
H E R B A T Y  B I A Ł E

Białe



Znakomita herbata biała 
z południowych Indii, z regionu 
Nilgiri, o wyrazistym choć lekkim 
charakterze. Pełne flesze dają 
piękny, brzoskwiniowy napar 
o owocowym smaku z wyraźną 

drzewną nutą. Brak goryczki 
powoduje, że wszystkie aspekty 
tej herbaty są perfekcyjnie 
wyeksponowane. Parzenie: 
woda o temp. 85°C, 2-5 minut. 
2-krotne.

Nilgiri Platinum Needles
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160 zł/100g

Biała herbata wysokogórska 
o zaskakujących nutach umami. 
Pochodzi ona z plantacji Jasbire 
na wschodzie Nepalu a na 
rynku światowym zadebiuto-
wała dopiero w 2017 roku. 
Wysokogórski klimat u podnóży 

Himalajów, w którym rosną krze-
wy herbaciane sprawia, że napar 
zawiera nuty umami, mirabeli 
i bergamot. Wyczuwalny jest 
również lekki dębowy posmak. 
Parzenie: woda o temp. 85°C,  
2-3 minut. 3-krotne.

Nepal Jasbire Snow White

120 zł/100g
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Rarytas składający się z naj-
szlachetniejszych srebrzystych 
pączków. Napar w brzoskwinio-
wym kolorze urzeka subtelnością 
smaku. Kryje w sobie zauważal-

ną kwiatową nutę lilii i cudowną 
słodycz bez akcentu goryczki. 
Parzenie: woda o temp. 85°C, 
7-15 minut. 2-krotne.

China White Flowery Pekoe

99 zł/100g
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Jedna z najbardziej znanych 
herbat białych na świecie. 
Urzeka cudowną konwalią oraz 
delikatnym akcentem słodów 

i miodów kwiatowych. Parzenie: 
woda o temp. 85°C, 5-6 minut. 
3-krotne.

China Silver Needle

99 zł/100g
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Herbaty białe wyróżniają się prostym procesem pro-
dukcji oraz niezwykle delikatnym smakiem i aroma-
tem. Łączą one w sobie świeżość herbat zielonych 
i słodycz oolongów. Susz herbaty białej składa się 
głównie z najmłodszych listków i nierozwiniętych 

pąków, które zbiera się wczesną wiosną. Liście pod-
dawane są bardzo prostej obróbce polegającej na 

naturalnym ich więdnięciu a następnie suszeniu bez 
ingerencji w ich kształt. Herbata biała poddawana 

jest niewielkiej spontanicznej oksydacji, dzięki cze-
mu przepełnia ją naturalna słodycz. Pełnię smaku 

uzupełniają nuty kwiatowe i świeży aromat. Herbaty 
białe produkuje się głównie w Chinach, coraz częściej 
jednak spotkać można specjały z takich regionów jak 

Nepal czy Nilgiri a nawet Kolumbia.
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China Jasmin Silver Needle 
to biała herbata jaśminowa 
wyjątkowej jakości, która jest 
produkowana z najmłodszych 
liści Silver Needle. Nieustannie 
zachwyca swoim zbalansowanym 

i pełnym smakiem, w którym 
można znaleźć nutę słodowości 
oraz jaśminowy akcent.  
Parzenie: woda o temp. 85°C, 
3-5 minut. 2-krotne.

China Jasmin Silver Needle

89 zł/100g

Biała herbata z regionu Nilgiri 
w południowych Indiach. Wyra-
ziście słodowa nuta połączona 
z posmakiem roślin strączko-
wych daje nietypowy bukiet 

smakowy, który dzięki miękkości 
naparu jest wyczuwalny na 
całym podniebieniu. Parzenie: 
woda o temp. 85°C, 2-5 minut. 
2-krotne. 

South India Nilgiri White Tea Peony

89 zł/100g

Wyrazista herbata biała 
o nieco wyższej oksydacji, która 
zaskakuje wytrawnością orzecha 
włoskiego i ziołowymi akcenta-

mi. Doskonała dla entuzjastów 
zdecydowanych smaków. 
Parzenie: woda o temp. 85°C, 
3-4 minut. 2-krotne.

China Shimmering Silk

83 zł/100g

Herbaciany rarytas. Fleszowy, 
puszysty liść o słodkim i kwiato-
wym zapachu. Smak aksamitny, 
subtelny oraz bardzo złożony. 

Dominują owocowe i kwiatowe 
nuty z lekkim posmakiem musz-
katelu. Parzenie: woda o temp. 
85°C, 3-7 minut. 2-krotne.

Nepal Himalayan Shangri-La

48 zł/100g

Stanowiąca rzadkość na rynku 
europejskim biała herbata ko-
lumbijska, która odznacza się 
płynącym z wyższej oksydacji 
i unikalnego klimatu wyrazistym 

smakiem. Łączy on w sobie sło-
dycz słodów karmelowych oraz 
wytrawność orzecha włoskiego. 
Parzenie: woda o temp. 85°C, 
2-5 minut. 2-krotne.

Colombia White Tea

90 zł/100g
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Nazywana Białą Piwonią to 
miękka i słodka herbata, która 
łączy w sobie kwiatowość z de-
likatnie słodowym akcentem. 
Przy dłuższym parzeniu potrafi 

zaskoczyć mocnym i odrobinę 
orzechowym posmakiem.  
Parzenie: woda o temp. 85°C, 
2-4 minut. 2-krotne.

China Pai Mu Tan

37 zł/100g
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Wyważony smak, subtelna 
cierpkość i słodowo-roślinny 
aromat doskonale sprawdzą się 
w codziennej degustacji. W tle 
wyczuwalna jest odrobina kwiato-

wości, dzięki czemu pozostawia 
przyjemne wrażenie na języku, 
które trwa zaskakująco długo. 
Parzenie: woda o temp. 85°C, 
2-3 minut. 2-krotne. 

China White Downy

35 zł/100g
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Znana jako Yue Guang Bai. 
Nietuzinkowa herbata, pocho-
dząca z prowincji Yunnan, której 
srebrzące się pąki przypomi-
nają kształtem sierp księżyca. 
Przygotowany napar w smaku jest 
aksamitny, ale bardzo złożony. 

Lekkie, owocowe nuty wsparte 
posmakami kwiatowymi pozosta-
wiają na języku przyjemny, ciężki 
smak, który zbliżony jest do orze-
cha laskowego czy delikatnego 
miodu. Parzenie: woda o temp. 
95°C, 1-3 minut. 2-krotne.

China Moonlight White

68 zł/100g
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Fascynująca i unikatowa chińska 
biała herbata zwana potocznie 
„dzikimi pąkami” lub Ya Bao. 
Składa się z najmłodszych pą-
ków herbaty, które po zebraniu 
suszone są jedynie na słońcu. 

Napar posiada wyczuwalny 
posmak słodu i kwiatów bzu, 
a także świeżego jabłka.  
Parzenie: woda o temp. 95°C,  
3-7 minut. 2-krotne.

China Wild Buds

65 zł/100g




