
Složení: Sencha, rozinky, jahody, poupata růží, aroma, levandule,
aroma šampaňského. Může obsahovat stopy skořápkových plodů.

Když trpkosti je víc než dost,
přeskočí náhle sladká jiskra:
libě zpochybní přílišnost.
Ludvík Kundera: Sencha

BÍLÉ ČAJE
Pravé bílé čaje pochází z provincie Fu-ťien v Číně. Získávají se
sušením nefermentovaných listových pupenů, které se vyznačují
stříbřitým ochmýřením listů. Na trzích se vyskytují především ve
směsích se zeleným čajem. Čisté bílé čaje jsou pro množství, které se
sklízí, vzácné a jsou vyhlášenou specialitou.

Pai Mu Tan

„Bílá pivoňka“

50 Kč

Snad nejznámější bílý čínský čaj s jemnou chutí a vůní. Vyznačuje se
hojně ochmýřenými listy a stříbřitými koncovými výhonky. Nálev je
jasně žlutý, chuť osvěžující, zdánlivě slabá – v čaji je však ukryta
značná síla. Lze připravit také zastudena.
Nilgiri Silver Needle

„Stříbrné jehličky z Nilgiri“

50 Kč

Ryze bílý čaj z horských oblastí Nilgiri. Na výrobu se používají pouze
pupeny sbírané za ranní rosy. Tyto pocházejí z menších čajových
zahrad. Dlouhé, zeleno stříbřité tipsy vytvářejí po zalití nálev medové,
ovocno-květinové vůně. V chuti nejdříve dominují zralé meruňky a
broskve, v závěru se objevují květy jasmínu a med.
Shou mei

„Obočí dlouhého věku“

48 Kč

Nazývaný "obočí dlouhověkosti" pro svou rezavou barvu čajových
lístků a pupenů. Bohatý nálev s chutí lehce vanilkovou a bambusovou.
Bílý čaj vhodný ke každodenní konzumaci.
Kvetoucí čaj – He Jia Huan Le

„Rodinné štěstí“

48 Kč

Umně zavinuté lístky bílého čaje skrývající oranžový květ lilie
s jasmínovými květy, které se rozvinou po zalití a dávají nálevu
medový nádech. Podáváme ve skleněné konvičce.

NEČAJE
Nečaji nazýváme byliny a různé části rostlin, které se připravují
podobně jako listy čajovníku. Námi nabízené nečaje jsou s výjimkou
Maté bez kofeinu.

Jižní Amerika
Z této oblasti pochází nečaj Maté. Je připravován z drcených lístků
cesmíny paraguayské, která roste v Jižní Americe. Čaje maté mají
velice charakteristickou chuť, kterou si často oblíbíte až při druhém či
třetím pití. Cesmína má vysoký obsah kofeinu, díky čemuž zrychluje
metabolismus a podporuje trávení. Obsahuje celou řadu účinných látek
– kyselinu fenolovou, saponiny, flavonoidy, silice, minerály
a vitamíny. Kromě hubnutí pomáhá i na lehčí deprese, k posílení
imunity i nemocných ledvin. V neposlední řadě slouží jako prevence
rakoviny.
Maté Rancho

40 Kč

Lidový nápoj brazilského a argentinského původu. Vyrábí se ze
sušených listů cesmíny paraguayské. Nápoj podáváme v typické tykvi
– kalabase – s trubičkou bombillou. Obsahuje kofein.
Maté IQ

40 Kč

Ochucené maté s výrazně povzbuzujícími účinky, díky kterým jej mají
v oblibě zejména studenti. Složení: maté, ginkgo, guarana, mango,
pomerančová kůra, aroma, květy pomerančovníku, sléz. Obsahuje
kofein.

Afrika
Z Afriky nabízíme hned dva druhy nečajů – rooibos a honeybush.
Čaje rooibos jsou nápoje vyráběné z jihoafrické rostliny Aspalatus
Linearis, pěstuje se hlavně v Jihoafrické republice. Existují dvě
odlišně vyráběné varianty rooibosu: červený rooibos je fermentovaný,
zelený nikoliv. Rooibos se může pochlubit velice lahodnou chutí. Čaje
rooibos v podstatě neobsahují kofein, jsou tedy vhodné i pro děti.
Rooibos

45 Kč

Jihoafrická bylina Aspalatus Linearis dala vznik tomuto
bezkofeinovému nečaji s červeným nálevem a příjemnou chutí a vůní.
Název pochází z búrštiny (rooibos = červená buš). V původním
prostředí jej domorodci v této čisté podobě používají na uvolnění
dětských kolik. Má též tišící účinky a obsahuje vysoké množství
železa. Vhodný pro děti.
Rooibos Rakytníkový keř
Rooibos s ovocnou a šťavnatou
s nasládlou chutí rooibosu. Složení:
aroma, slunečnice, květy bodláku.
suchých skořápkových plodů. Vhodný
Rooibos Citrónový rej

45 Kč
chutí rakytníku v kombinaci
rooibos, rakytník řešetlákový,
Může obsahovat stopy jiných
pro děti.
45 Kč

Zelený rooibos představuje jeden z afrických skvostů. Jemná
ořechová a lehce nasládlá chuť si získá chuťové buňky každého
milovníka čajů. Zde se vyskytuje v osvěžující kombinaci s citronem.
Složení: zelený bio rooibos, plátky citrónu, cukrové krystaly, aroma,
vousatka citrónová, květy smilu, červený rybíz. Může obsahovat stopy
suchých skořápkových plodů. Vhodný pro děti.

Rostlina honeybush neboli medový keř je příbuzná oblíbeného rooibosu.
Roste v jižní Africe a čajové lístky se získávají z výhradně divoce rostoucích
keřů. Za své jméno vděčí tyto čaje velice lahodné medové a sladké chuti.
Protože neobsahuje kofein, mohou jej pít také děti, a to v podstatě bez omezení množství.
Honeybush

45 Kč

Po rooibosu další nečaj z jihu Afriky příjemný chutí i vůní. Jedná se
o lesní dřevinu rostoucí volně na pobřeží, čímž je jeho sklizeň dosti
omezena. Dosud se nedaří pěstovat jej plantážně. Jeho chuť a aroma
připomíná sladký med. Domorodcům pomáhá především při zánětech
horních cest dýchacích a při nechutenství. Vhodný pro děti.
Medový polibek

45 Kč

Honeybush s výjimečnou harmonií medu a koření. Složení:
honeybush, kousky medu, hrušky, skořice, rozinky, květy slunečnice
a bodláku, aroma. Může obsahovat stopy suchých skořápkových
plodů. Vhodný pro děti.

Med, broskve, ne-li orchideje.
Laskavost pozdních odpolední.
Posléze cítit ořeší.
Ludvík Kundera: Keemun

BYLINKY A BYLINNÉ SMĚSI
V naší čajovně můžete také ochutnat bylinkové čaje. Nabízíme
klasické bylinné čaje vhodné k běžnému pití. Bylinné směsi pomáhají
při dlouhodobém pití posilovat imunitu, a tím předcházet běžným
zimním onemocněním. Čaje neobsahují kofein.
Máta

40 Kč

Listy máty peprné. Máta klidní trávicí ústrojí, působí proti stresu
a bolestem hlavy, také výborně chutná.
Meduňka

40 Kč

Listy meduňky lékařské. Vhodné na večerní popíjení. Meduňka má
zklidňující a uvolňující účinky, navozuje spánek a pomáhá zažívání.
Šípek

40 Kč

Sušené plody šípků. Šípky (Fructus cynosbati) jsou bohatým zdrojem
vitamínu C, vápníku a rutinu a už po staletí jsou nedílnou součástí
lidového léčitelství.
Sluneční brána

45 Kč

Výborná směs bylinek jako od babičky s jiskrnou svěží chutí, která
vám vlije do žil novou energii. Skládá se z meduňky, máty, jahodníku,
měsíčku, kopřivy, šalvěje a sedmikrásky.
Zimní doušek

45 Kč

Směs nati mateřídoušky, lístků máty, květů podbělu a černého bezu.
Výborná při studených zimních večerech. Pomáhá při nachlazení.
K oslazení se velmi dobře hodí med.

AROMATIZOVANÉ OVOCNÉ ČAJOVÉ SMĚSI
Ačkoliv ovocné čaje nejsou v pravém slova smyslu skutečnými čaji
(nevyrábějí se z čajovníku), našly si pro svoji neodolatelnou chuť své
pevné místo v našem jídelníčku. Vedle černých čajů jsou v západním
světě nejvíce konzumovanými čaji vůbec. Sypané ovocné směsi zalité
horkou vodou mají velice výraznou lahodnou chuť, kterou si oblíbí
všichni milovníci sladších nápojů. Čaje neobsahují kofein a jsou velmi
oblíbené dětmi.

Babiččina zahrada

50 Kč

Již tradiční oblíbená směs ovoce a bylinek. Složení: bezinky, jablka,
ibišek, arónie, červená řepa, ostružiny, aroma, červený rybíz, maliny,
listy ostružiníku, jahody. Může obsahovat stopy suchých
skořápkových plodů.
Indiánské léto

50 Kč

Jako indiánské léto je v severní Americe označován podzim.
Ochutnejte čaj plný podzimních plodů. Složení: jablka, ibišek, šípek,
bezinky, švestky, aroma, borůvky. Může obsahovat stopy suchých
skořápkových plodů.
Vanilkový koláč

50 Kč

Vanilka patří k nejoblíbenějším kořením na světě. Není proto divu, že
na kousky pravých lusků narazíte jen ve skutečných lahodnostech.
Jednou z nich je sypaný čaj Vanilkový koláč. Složení: kousky bílého
jablka, kousky jablka, kousky ananasu, sultánky, jogurtové křupinky,
plátky mandlí, kousky vanilky, lístky měsíčku, květ lnice barvířské,
přírodní aroma.

Malina v medu

50 Kč

Ovocný čaj s lákavou chutí zralých malin a sladkého medu. Složení:
jablka, šípek, arónie, černý rybíz, červená řepa, ostružiny, maliny,
měsíček, aroma, aroma medu. Může obsahovat stopy suchých
skořápkových plodů.

Zpěv o čaji
Předjaří, větévky čajových keříků se obalily pupeny
Trháme je na výrobu čaje
Starý muž poblíž chrámu hýčká je jak poklad nedozírný
Osamělý hledí do zlatých plamenů a praží své skvosty
Pod lávkou z holých větví průzračná voda proudí
Stříbrnou nádobu jí naplní
Dřevěné uhlí v oheň záhy vzplane
Voda v konvici vře a bublá
Jako bůžek plodivé síly ve starověkém Šang v Číně
Přimíchává nejjemnější sůl, aby chuť zvýraznil
Vůně je tajemná a čistá
Jedinečná
Po pražení přetrvává
Požít doušek je jak octnout se v bílých oblacích
Oproštěn od všedního bytí
A jako taoistický mnich se cítit očištěn a svěží
Chow, K. – Kramer, I.: Všechny čaje Číny

BIO MOŠTY
Jedná se o 100% jablečnou šťávu z Bílých Karpat vyrobenou
postupem, který zachovává přírodní charakter nápoje. Nápoj je
výtečným zdrojem vitamínů, přírodního cukru, pektinů, kyselin
a dalších látek. Má vysoký obsah vlákniny, kterou lze poznat podle
specifické usazeniny v láhvi. Charakteristická vůně i sladkokyselá
chuť vypovídá o směsi původních bělokarpatských odrůd jablek.
Šťáva není filtrovaná ani žádným způsobem chemicky ošetřená.
Mošty lze naředit studenou vodou pro ochlazení, či horkou vodou
pro zahřátí.
Jablko (2 dcl)

40 Kč

Další druhy dle nabídky

40 Kč

(2 dcl)

ČAJOVÉ PEČIVO
Sušenky máslové (5 ks)

25 Kč

Alergeny: 1, 7
Zlaté věnečky kakaové (5 ks)

25 Kč

Alergeny: 1, 3, 6, 7
Slané sušenky Krit (10 ks)

25 Kč

Alergeny: 1, 12

ČAJOVÁ DOCHUCOVADLA
Med
Cukr třtinový
Cukr bílý (řepný)
Mléko

10 Kč
5 Kč
zdarma
5 Kč

SMĚSI K ČAJI
Ořechová směs (cca 65 g)
35 Kč
Složení: mandle, lískové ořechy, para-ořechy, kešu oříšky, rozinky
nebo brusinky.
Alergeny: 8,12
Japonská směs (cca 50 g)
35 Kč
Rýžové pečivo s mořskými řasami, sójovou omáčkou a arašídy
v sladkoslaném těstíčku.
Alergeny: 1, 5, 6, 8, 11
Tropická směs (cca 65 g)
35 Kč
Složení: ananas, papája, mango, rozinky nebo brusinky, banánové
plátky, kokosové plátky.
Alergeny: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12
Banánové chipsy (cca 40 g)

30 Kč

Alergeny: 5, 7, 8, 11
Pražená slunečnicová semínka (cca 60 g)

26 Kč

Arašídy solené (cca 50 g)
Alergeny: 5

28 Kč

Arašídové křupky (100 g)
Alergeny: 5

30 Kč

Strážnické brambůrky, solené

30 Kč

Strážnické brambůrky, česnekové

30 Kč

Čajovnu provozuje:
Ulita Blansko, z. s.
B. Němcové 2a, 678 01 Blansko
Tel.: 774 411 090 (17:30-22:00)
www.ulitablansko.cz
ulita.bk@email.cz

