
2 Čajový lupen

Čaje, které jinde nenajdete

ORIGINÁLY V NABÍDCE DOBRÝCH ČAJOVEN
Na !ránkách Nabídníku s Vizí!, který jsme vydali k 25. výročí založení Spolku milců 
čaje a který je k di'ozici na pultech Dobrých čajoven, jsme se vyznali z našeho nového 
a radikálního pří!upu ke způsobům pě!ování čaje, s maximální snahou vyvarovat  
se čajů chemicky ošetřovaných. 
Ochrana zdraví našich zákazníků však není jediným cílem, který sledujeme.
Díky pravidelným ce!ám za kořeny čaje, které každoročně na jaře organizujeme  
do obla!í, kde se čaj pě!uje, se nám daří vybírat 'olehlivé a prověřené zdroje. 
Kromě kvalifikovaných odborníků a certifikovaných zahrad v bio kvalitě se však 
také setkáváme s novými po!upy pě!ování čaje, kdy je význam trvale udržitelného 
farmaření předřazen krátkodobému zisku. Nejsou to však výhradně nové trendy, 
které vedou k naplnění sloganu „Fore! Friendly Farming“, ale někdy i zcela opačně 
ty nejprimitivnější pří!upy, kdy je čaj sklízen na divokých !romech ro!oucích přímo 
v džungli. Tyto pří!upy hodláme do budoucna podporovat tím, že čaje budeme 
nakupovat především od farmářů po!upujících ce!ou „Fore! Friendly Farming“  
tedy od těch, kteří šetří přírodu, nevypalují pralesy a nezakládají monokulturní poro!y 
náchylné k napadení škůdci, a tedy odsouzené k ošetřování pe!icidy.
Níže tedy seznam čajů, které patří mezi čajové unikáty a zároveň 'lňují naše  
nejvyšší kritéria na svoji či!otu.
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Čaje, které jinde nenajdete

DHARA WHITE ,ajsko 
Asi nejdůležitějším čajem v naší nabídce, který (lňuje kritéria, která jsme si vytyčili, 
je bílý čaj z *ajska. Tento čaj je sbírán přímo v divoké džungli na severu *ajska 
v  blízko,i hranic s  Barmou. Původní divoké čajovníky typu Assamica vyrů,ají 
přímo mezi o,atní divokou vegetací a mí,ní farmáři z horských kmenových vesnic 
je sbírají prodírajíce se přitom původním nenarušeným biotopem. Vzhledem 
i v chuti tento čaj připomíná čínský Bai Mu Dan. Jedná se o napro,ý unikát, jenž 
nám dodává rodinná firma z Chiang Mai, která zde provozuje i vla,ní čajovnu 
Monsoon Tea.

eee Kč 135,-
c c c Kč 115,-

Sušení a sběr Dhara White v thajské džungli.
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WOORICHA Jižní Korea
Plně fermentovaný čaj z  rodinné farmy mi,ra Cho, který je ,ejně jako zelený 
Darack sbírán a  zpracováván výhradně ručně. Zahrady, kde je čaj sbírán, leží 
ve vyšších polohách pohoří Jiri Shan. Wooricha znamená v  překladu „domácí 
čaj“. V chuti lze nalézt ,opy kakaa. Tento čaj byl vyhlášen v hlasování zákazníků 
Dobrých čajoven „Čajem roku 2016“.

eee Kč 135,-
c c c Kč 115,-

Mi!r Cho při tvarování čer!vých lí!ků.

KABUKICHA Japonsko
Jedná se o  čá,ečně za,iňovaný japonský zelený čaj typu Kabuse. V  Dobrých 
čajovnách je však používán při výjimečném čajovém obřadu, který se jmenuje 
Chakabuki. Tento obřad nám před,avil jeho autor – čajový mi,r Masahiro 
Takada v průběhu několika návštěv Evropy a USA v posledních letech.

eee Kč 135,-
c c c Kč 115,- 
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SHINCHA KAGOSHIMA Japonsko
Každým rokem se na jaře s napětím vyhlíží první tzv. „Čer,vý čaj“ z Japonska. 
V  Dobrých čajovnách se jedná o  čaj typu Sencha. Na trhu se však lze setkat 
i s jinými druhy, které se označují jako Shincha. Shincha Kagoshima se však liší 
tím, že po vytřídění není následně mísen s jinými čer,vými lí,ky z jiných zahrad, 
jak tomu zpravidla bývá u o,atních čajů z Japonska. Tím je zaručena ú(ora času, 
kdy čaj může být exportován, jak jen to nejrychleji lze, k cílovému zákazníkovi. 
Náš Shincha je pě,ován na zahradách certifikovaných jako Bio-Organic.

eee Kč 135,-
c c c Kč 115,-

SAKURACHA Japonsko
Nečajová (ecialita z Japonska, prefektury Shizuoka. Ručně sbírané li,y z keře 
divoké třešně, která byla pro tento účel (ecielně vyšlechtěná, jsou zpracovány 
též ručním způsobem ve ,ylu čínských oolongů. Tento nápoj, který neobsahuje 
tein, se připravuje podobně jako ,ředně fermentované oolongy a  lze jej zalít 
i opakovaně.

eee Kč 140,-
c c c Kč 120,-

Za!iňování Kabusecha. Sběr lí!ků ze sakurových keřů.
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SA BANG Laos
„Čaj v bambusu“ – na severní hranici Laosu v obla,i Phongsaly se v nepří,upných 
horách v  okolí malé vísky Ban Komaen nacházejí zahrady vzro,lých divokých 
čajových ,romů. Mí,ní vesničané čajové lí,ky akrobaticky trhají ve vysokých 
korunách, aby je pak nechali zavadat na bambusových platech na přímém 
slunci. Ještě vlhké lí,ky jsou pak napěchovány do bambusových ,volů a sušeny 
nad ohněm. Po dosušení jsou bambusy rozlousknuty a  čaj, který svým tvarem 
připomíná doutník, je ovázán lýkem.
Tento čaj je napro,ým unikátem, který jsme v této obla,i objevili při dobrodružné 
výpravě v roce 2016. Na Světové čajové soutěži v Las Vegas, získal v roce 2016 
třetí cenu mezi všemi zelenými Puery.

eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-

Základní surovina pro výrobu čajových doutníků se trhá na vzro!lých !romech.
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RWANDA BLACK ORTHODOX Rwanda
V rámci humanitární aktivity Africa Healing Exchange zrodil se v hlavě naší ,álé 
zákaznice Sáry nápad vypomoci malé komunitě pě,ující čaj ve Rwandě v obla,i 
Rukeri. I  vydala se do rozpálené Afriky, aby jí pomohla s  procesem certifikace 
Bio-Organic a nabídla tento čaj zákazníkům Dobrých čajoven nejen jako čajovou 
delikatesu, ale zároveň jako možno, zapojit se jeho zakoupením do programu 
humanitární pomoci zemi po,ižené těžkou genocidou. Z  nabídky produkční 
(olečno,i 3Mountains jsme pro zákazníky Dobrých čajoven vybrali tradiční 
černý li,ový čaj, který byl oceněn v roce 2013 cenou „Nejlepší rwandský čaj“ na 
Severoamerické čajové konferenci. Čaj má vynikající vůni, jasně oranžovou barvu 
a unikátní charakter se sladkými, zaoblenými až ořechovými tóny.

e Kč 85,-

RWANDA SILVER NEEDLES Rwanda
Jako druhého zá,upce z nabídky produkční (olečno,i 3Mountains jsme pro 
zákazníky Dobrých čajoven vybrali „Vlajkovou loď“ produkce z  obla,i Rukeri, 
kde se z mladých čajovníků trhají nerozvinuté pupeny, které se velice ohleduplně 
suší na slunci. Věříme, že zakoupením těchto čajů rádi při(ějete malé komunitě 
rwandských pě,itelů v  jejich nelehkém úsilí o  zahlazení materiálních, ale 
i psychických a morálních křivd, které napáchala etnicky motivovaná genocida.

eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-

Rwandské čaje pro nás objevila naše !álá zákaznice Sarah z Asheville z USA. 
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HA GIANG – CHÉ XANH Vietnam
Zelený divočák – zelený čaj, ručně sbíraný mí,ními kmeny Hmong a  Dao 
z  čajovníků ro,oucích divoce v  horské obla,i Ha Giang na severu Vietnamu 
při hranicích s čínským Yunnanem. Vietnam je typickým příkladem země, která 
má vla,ní tradici pě,ování čaje v přirozených podmínkách a jejíž trh je zároveň  
zaplaven plagiáty tchajwanských čajů nebo čajů z monokulturních zahrad, které 
zde byly vysázeny pod patronací a  pro potřeby Sovětského svazu. V  Dobrých 
čajovnách se přikláníme k podpoře tradičního farmaření, které je šetrné k divoké 
přírodě. Tento čaj je vhodný k opakovaným nálevům.

eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-

HA GIANG – CHÉ DEN Vietnam   
Červený divočák – tento červený čaj je také ručně sbíraný příslušníky horských 
kmenů Hmong a Dao z čajovníků ro,oucích divoce v obla,i Ha Giang na severu 
Vietnamu. Na rozdíl od čaje zeleného je plně fermentovaný. Vzhledem připomíná 
li,ové ortodoxní čaje ze Srí Lanky, v chuti (íše černé čaje z Keni. Vhodný taktéž 
k opakovaným nálevům.

eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-

Sběr vietnamského čaje z obla!i Ha Giang.
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Bílé a Žluté čaje

YIN ZHEN Čína Hunan
Stříbrné jehly.
Zdravé, silné, ale hlavně křehké ochmýřené výhonky jsou sbírány a zpracovávány 
výhradně ručně v  rodišti tohoto ušlechtilého čaje v  čínské provincii Hunan. 
Pravidelným požíváním lze dosící výrazně melancholické nálady.

eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-
YA BAO Čína Yunnan
Volně přeloženo „pupenový zámotek“.
Tvarová i  chuťová podivuhodno, pocházející z  divokých čajovníků ro,oucích 
v jižní Číně, vzhledem vzdáleně připomínající sušené chrou,y. Nefermentované 
tipsy vyro,lé přímo z větví po jejich zmlazení řezem. Velmi jemný, světlý nálev 
s lehkými bylinnými a pryskyřičnými tóny.

eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-
BAI MU DAN CHA Čína Fujian
Bílá pivoňka.
Nejvyšší třída čínských bílých čajů, jež snese i více nálevů. Znamenitý čaj k oči,ě 
ducha i těla. Ploché světle zelené lí,ky s nahnědlým okrajem, s hojným výskytem 
,říbrných ochmýřených koncových výhonků. Třpytivě žlutavý nálev. Za závojem 
podmanivě jemné květinové vůně a delikátní nasládlou chutí je skryta veliká síla 
tohoto čaje.

eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-
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Bílé a Žluté čaje

BAI MU DAN BING CHA Čína Yunnan
„Bílý koláč“.
Bílý čaj lisovaný do tvaru koláče. Zvláštnů,ka z provincie Yunnan. Základem pro 
další zpracování jsou jemné čajové li,y typu Bai Mu Dan. Vzhledem k technologii 
zpracování (lisování) a původu čajových li,ů (Yunnan), vydává tato verse bílého 
čaje až nezvyklý počet poměrně výrazných nálevů.

eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-

Čínská čajová literatura a prakse nabízejí dvé náhledů na „žlutý 
čaj“ – nejvzácnější to typ čaje vůbec: buď se tento uvádí coby čaj 
technologicky odlišný (konkrétně lehce fermentovaný), nebo coby 
nejvybranější sorta čaje každé provincie co dar (lépe snad daň) 
císařskému dvoru dodávaná (žlutá je* barvou císařskou).

HUANG YA Čína
Žluté výhonky.
Sám zakladatel světového čajovni0ví Wu Li Zhen dohlíží ze svého nebeského 
piede,alu na úbočí čajových hor a  dbá kvality tohoto bájného čaje. Nefritově 
zelené lí,ečky a ochmýřené výhonky mohou se sklízeti v provinciích rozličných. 
Nápoj vhodný ku vy,oupání k výšinám nekonečným.

eee Kč 135,-
c c c Kč 115,-



11 Čajový lupen

Zelené čaje

PUTUO FO CHA Čína Zhejiang
Buddhův čaj z o*rova Putuo Shan.
Tradice pě,ování čaje tohoto delikátního téměř dva a  půl tisíciletá ji,oji,ě 
záruku dává, že čaj tento v  zahradách mezi kláštery buddhi,ickými pě,ovaný 
a výhradně ručně zpracovávaný kvalitou superiorní oplývati bude. Dle informací 
do,upných o zásilku vůbec první do země na kontinentu ,arém jedná se.

eee Kč 130,-
c c c Kč 110,-

DIAN LU WENSHAN MAO FENG Čína Yunnan
Vzpomínka na čajového krále.
Znamenitý zelený čer,vý čínský čaj. Jiskřivý světlezelený nálev dává prožít  
v šálu neopakovatelnou rozkoš z chuti a vůně, jež jsou nenapodobitelny žádným 
jiným čajem. Vysoce ušlechtilý vzhled, ,říbřitě ochmýřený dlouhý tipsový li,, 
pevně podélně svinutý. Čaj sytě čer,vé trávové vůně, nálev čiré až světlezelenkavé 
barvy, blahodárné chuti, s čajomilecky lehce omamnými účinky.

eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-

BI LUO CHUNG TAI HU Čína Jiangsu
Modrozelené +irálky jara od jezera Tai.
Tento skutečný čajový originál, označovaný za čajový persián, je ve velmi malém 
množ,ví produkován v čínské provincii Jiangsu v malé vísce Dong Shan, ležící na 
poloo,rově obklopeném jezerem Tai. Droboulinké lí,ky barvy tmavě zelené až 
,říbřité, tvaru drobných jehliček (irálkovitě svinutých. Nálev průzračně zelené 
barvy, svěží jemné trávové vůně, chuti decentně svíravé.

eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-

Čína
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Zelené čaje

TAI MU LONG ZHU CHA Čína Fujian
Dračí oči.
Velejemný, vysoce kvalitní zelený čaj z  vybraných čer,vých čajových výhonků, 
s  delikatesní chutí a  vůní horského vánku a  především unikátním vzhledem. 
Neboť tento čaj je ručkami čínských sběraček zpracováván v kuličky, jež perlám  
se podobají, a které v šálu po zalití vodou půvabně se rozvíjejí.

eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-

LONG JING CHA TIGER SPRING Čína Zhejiang
Tygří pramen.
Slavná sorta čaje, nesoucí název kultovního mí,a, které se nachází v horách Tiyun. 
Plochý pevný li, světlezelené barvy – to je průvodní znak pro kvalitní Long Jing. 
Mezi znalci je čaj z této produkce označován jako špička mezi čínskými zelenými 
čaji vůbec. Průzračný nálev chutná a voní velejemně i po několika zalitích. Long 
Jing „Tygří pramen“ je zpracováván ve velkých kovových mísách. Je vhodný pro 
setkání a rozhovor s nejmilejšími přáteli.

eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-
LIU AN GUA PIAN Čína Anhui
Melounová semínka.
Nezvyklý vzhled tohoto čaje a  také skutečno,, že patří do pětice vůbec 
nejznámějších čajů Číny nás vedl k  tomu, že jsme se o  tohoto zá,upce čajové 
produkce provincie Anhui začali zajímat. Svou nebývale svěží trávovou chutí 
do,al šanci ,áti se dalším representantem Říše ,ředu v nabídce Dobré čajovny.

eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-

Čína
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Zelené čaje

LU MU DAN Čína Anhui
Zelená pivoňka vulgo „Zelený ježek“.
Vybraná varieta z roztodivně tvarovaných čínských zelených čajů, kterážto dává 
čajovým lí,kům volně se rozvinout a vydat tak při opakovaných nálevech veškerou 
svou vůni a chuť.
eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-
MAO JIAN Čína Hunan
Klobáskovník.
Blahodárné účinky tohoto výběrového zeleného čaje z  provincie Hunan na 
zažívání tuku ze skopového masa byly objeveny pravověrnými muslimy v severní 
provincii Xinjian již dávno. V  nabídce Dobré čajovny se objevuje co symbol 
,řetávání kultur. Doporučujeme popíjeti k dobře „vyškolené“ jehněčí klobásce.

eee Kč 120,-
c c c Kč 100,-
LU SHAN YIN WU Čína Jianxi
Oblaka a mlha ze Zelených hor.
Věhlasný čaj z věhlasných hor ve ,ředočínské provincii Jianxi. Mezi koloniálními 
vilami a  bizarním sjezdovými paláci podařilo se milcovské výpravě Čína 2007 
nalézti v mlhách a oblacích ukrytý Lushanský výzkumný ú,av čajovnický. Z jeho 
pečlivé limitované produkce pochází čaj příznačného jména a osvěžující chuti.

eee Kč 115,-
c c c Kč 95,-

Čína
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Zelené čaje

DIAN LU CHA Čína Yunnan
Zelený junák.
Nefermentovaná podoba známého čínského čaje ze slavné jihočínské produkce 
,ejnojmenné provincie Yunnan. Čaj k  běžnému popíjení, znamenitý k  sušeným 
rybám. Tříděné, rovnoměrně svinuté lí,ky světlezelené barvy, sytá trávová vůně 
čer,vého zeleného čaje a plná chuť.

h Kč 80,-
ZHU CHA Čína Zhejiang
Perlový čaj.
V  Evropě nazývaný Gunpowder. Je typický zpracováním do malých pevně 
svinutých kuliček. Nálev světlezelené barvy chutná a voní lehce kouřově – toto 
aróma získává čaj v kovových pánvích, ve kterých se v krouživém pohybu čaj suší 
nad dřevěným uhlím.

h Kč 70,-
CHUN MEI CHA Čína Zhejiang
Vzácné obočí.
Originální verse ,andardní sorty zeleného li,ového čaje k  běžnému pití 
z  provincie Zhejiang. V  čínských re,auracích podává se jako čaj k  jídlu. 
Světlezelené ne,ejnoměrné lí,ky svinuté do obloučku, jejichž kovový lesk je, 
znakem čer,vo,i. Průzračný nálev žlutozelené barvy chutná a voní lehce svíravě.

h Kč 70,-

Čína
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Zelené čaje

MATCHA KYOTO Japonsko Uji
Jedná se o  prvotřídní typ práškového velejemně mletého čaje. Matcha je 
používán při takzvaném japonském čajovém obřadu, kdy je čaj v  originelní 
misce, zvané čawan, šlehán bambusovou metličkou s názvem časen. Hráškově 
zelený velejemný prášek výrazně trávové vůně je projevem charakteri,ickým pro 
kvalitní Matcha. Napěněný nálev má svěží zelenou barvu, nezapomenutelnou 
chuť, vysoce intensivní. 
Doporučuje se požívati po desertu neb sladko,i japonské, nikoliv však  
na lačno.

g 0,7 dl/2 g Kč 150,-

KABUKICHA Japonsko Uji
Japonský zelený výběrový čaj typu Kabusecha (čá,ečně za,iňovaný Sencha). 
Vhodný pro osvěžení v horkých letních dnech nebo po únavné procházce rušným 
mě,em. Tento čaj je připravován raritním způsobem, který do Čech přinesl 
japonský čajový mág Masahiro Takada. Unikátno, přípravy (očívá v  použití 
,udené vody zchlazené ledem, kterou se zalijí čajové lí,ky. Další nálevy se již 
připravují klasicky vodou teplou; závěrem se jemné lí,ky pokapané sojovou 
omáčkou promění v originelní povzbuzující salátek.

bbbb 10 g Kč 155,-

KABUSECHA Japonsko Uji
Velemoderní technologie pě,ování Sencha na čá,ečně za,iňovaných zahradách 
čím dál více populární v  obla,i okolo Kjóta. Keříky jsou přímo zabaleny do 
,,jutových návleků“, čímž se dociluje maximální sladko,i a jemno,i v chuti i vůni 
a  zároveň se zvýrazňuje osvěžující pa,elově zelená barva výsledného nálevu. 
Oblíbený skvo, zářící na pomezí způsobů výroby Sencha a Gyokura.

aaa Kč 135,-
bbb Kč 115,-

Japonsko
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Zelené čaje

GYOKURO KYOTO Japonsko Uji
Excelentní vysoce znamenitý japonský zelený čaj. Lahodná chuť a svěží trávová 
vůně jara dává prožít dotek nebes v  šálu. Tento čaj patří k  nejvýše ceněným 
produktům říše Nipponu. Je sklízen na (ecielně za,íněných polích a je zárukou 
požitku nevšedního, originelní jeho přípravou pak umocněného. Temně zelený 
plochý subtilní lí,ek ,ejnoměrné veliko,i, čer,vé trávové vůně a delikátní chuti.

aaa Kč 135,-
bbb Kč 115,-

YAMACHA Japonsko Hamamatsu
Jen málokterý dovozce čajů může se pochlubit pravým horským čajem 
z dalekého Japanu. Tento čaj pě,ován je, na terasových zahradách na úbočích 
hor vypínajících se nad mě,em Hamamatsu na jihu o,rova Honšú. Nabízený 
čaj byl pečlivě degu,ován a vybrán v tradiční čajovně v japonském mě,ečku Uji 
výpravou Dobrých čajovníků.

aaa Kč 125,-
bbb Kč 105,-

KAMACHA Japonsko Ureshino
Hi,orie zpracování čajových lí,ků v Japonsku není tak dlouhá jako v sousední 
Číně, nicméně současný způsob zpracování čaje je unikátní, jako je unikátní celá 
japonská kultura. Napro,á většina čajových lí,ků je zpracovaná propařením, ale 
exi,uje výjimka. Tou je nabízený Kamacha, který je vyroben ,arou orthodoxní 
čínskou metodou, kdy jsou vlhké lí,ky prudce zahřáty na rozpálených pánvích.

aaa Kč 130,-
bbb Kč 110,-

Japonsko



17 Čajový lupen

Zelené čaje

TAMARYOKUCHA KYOTO Japonsko Ureshino
Tamara
Jedná se o  prvotřídní typ zeleného japonského čaje. Vhodný pro sváteční 
příležito,i. Dává vydatný nálev i  po několikerém zaĺití. Tmavozelený drobný 
lí,ek ,ejnoměrně svinutý. Nálev světlezelené barvy, svěží delikátní chuti.

aaa Kč 130,-
bbb Kč 110,-
SENCHA KYOTO Japonsko Uji
Toto označení nese japonský zelený čaj, který je v současno,i nejtypičtějším čajem 
japonského trhu. Tato sorta je proslulá zejména svým pečlivým zpracováním. 
Sencha má velice příznivé účinky na tělo i ducha, které povzbuzuje. Dává vydatný 
nálev i po několikerém zalití. Vhodný k tichému setkání s nejmilejšími přáteli.

aaa Kč 125,-
bbb Kč 105,-
KUKICHA KYOTO Japonsko Uji
Japonský čaj ,onkový nebo také řapíkový, u nás čajová rarita. Tento typ čaje bývá 
také základem při výrobě Hojicha, ale v tomto případě se jedná o vedlejší produkt, 
vznikající při výrobě delikatesního čaje Gyokuro. Světlezelené řapíky, nálev svěží 
zelené barvy a jemné trávové vůně. Dává vydatný nálev i po několikerém zalití.

aaa Kč 120,-
bbb Kč 100,-
GENMAICHA KYOTO Japonsko Uji
Specificky japonská delikatesa. Vhodný jako nápoj po obědě. Zpravidla ,andardní 
čaj, obohacený smícháním s praženou rýží. Touto kombinací získává své lákavé 
aróma a neobvyklou chuť. V překladu znamená čaj s neleštěnou rýží.

aaa Kč 120,-
bbb Kč 100,-

Japonsko
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Zelené čaje

HOJICHA KYOTO Japonsko Uji
Delikátní japonský čaj se (ecifickým aróma. Doporučuje se zejména jako dobrý 
nápoj po vydatném obědě. Pražené řapíky, někdy i (podle sorty) s netříděným 
li,em světle hnědé barvy. V překladu znamená zlehka pražený čaj. Nálev nahnědlé 
barvy, vůně čer,vě pečeného chleba, chuti pražené rýže.

aaa Kč 120,-
bbb Kč 100,-

BANCHA KYOTO Japonsko Uji
Základní sorta zeleného japonského čaje, určeného k běžnému pití. Plochý lí,ek 
světlezelené barvy a nálev charakteri,ické vůně čaje.

aaa Kč 120,-
bbb Kč 100,-

Japonsko
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Zelené čaje

Kategorie nápojů jejichž receptury pocházejí výhradně z Japanu. 
K jejich přípravě používáme pouze originelních ingrediencí prvotřídní 
kvality.

MATCHA iri SENCHA Japonsko
Směs čajů podle tradiční japonské receptury. Kombinací čajů Matcha a Sencha je 
dosaženo skvělé chuti a vůně. Znamenitý při psaní básní.

aaa Kč 150,-
bbb Kč 130,-

MATCHA iri GENMAICHA Japonsko
Výrazně silná kombinace zeleného čaje s praženou rýží a práškového zeleného 
čaje. Mimořádně intenzivní v barvě a vůni. Nápoj vhodný pro oslavu nečekaných 
setkání.

aaa Kč 140,-
bbb Kč 120,-

KYOTO KINEN Japonsko
Vzpomínka na Kjóto.
Receptura z  tohoto překrásného mě,a čaje. Zvláštní natrpklá chuť Matcha je 
v šálu zjemněna mlékem a cukrem, což velmi lahodí. Podává se horké ve sklence 
o obsahu 0,2 l.

j Kč 95,-

Japonské čajové směsi
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Zelené čaje

Japonské sezonní +eciality

SENCHA MICHIKO Japonsko
Noblesní čaj používaný ve škole čajového obřadu, kde se věnují přípravě lí,kového 
čaje zvané senchado. Ve vesnici Ujitawara jej s  velkou pečlivo,í vyrábí rodina 
Nagatani snad vzdáleně příbuzná s  objevitelem technologie výroby prvního 
opravdu japonského čaje Sencha Nagatani Soenem. Tento čaj si každoročně 
nechává osobně namíchati na poče, své vzácné manželky Michiko náš dodavatel 
Masahiro Takada, proto nese i její jméno. Plná nektarová sladko,, po0ivo, v řadě 
nálevů. Vhodný pro chvíle nevšední i jako vzácný dárek.

aaa Kč 195,-
bbb Kč 135,-

SENCHA FUKAMUSHI Japonsko
Jeden z nejmodernějších druhů Sencha vyniká vyváženo,í všech druhů lí,ků 
od jemně podrcených po dlouhé smaragdové jehličky. Díky nejdelšímu času 
napařování, až 2,5 min, vzniká nejzelenější typ Sencha, jenž v hloubce barvy předčí 
leckterá Gyokuro. V japonských velkomě,ech oblíbený mezi zaneprázdněnými 
managery, kteří při své práci ocení jeho rychlou a snadnou přípravu (olečně 
s intenzivním osvěžujícím a posilujícím účinkem. Značný obsah chlorofylů, 
vitaminů a theinu. Pro svatováclavskou čajovnu dodáván ,řídavě z obla,í 
Kagoshima, Uji a Shizuoka.

aaa Kč 195,-
bbb Kč 135,-
 

Japonsko
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Zelené čaje Jižní Korea

NOK CHA Jižní Korea
„Zelený čaj“ z  pohoří Jirishan na nejjižnějším pobřeží korejském. Sbírá se 
a zpracovává výhradně ručně – toliko v třicetidenním období na přelomu dubna 
a  května. Ve světlezeleném nálevu skrývá se nevídaná chuť „na pomezí“ čajů 
čínských a japonských. Čaj roku 2012.

aaa Kč 130,-
bbb Kč 110,-

NOK CHA - DARACK   Jižní Korea
Korejský zelený ručně vyráběný čaj, který (lňuje podmínky pro označení Certified 
Organic. Výrobcem a dodavatelem je pan Cho, který čaj pě,uje v zahradách citlivě 
zasazených do mí,ního biotopu. Výprava z Dobré čajovny navštívila farmu pana 
Cho v roce 2014. Členům výpravy bylo umožněno nasbírat a vyrobit si vla,ní čaj 
pod vedením mi,ra. Název Darack je složen ze dvou korejských slov, kdy “Da” 
znamená „čaj“ a „Rack“ se překládá jako „užít si“. V hlasování zákazníků Dobrých 
čajoven byl vyhlášen „Čajem roku 2014“.

 aaa Kč 135,-
bbb Kč 115,-

Korejské extrabuřty Dobré čajovny – Matky

ČERVENÝ ŽENŠEN Jižní Korea
Ochutnejte v  pravdě posilující nápoj nesoucí či,ou esenci korejské přírody. 
Velejemně mletý prášek ze 6 let ro,oucího ženšenového kořene bez jakýchkoli 
přídavků patří mezi nejvzácnější produkty jihovýchodní Asie. Rozmíchán v horké 
či ,udené vodě je v domovské Jižní Koreji oblíbeným nápojem proti ranní únavě, 
zimomřivo,i a zádumčivo,i.

j 2,0 dl Kč 85,-
J 1,0 dl Kč 45,-
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Zelené čaje

ŽENŠEN iri NOKCHA Jižní Korea
Více než deset let uběhlo od návštěvy jihokorejského čajového mi,ra pana 
Yunna, kterýžto zanechal zde mí,ním čajovníkům svůj oblíbený obřadní 
recept – kvalitní zelený čaj Nokcha prosypaný jemně mletým vyzrálým kořenem 
červeného ženšenu. Nápoj vhodný ku objevování končin, kde ještě nikdo nebyl.  
Velmi vhodný k opakovanému zalití.

aaa Kč 155,-
bbb Kč 135,-

ŽENŠEN iri MATCHA Jižní Korea/ Japonsko
Jeden z  nejsilnějších nápojů světové čajové kultury. Prolnutí japonského 
práškového čaje s originálním jihokorejským ženšenem, dle tradice jihokorejské 
míseno v jenom čawanu a vyšleháno do impozantní zelenorůžové pěny. In(irace 
pro nekonečné vycházky po ce,ách všedního i vážného čajového obřadu.

g 0,7 dl Kč 170,-

CHÉ XANH Vietnam #ai Nguyen
„Čaj roku 1993“. Přepečlivě vybíraný zá,upce vietnamských zelených čajů, 
delikátní i po opakovaném zalití.
eee Kč 115,-
c c c Kč 95,-

Jižní Korea, Vietnam
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Zelené ovoněné

TAI MU LONG ZHU - MOLIHUA Čína Fujian
Jasmínové dračí oči.
Ovoněný, vysoce kvalitní zelený čaj z  vybraných čer,vých čajových výhonků, 
s delikatesní chutí, vůní jasmínu a především unikátním vzhledem. Neboť tento 
čaj je ručkami čínských sběraček zpracováván v kuličky, jež perlám se podobají, 
a které v šálu po zalití vodou půvabně se rozvíjejí.
eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-

KVĚTINOVÁ BOMBA MOLI Čína Yunnan
Úkázka nového trendu čínského čajovni0ví z  provincie Yunnan. Zelené ručně 
svázané tipsy, tvarem připomínající květinové poupě (bombu), se po zalití 
rozvinou v přenádherný květ s vůní jasmínu.
eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-

GUI HUA CHA Čína Anhui
Libovonné květy.
Tradiční čínská receptura. Zelený čaj z provincie Anhui ovoněný drobnými kvítky 
Osmanthus fragrans. Omamná vůně linoucí se z  opakovaných nálevů je, po 
,aletí in(irací čínských básníků:

„… Jak všední jsou vedle nich šve!kové květy a jak těžké se zdají hrozny šeříku.
Omamná vůně konejší můj !esk po muži v dálce…“

Li Ching Chao
eee Kč 125,-
c c c Kč 105,-
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Zelené ovoněné

MOLI HUA CHA - QUE SHE JIAN Čína Fujian
Ptačí jazýček.
Delikátní sorta jasmínového čaje. Vhodný zejména k  popíjení v  přítomno,i 
štíhlých konkubín. Drobné tmavozelené ploché lí,ečky jsou ,ejnoměrně svinuté. 
Pronikavé aróma jasmínu, výrazná chuť s chuťovým dozvukem, jemně euforizující 
zelený čaj.
eee Kč 120,-
c c c Kč 100,-

MOLI HUA CHA Čína Fujian
Jasmínový čaj.
Klasická čínská receptura, zelený čaj ovoněný květem jasmínu arabského. Čaj 
vhodný k  popíjení v  odpoledních hodinách. Drobné zelené lí,ky svinuté do 
obloučku s hojným výskytem velkých bílých květů jasmínu.

h Kč 80,-
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Modrozelené čaje

Čaje, u kterých proběhl proces oxidace čá*ečně.

ALISHAN JIN XUAN Taiwan
Alishanský mlíčňák.
Slavný čaj ze vzácného čajového keře Jin Xuan, pě,ovaný na malých zahrádkách 
pod velevrcholky pohoří Alishan. Jemné přírodní smetanové tóny, tak odlišné od 
neodbytné chuti chemických napodobenin, světem čaje módně se šířících.

eee Kč 135,-
c c c c Kč 115,-

FORMOSA BAI HAO Taiwan
Bílý vlas.
Nejvyšší třída čá,ečně fermentovaného čaje, vyznačujícího se vyšším ,upněm 
fermentace a převysokým obsahem bílých vrcholových tipsů. Vhodný ku vzpomínání 
na Krásku východu.

eee Kč 125,-
c c c c Kč 105,-

FORMOSA TUNG TING Taiwan
Zamrzlý vrcholek.
Věhlasný, nepatrně fermentovaný čaj, který je (ecielní nožní metodou za vlhka 
sežmoulán do malinkých nepravidelných oválků. Spolkem milců čaje dire0ně 
z úbočí bájemi opředené hory Tung Ting přivezený. Vhodný ku rozjímání, když 
,íny se prodlužují.

eee Kč 125,-
c c c c Kč 105,-

Taiwan
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Modrozelené čaje

TIE GUAN YIN CHA SUPERGRADE Čína Fujian
Železná bohyně milosrden*ví – supergrade.
Nejznamenitější sorta v  nejvyšší kategorii mezi polozelenými čaji, proslulý 
produkt provincie Fujian. Vhodný k popíjení před vý,upem na solitérní horu. 
Li, masivní, temně zelenomodrý až zelenohnědý, esovitě pokroucený. Výrazné 
aróma rozkvetlých mandarínkových sadů.

eee Kč 125,-
c c c c Kč 105,-

TIE GUAN YIN - JADE Čína Fujian
Železná bohyně milosrden*ví – nefrit.
Věhlasný oolong z čínské provinci Fujian, údolí Anxi, v pádě tomto v moderní 
versi in(irované Tchajwanem.

eee Kč 125,-
c c c c Kč 105,-

WUYI SHAN DA HONG PAO Čína Fujian
Velké šarlatové roucho.
Král severofujianských oolongů z  pohoří Wuyishan. Legenda praví, že vysoký 
soudní úředník jednoho dne, vyléčen z  chronické choroby pravidelným pitím 
tohoto čaje, přikryl jeden z  keříků svým pláštěm coby výraz díků. Odtud 
i název. Čaj typický vyšším ,upněm fermentace, podmanivou vůní a mohutným 

„a3erta,em“.

eee Kč 125,-
c c c c Kč 105,-

Čína
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Modrozelené čaje

FENG HUANG DAN CONG Čína Quangdong
Fénix Milan.
Jedinečný čaj ze zahrad jihočínské provincie Quangdong – mimořádně dlouhý 
hnědavě zelený li, lehce (irálovitě zakroucený vydá v šálu jiskřivě oranžový nálev 
chuti medovité, s výraznou vůní květů orchidejí a gardénií. V nálevech mnohých 
vůně i chuť nekonečně se vyvíjejí…

eee Kč 125,-
c c c c Kč 105,-
WUYI SHAN SHUI XIAN Čína Fujian
Vodní víla.
Vyšší třída čaje typu oolong, zpracovaného ze ,ejnojmenné variety na jihu Číny 
v pohoří Wuyishan. Vhodný k popíjení, když při myšlení jsme vyrušeni. Masivnější 
li,y tmavě zelenohnědé, esovitě pokroucené. Povzbuzující nápoj lahodné chuti, 
evokující příjemnou sladko, v ú,ech, výrazného aróma.

eee Kč 115,-
c c c Kč 95,-
WU LONG CHA Čína Fujian
Černý drak.
Standardní sorta čaje typu oolong z  provincie Fujian. Vhodný k  popíjení 
při večerních rozhovorech. Tmavě zelenohnědý ne,ejnoměrný li,, esovitě 
pokroucený. Nálev chuti sladkotrpké s vůní žitného chleba.

h Kč 85,-

Čína
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Červené čaje

Čínské čaje, u kterých byl proces oxidace dokonán.

JIN ZHEN Čína  Yunnan
Návrat ztraceného syna do nabídky Dobré čajovny. Toliko vrcholové tipsy z jarní 
sklizně jemně fermentované, v  pádě tomto z  obla,i Feng Qing na východě 
provincie Yunnan.

h h h Kč 125,-
C C C Kč 105,-

JIN MAO FENG Čína  Yunnan
Zlaté hebké výhonky.
Fermentovaná varianta známého Čajového krále (Wenshan Mao Feng). Výrazná 
chuť s čokoládovými nádechy, podzimní vůně a silný povzbuzující účinek.

h h h Kč 125,-
C C C Kč 105,-

QI HONG MAO FENG CHA Čína  Anhui
Hebké výhonky qimenské.
Co protipól ku ,aletími osvědčenému zelenému čaji typu „Mao Feng“ (na 
pultících Dobrých čajoven representovanému „Čajovým králem“  – rozhodli 
jsme se nabídnouti chuťovým pohárkům 0ěného zákazni0va  – červený Mao 
Feng z  věhlasného čajového okresu qimenského (provincie Anhui). Podáváme 
s  konvičkou horké vody na druhý i  třetí nálev, by hebko, a  ,ejnojako, jarních 
výhonků (nezvykle ve fermentované podobě) nejen ochutnati, ale i patřiti lze bylo.

h h h Kč 125,-
C C C Kč 105,-
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Červené čaje

GOLDEN YUNNAN Čína  Yunnan
Zlatý Yunnan.
Po0ivá sorta notně povzbuzujícího červeného čaje, jenž byl dlouhou dobu 
charakterním základem britské čajové kultury. Výrazná barva, značný povzbudivý 
účinek. Výborný samotný, ale též s mlékem a přiměřeně oslazený.

h Kč 85,-

HONG MU DAN Čína  Anhui
Červená pivoňka vulgo „Červený ježek“.
Fermentovaná varieta ručně vázaných čajových tipsů.

h h h Kč 125,-
C C C Kč 105,-

DIAN HONG CHA Čína  Yunnan
Červený junák.
Prvotřídní čaj z jihočínské provincie Yunnan. Vhodný k popíjení, když potřeba je 
překonati samotu. Jemný, ,ejnoměrně svinutý li, hnědočervené barvy, znamenité 
charakteri,icky čajové aróma, plná, lehce natrpklá chuť.

h Kč 85,-

QI HONG CHA Čína Anhui
Keemun.
Čaj z provincie Anhui, ro,oucí v blízko,i řeky Jang’c. Znamenitý k pití zejména 
po východu slunce pro celodenní svěže,. Stejnoměrný lí,ek černé barvy, svinutý 
do drobných jehliček. Nálev jemně medové vůně i chuti.

h Kč 85,-
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Černé ovoněné čaje

LI ZHI CHA Čína Guangdong
Tradičním způsobem ovoněný ,andardní červený čaj. V tomto případě se jedná 
o  aróma subtropického ovoce lič (litchi chinensis). Tato receptura pochází 
z provincie Guang Dong. Zejména vhodný k pití, když napadne první sníh. Černý 
drobný lí,ek s výrazně nasládlým aróma a mámivou sladkou chutí.

h Kč 85,-

VANILKOVÝ Čína
Čínský červený čaj z nabídky Dobré čajovny ovoněný přírodní esencí.

h Kč 85,-

ZHENG SHAN XIAO ZHONG CHA Čína Fujian
Lapsang sušong.
Proslavený čínský čaj, známý více pod zkomoleným názvem Lapsang Souchong, 
zpracovávaný nad ohništěm z borového dříví, čímž získává (ecifické aróma po 
kouři. Vhodný k hovoru u krbu při dýmce.

h Kč 85,-

EARL GREY Ceylon - Anglie
Černý čaj, ovoněný bergamotovou silicí.

h Kč 85,-
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Černé čaje

DARJEELING FIRST FLUSH Indie
V drsném horském klimatu Himálaje, v obla,i Dárdžílingu, se první jarní sklizeň 
čaje od března do konce dubna nazývá Fir, Flush. U tohoto čaje je především 
ceněna jeho květinová vůně. Do Dobré čajovny jej nakupujeme přímo u produkční 
firmy a poté přepravujeme letecky. Díky tomu se do Vašeho šálu do,ává čaj, který 
je zaručeně čer,vý. V nabídce toliko do vyčerpání zásob.

h Kč 105,-

DARJEELING SECOND FLUSH Indie
Druhá sklizeň čajových lí,ků probíhá v  Indii těsně před obdobím dešťů, od 
konce května necelých 50 dní. Tyto čaje jsou pro svoji chuťovou kvalitu a úžasnou 
vyzrálo, srovnávány s  věhlasem vín z  Bordeaux. Nabízení zá,upci byly velice 
pečlivě vybíráni již vytříbenými jazýčky milcovskými za úča,i čajových živno,níků 
vícerých. Drobnější zelenožluté lí,ky s příměsí tmavých tipsů. V nabídce toliko 
do vyčerpání zásob. U čaje tohoto ceněn najmě dlouhý muskatelový „a3erta,e“.

h Kč 105,-

DARJEELING HIMÁLAJ Indie
Indický či,ý vysokohorský černý čaj, ručně sbíraný na jižních svazích Himálaje 
v Západním Bengálsku. Jedná se zpravidla o podzimní sklizeň, jež vyznačuje se 
vyrovnano,í barvy nálevu, chuti i aróma. Doporučujeme k zahnání žízně.

h Kč 85,-

ASSAM BRAHMAPUTRA Indie
Indický černý čaj z údolní obla,i plantáží na březích magické řeky Brahmaputry. 
Objevili jej bratři Bruceovi takřka před 170 lety. Tento čaj byl vyšlechtěn 
z divoké odrůdy čajovníku později nazvaného *ea Assamica. Hnědočerný lí,ek 
s  obsahem světlých tipsů, ,ejnoměrně svinutý do půlměsíčku. V  šálu temně 
červenohnědý nálev sytého aróma a vydatné chuti. Vhodný před dalekou ce,ou.

h Kč 85,-

Indie



32 Čajový lupen

Černé čaje

NILGIRI ŠIVA Indie
Na jihozápadě země indické, v  obla,i Modrých hor – Nilgiri, rodí se pod 
přísným dohledem Boha Šivy znamenitě osvěžující čaj vysokohorského typu,  
jenž vyznačuje se světlým oranžovohnědým nálevem a velejemnou vůní.

h Kč 85,-

ASSAM CTC – KUNDALIMUKH Indie
Indický čaj z údolní obla,i plantáží na březích magické řeky Brahmaputry. Jedná 
se na našem trhu o prvního zá,upce indických tzv. nížinných čajů, vyráběných 
moderní metodou CTC – Crushing (drcení), Tearing (trhání) & Curling 
(rolování). Tato metoda dává vyniknout vydatné, až živočišné vůni a syté dřevové 
chuti. Doporučujeme píti před divokou nocí.

h Kč 85,-

NEPAL ILAM Nepál
Na jižních svazích maje,átního Himálaje takřka „přes kopec“ od věhlasného 
Darjeelingu podařilo se usilovným nepálským plantážníkům i  bez britských 
koloniálních zkušeno,í přivé,i na světlo čajového světa plnohodnotný černý 
čaj vysokohorského typu. Hnědozelené ,ejnoměrně svinuté lí,ky s  vysokým 
obsahem ,říbrných tipsů, plné vůně a chuti decentně svíravé.

h Kč 95,-

NEPÁL KUWAPANI Nepál
Černý li,ový čaj z  my,ické krajiny himálajských velehor z  horské zahrady 
Kuwapani. Ambiciosní representant produkce nově se formující mladé generace 
nepálských plantážníků. Vhodný pro rozpomínání na přechod brdských či 
himálajských vrchů.

h Kč 95,-

Indie, Nepál
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Černé čaje

CEYLON ADAM’S PEAK Sri Lanka
Černý vysokohorský li,ový čaj z obla,i Nuwara Eliya. Znamenitý, aromatický čaj, 
rozkošný v nálevu. Vhodný pro odpolední čajové dýchánky.

h Kč 85,-

CEYLON TIGER RIVER Sri Lanka
Znamenitý, plně aromatický li,ový takzvaně nízkohorský čaj z obla,i Kandy na 
čarokrásném o,rově Srí Lanka. Vydatný v šálu, podobající se čaji ásamského typu. 
Vhodný pro osamělé pijáky čaje.

h Kč 85,-

CEYLON MOSLIM TEA Sri Lanka
Převažující čá, produkce čaje ze Srí Lanky jsou čaje zlomkové, které jsou určeny 
pro země s  uzákoněným ,átním muslimským vyznáním. Podáváme tradičním 
způsobem do sklenky s cukrem.

J 1,0 dl Kč 30,-
j 2,0 dl Kč 55,-

Srí Lanka
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Černé čaje

RIZE CAY Turecko
Ačkoli se na severovýchodě Turecka, na úpatí Pontských hor pě,uje teprve 
krátce (první plantáž zde vznikla až za 2. světové války), získal si tento čaj svůj 
nezaměnitelný charakter a velikou popularitu. Znamenitý k popíjení při vodní 
dýmce. Červený, silně aromatický, jemně drcený čaj. Při dodržení tradičního 
po,upu přípravy je ve sklence temně červenohnědý, chuti mírně nasládlé 
s podmaňujícími vla,no,mi. Podává se v turecké konvici se sklenkou. Tento čaj 
se pije slazený.

h Kč 95,-

RIZE LAMPA Turecko
Velká sklenice tureckého čaje 2,0 dl.

j Kč 55,-

RIZE PANÁK Turecko
Malá sklenka tureckého čaje 1,0 dl.

J Kč 30,-

KENYA FOP Keňa
Čaj z divoce černé rovníkové obla,i Afriky, temný v šálu i v chuti. Pro milovníky 
žhavého slunce, hrochů a copánků.

h Kč 85,-

ČAJCHANA Gruzie
Černý gruzínský čaj z  úbočí Kavkazu dire0ně přivážený. Podáváme tradičním 
způsobem v samovaru s porcí výběrové zavařeniny.

D Kč 140,-

Turecko, Keňa, Gruzie
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Tmavé čaje

Čaje, u kterých bylo po první čá*ečné fermentaci a usušení provedeno 
ještě další zpracování. V případě Puerů „zelených“ došlo k jejich 
napaření a slisování do nejrůznějších tvarů. U Puerů „tmavých“ 
proběhla ještě jedna uměle vyvolaná fermentace. Poté byly pro*ě 
usušeny nebo též slisovány.

CHI TSE BING CHA Čína Yunnan
Svatební koláč. (tmavý)
Čaj Pu Er lisovaný do tvaru koláče. Na jihu Číny v provincii Yunnan tradiční dar 
při zásnubách co symbol rodiny (kruhový tvar) a dlouhověko,i (Pu Er sám).

eee Kč 115,-
c c c Kč 95,-

LAO SHU BING CHA Čína Yunnan
Divočák. (zelený)

„Puer ze ,arého ,romu“ je plný název tohoto ojedinělého čaje. Lí,ky pro výrobu 
tohoto čínského originálu jsou trhány v  korunách divoce ro,oucích čajových 
,romů. V  roce 2007 jsme v  jihočínské autonomní obla,i Xishuang-banna 
měli možno, pozorovat akrobatické výkony mí,ních vesničanek šplhajících 
v rozsochatých korunách čajovníků upro,řed pralesní vegetace.

eee Kč 135,-
c c c Kč 115,-

ZHUAN CHA Čína Yunnan
Cihla. (tmavý)
Exportní název Yunnan Tea Brick, Pu Er lisovaný do tvaru cihly.

eee Kč 115,-
c c c Kč 95,-
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Tmavé čaje

TUO CHA Čína Yunnan
Tmavý čaj Pu Er lisovaný do tvaru misky.

eee Kč 115,-
c c c Kč 95,-

QING SHENG TUO CHA Čína Yunnan
Pu Er zpracovaný původní, generacemi ověřenou technologií – kdy jsou čajové 
lí,ky po zavadnutí na slunci lisovány do tvaru misky a poté uloženy k pozvolnému 
zrání. Čaj vhodný k  opakovaným nálevům, při nichž pozoruhodného vývoje 
chuťového dosíci lze.

eee Kč 115,-
c c c Kč 95,-

ZHU YE PU ER CHA Čína Yunnan
Vůně bambusu. (tmavý)
Podle zvyklo,í mí,ních obyvatel je čaj pěchován do zelených bambusových tyčí, 
aby tak získal jemné aroma této exotické ro,liny. Po rozštípnutí bambusové tyče 
cca 30cm dlouhé získáme hnědočerný výlisek drobnoli,ého čaje. Nálev má jemně 
nasládlou chuť a vůni ovocného typu.

eee Kč 115,-
c c c Kč 95,-

MANDARÍN-KA PUERH Čína Yunnan
Kvalitní vícenálevový tmavý Puerh, zabalený k  dozrání do čer,vé neporušené 
slupky mandarínky, která dává výslednému čaji svébytnou chuť a osvěžující vůni.

eee Kč 120,-
c c c Kč 105,-
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Tmavé čaje

PUERH PELETKY Čína Yunnan
Žmolky prapodivných tvarů – to jsou mimořádně tvrdé čajové peletky, druhotný 
produkt vzniklý na okrajích “mokrých hromad”, tedy v rámci hlavní fermentace 
tmavého Puerhu. Vyznačují se velkou výrazno,í co do počtu připravených nálevů, 
na druhé ,raně až překvapivnou vyzrálou delikátno,í a jemno,í chuti.

eee Kč 115,-

GONG TING PUER Čína Yunnan
„Puer císařského dvora.“
Alternativně nabízený též pod názvem Imperial Puer je tmavý čaj puer typu 

„shou“ zpracovaný z  vrcholových jarních tipsů čajovníku v  obla,i Lin Cang na 
jihovýchodě Yunnanu. Nálev velmi jemné chuti a  vůně, bez sebemenší ,opy 
hořko,i při opakovaném zalití.

eee Kč 115,-
c c c Kč 95,-

Mandarín-ka Puerh.
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Tmavé čaje

PU ER CHA Čína Yunnan
Tmavý, tedy dodatečně fermentovaný, čaj z  jihočínské provincie Yunnan. 
Dlouhý svinutý temně hnědý li, s  šedavým leskem na povrchu. Tento čaj se 
vyznačuje zcela (ecifickým aróma ,arých buddhi,ických klášterů. Vyžaduje 
delší čas pro máčení. V  šálu je pak nálev až kávově temné barvy. Po prvním 
překvapení chutná podmanivě. Neobvyklá delikatesa pro labužníky.

h Kč 85,-

PUER SHU BING CHA MIDI Yunnan Čína
Ze ,ogramového předpisově uleželého lisovaného koláčku rádi odlamujeme 
všem milovníkům nálevů kávově temné barvy a podmanivé zemitě houbovité, až 
nahořkle bylinné, chuti do gaiwanů a konviček pro každodenní čajové hloubání, 
mudrování a  ladění tělesné i  duchovní kondice do těch nejharmoničtějších 
tónů. Typický zá,upce yunnanské produkce tmavých čajů je, výtečný na trávení 
vydatných ho,in, odbourávání chole,erolu a proti nachlazení.

eee Kč 115,-
c c c Kč 95,-

PUEROVÁ MINCE Yunnan Čína
Puer Shu Mini Bing Cha pochází ze snad nej,arší továrny na výrobu Puerů 
v  Menghai. Jeden z  nejsilněších tmavých čajů. Jak do barvy, chutě i  účinku. 
Jemně podrcené výběrové lí,ky jsou umně slisovány do 8-10 g koláčku. Tyto 
nerozlamujeme, proto nabízíme v pouze jedné cenové variantě. Možno si však 
zvoliti nádobí. Pro jednotlivce Gai Wan, pro dvojice konvičku se dvěmi miskami. 
Ideální nápoj k východoasijské kuchyni i pro vzpruhu po bujarých pitkách.

eee Kč 115,-
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Tmavé čaje

Yunnanské extrabuřty Dobré čajovny – Matky

GU SHU QING BING CHA Yunnan Čína
Úplňková edice
V  obla,i Jing Gu na Fénixově hoře (Feng Shan) v  okolí vesničky Qiang Jiang 
dohlíží osobně kutnohorský čajový živno,ník pan Jan Drchal na precizní sklizeň 
a  výrobu zeleného koláčku z  největších a  nej,arších čajových ,romů. Opojný 
účinek nápoje je, umocněn tím, že čajinky jsou trhány těsně před úplňkem, kdy 
oplývají největší mocí v  síle i  chuti. Sesbírané li,oví patří mezi nejkvalitnější 
surovinu v obla,i Jing Gu. Rarita o nesčetném množ,ví nálevů.

eee Kč 195,-
c c c Kč 135,-

GU SHU HONG CHA Yunnan Čína
V  legendární obla,i Jing Gu na hoře Hei Shu Lin ro,ou v  či,ém pro,ředí 
nenarušené matky přírody ,aré čajové ,romy, z nichž domorodci ručně vyrábějí 
skvo,ný červený čaj, jenž na našem trhu jinde budete jen těžko hledati. Díky 
majiteli Dobré čajovny v Kutné Hoře Vám jej můžeme nyní nabízeti do syto,i.
Jedinečné chuťové tóny evokující ušlechtilou tmavou čokoládu a sladko, zralých 
ovocí odhalíte v dlouhé řadě euforizujících nálevů. Čaj pro znalce.

eee Kč 195,-
c c c Kč 135,-
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Nápoje rozličné

Kategorie tradičních nápojů nečajového původu vhodných k celoroční 
konzumaci.

MATÉ TARAGUÍ Argentina
Yerba maté argentinského původu. Podáváme originelně v  otevřeném typu 
kalabasy, s konvičkami ,udené a horké vody na další nálevy.

Kč 115,-
RANCHO AMIGO Brazílie
Dvojnásob silné Rancho v  kalabase, zalité tekutým karamelem. Vhodné, když 
třicet dní nechcete (át. Na požádání možno zalíti opakovaně.

Kč 115,-
MATÉ RANCHO Brazílie
Tradiční nápoj jihoamerických Indiánů, posvátná bylina cesmína paraguayská. 
Vyniká svými povzbudivými účinky  – obsahuje až 2 % mateinu. Podáváme ji 
v typické tykvi – kalabase s trubičkou – bombillou, kterou se nápoj srká. Nálev 
z  drceného světlezeleného li,u cesmíny má lehce kouřové aróma, při větší 
koncentraci trpce nahořklou bylinnou chuť. Vhodné pro noční bdění. Na 
požádání možno podruhé zalíti.
 Kč 95,-
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Nápoje rozličné

ZÁZVOROVÁ VZPRUHA
Rozhodně nečekejte pět plátečků zázvoru smutně se loužících v konvičce horké 
vody! Čajovník Vám gruntovně připraví mocný vývar z čer,vého zázvorového 
kořene, který podáváme s kouskem citrónu a kvalitním českým medíčkem pro 
dokonalé poladění chuti i zdravotního účinku. 
Doporučujeme popíjeti pro zesílení dobrého tráveni a celoroční vzpruhu 
obranyschopno,i organismu. Též jakožto první pomoc při náhlém podchlazení 
a v dobách dotěrných rýmiček, kašlíků a chřipek.

h Kč 110,-
ROOIBOS ČERVENÝ Jižní Afrika
Na počátku 20. ,oletí objevená bylina, vyskytující se v  Kapské obla,i na jihu 
Afriky. Pě,uje se a zpracovává obdobně jako čaj. Drobné červenohnědé jehličky 
květinově nasládlé vůně, v šálu nálev červené barvy a bylinkově sladké chuti.

h Kč 85,-
ROOIBOS ZELENÝ
Zelená, neferementovaná verse rooibosu, mezi fytoterapeuty zvláště oblíbená. 
Chuť příjemně travnatá, lehce nasládlá.

h Kč 85,-
KARKÁDE
Tradicionelní orientální nečajový nápoj z květů ibišku súdánského sytě rubínové 
barvy a výrazně svíravé chuti; dle libo,i možno dosladiti.

h Kč 85,-
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Klenoty v Dobré čajovně

TAJEMSTVÍ TŘÍ POKLADŮ Čína Yunnan

Tři vůně, tři chuti, tři barvy z jednoho čajového keře! Na jednom 
platíčku se v Dobré čajovně setkávají tři zá*upci čínského čajového 
světa:

1. ZELENÝ – LU CHA
Zelená, tedy nefermentovaná podoba známého čínského čaje z produkce slavné 
jihočínské provincie Yunnan. Tříděné, rovnoměrně svinuté lí,ky světlezelené 
barvy, sytá trávová vůně čer,vého zeleného čaje a plná chuť, lehce svíravá.

2. ČERVENÝ – HONG CHA
Prvotřídní červený čaj z jihočínské provincie Yunnan. Jemný, ,ejnoměrně svinutý 
li, hnědočervené barvy, znamenité charakteri,icky čajové aróma, plná, lehce 
natrpklá chuť.

3. TMAVÝ – HEI CHA
Dodatečně fermentovaný, u nás dříve neobvyklý tmavý čaj z jihočínské provincie 
Yunnan. Dlouhý svinutý temně hnědý li, s šedavým leskem na povrchu. Tento čaj 
se vyznačuje zcela (ecifickým (zemitým) aróma ,arých buddhi,ických klášterů.

Podáváme ve třech 'ecielních soupravách, které se užívají v celém čajovém světě 
k velice precisním degu!acím. Vhodné i pro osamocené pijáky čaje… 

3 x f Cena za platíčko Kč 125,-
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Speciality Dobré čajovny

JOGI ČAJ
Indická rituální (ecialita Dobré čajovny. Směs povařeného koření – zázvoru, 
kardamomu, fenyklu, skořice, hřebíčku, pomerančové kůry  – s  čer,vě 
připraveným černým čajem; podáváme s  mlékem a  medem. Nálev pronikavé 
vůně, euforisujicí nápoj až s  mírně omamnými účinky. Euforizující nápoj. 
Vhodný před odletem do teplých krajin. Pro ho,y, kteří z  jakéhokoli důvodu 
nemohou či neradi thein, nabízíme varietu na basi roibosu.

h Kč 125,-

VZPOMÍNKA NA BOMBAY©

Indická receptura  – černý ásamský li,ový čaj míchaný s  hořkou čokoládou, 
mlékem a medem. Nálev bílé mléčné barvy, podmanivé čokoládově medové vůně. 
Podáváme s kouskem čokolády dle denní nabídky.

h Kč 125,-

ZÁZVOROVÝ ČAJ
Indický černý li,ový čaj Assam louhovaný v  silném zázvorovém vývaru. 
Receptura in(irovaná ,arodávnou ajurvédou. Nápoj plný theinu a  minerálů 
oplývá vydatnými posilujícími a  záhřevnými účinky. Pro(ěje v  jakékoli roční 
době, podáváme s  českým po0ivým medíkem, by chuť mohla býti doladěna 
k dokonalo,i. Hodí se objednati též decinku mléka pro zjemnění o,ro,i.

h Kč 115,-

ČAJ, ČAJE, ČAJ©

Vzpomínka na Indii. V ulicích indických velkomě, vařívá se za halasného 
pokřikování: ,,Čaj, čajé, čaj!“. Nabízíme ve sklence 0,2 l. Vhodný ku vzpomínání 
na ce,y daleké!

j Kč 95,-
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Speciality Dobré čajovny

MALAJSKÝ TYGR©

Černý čínský li,ový čaj s kousky ,rouhaného kokosu. Nálev červené barvy, lehce 
kokosové vůně a nasládlé chuti. Podáváme s mi,ičkou ,rouhaného kokosu pro 
zintenzivnění tropického zážitku.

h Kč 100,-

POUŠTNÍ DUNA©

Klasika Dobré čajovny. Li,ový zelený čaj s marockou drcenou mátou (Mentha 
(icata cv. Moroccan), zvané Nana a cukrem. Nálev žlutozelené barvy pronikavé 
mátové vůně.

h Kč 95,-

TOUAREG
Kočovnická verse Pouštní duny - zeleného čaje s marockou mátou. Podáváme ve 
skle se snítkou čer,vé máty. Připravuje se z esence v konvici orientální, popřípadě 
i ve versi panák nebo lampa.

h Kč 100,-
j 2,0 dl Kč 55,-
J 1,0 dl Kč 30,-

VŮNĚ KAŠMÍRU©

Opojně vonící nápoj, vůně lákavých dálek Východu. Směs zeleného, polozeleného 
a  černého čaje s  pomerančovou kůrou hřebíčkem, zázvorem a  skořicí. Nálev 
žlutavozelené barvy kořeněné vůně a chuti lehce natrpklé s dozvukem ovocným.

h Kč 90,-
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Speciality Dobré čajovny

VZPOMÍNKA NA JERUZALÉM©

Černý indický čaj, kořeněný mletou skořicí podle tradiční chasidské receptury. 
Kůra skořicovníku ve (ojení se silným černým čajem dává v šálu jemně euforizující 
nápoj, omamné vůně a červenohnědé barvy.

h Kč 90,-

VZPOMÍNKA NA ISTANBUL©

Černý li,ový čaj, kořeněný hřebíčkem podle ,aré orientální receptury. Typicky 
pronikavá vůně hřebíčku ve (ojení se silným černým čajem dává posilující nápoj 
červenohnědé barvy, jemně euforizující.

h Kč 90,-

VZPOMÍNKA NA OMDURMAN©

Šaj bil hél.
Černý čaj s  kardamomem, dle receptury ze Súdánu. Pikantní chuť tohoto 
orientálního koření ve (ojení se silným nálevem dává posilující nápoj, jemně 
euforizující. Arabové tento čaj silně sladí. Nálev červenohnědé barvy, o,ré vůně 
kardamomu.

h Kč 90,-

ČAJ PANA K.H. MÁCHY©

Čaj pro dva.
Jedná se o  čaj s  omamnou vůní růží, v  duchu básně věhlasného opěvovatele 
lásky. Černý li,ový čaj, ovoněný esencí z růžových květů, s výskytem drobných 
růžových lí,ků. Nálev nasládlé chuti, podmanivého aróma. Vhodný před večerní 
procházkou ve dvou.

h Kč 90,-
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Speciality Dobré čajovny

RUSKÁ KARAVANA
Tradiční směs čínských červených čajů Lapsang Souchong a Qi hong. Vhodný ke 
čtení ruské klasické prózy.

h Kč 90,-

BOSTON TEA PARTY©

Černý a  zelený čaj v  jednom šálu. Název je in(irovaný hi,orickou událo,í 
z  16.  prosince  1773, kdy byly v  důsledku nepokojů, zapříčiněných britskou 
koloniální politikou, naházeny bedny s čajem v pří,avu Bo,on do moře, čímž 
vznikla ji,ě svérázná čajová směs.

h Kč 90,-

MATÉ DE PARAGUAY
Obdoba Maté Rancho obohacená o kouřovou vůni čaje Lapsang Souchong. Směs 
dle receptury Dobré čajovny.

h Kč 90,-



47 Čajový lupen

Studenky

VYCHLAZENÉ KYOTO KINEN
Japanská delikatesa ze zeleného čaje Matcha, zjemněná mlékem a cukrem, ledem 
podávaná ve sklenkách 2,5 dl.

Kč 95,-
TAIWANSKÝ ZELENÝ DRAK©

Práškový zelený čaj snoubící se s vůní jasmínu na ledu. S přídavkem pomerančového 
sirupu a  plátkem citrónu patřil k  nejžádanějším ,udeným nápojům Čajové 
expedice TAIWAN 2005. Podáváme ve sklenkách 2,5 dl.

Kč 105,-
AN-CHA©

Setkání dvou světů, aneb arabská ANANASOVÁ šťáva s kousky ovoce s japonským 
mletým čajem Matcha. Podáváme vychlazené s ledem ve skle 2,5 dl.

Kč 90,-
AN-CHA FORTE©

Zesílená varieta: Ledové orientální setkání v jedné sklenici – ANANASOVÁ šťáva 
s kousky ovoce s dvojitou dávkou japonského mletého čaje Matcha. Podáváme 
vychlazené s ledem ve skle 2,5 dl.

Kč 105,-
MAN-CHA©

Setkání dvou světů, aneb arabská MANGOVÁ šťáva s kousky ovoce s japonským 
čajem Matcha. Podáváme vychlazené s ledem ve skle 2,5 dl.

Kč 90,-
MAN-CHA FORTE©

Zesílená varieta: Ledové orientální setkání v jedné sklenici – MANGOVÁ šťáva 
s kousky ovoce s dvojitou dávkou japonského mletého čaje Matcha. Podáváme 
vychlazené s ledem ve skle 2,5 dl.

Kč 105,-
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Studenky

STAROBORŠOV©

Ekscelentní ledový koktail, v  šejkru umně vyrobený z  čaje oolong, ledu 
a  hroznového cukru. Lahodný pak je, to nápoj s  neobyčejně osvěžujícími 
účinky. Saponiny totiž obsažené v  čaji modrozeleném v  míře hojné způsobují 
v  šejkru vznik pěny k  nerozeznání od pově,né „čepice“ na oroseném půllitru, 
a tak lákavým vzhledem tento nápoj ji,ě upoutá pozorno,i nemalé u čajového 
zákazni0va… Raritě této nás naučil slovutný mi,r Takada, japonský plantážník 
z Kyóta, jménem jej pak pokřtil Potápník. (2,5 dl)

Kč 85,-

LEDOVÝ TUARÉG
Vychlazená verieta šlágru Dobré čajovny. Podáváme slazený, se snítkou čer,vé 
máty. (2,5 dl)

Kč 85,-

MATÉ VERANO
Ledové osvěžení argentinských Indiánů: Macerát Yerby maté, jehož povzbuzující 
síla je, zjemněna přídáním karamelu. (2,5 dl)

Kč 85,-

Mac MOLI©

Oblíbený chladivý macerát, v  pádě tomto z  velejemného, mírně euforisujicího 
„Ptačího jazýčku“ (výběrový zelený čaj z  čínské provincie Fujian jasmínem 
ovoněný – 2,5 dl).

Kč 60,-

VYCHLAZENÝ „ČERNÝ DRAK“©

Typicky sladce trpká chuť a chlebová vůně (olu s povzbuzujícími vla,no,mi činí 
z  tohoto tradičního modrozeleného čaje ve vychlazené formě oblíbenou letní 
libů,ku. (2,5 dl)

Kč 60,-
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Studenky

Mac MATÉ
Indiánské letní osvěžení, macerát z Yerby Maté. (2,5 dl)

Kč 60,-
OVOCNÁ ŠŤÁVA
Až z daleké Arábie přiváženou šťávu nabízíme ve dvou varietách, a to ze zralých 
plodů manga či ananasu. Podáváme s ledem. (2,5 dl)

Kč 50,-
MOŠT JABLEČNÝ
Znamenitý mošt od lokálních sadařů z Polabí. Z degu,ace pečlivé vyšla vítězně 
odrůda Jonagold – bez přidaného cukru, barviv a konzervantů.  (2,5 dl)

Kč 50,-
MINERÁLNÍ VODA MATTONI
Jemně perlivá. (3,3 dl)

Kč 40,-
STOLNÍ VODA
Neperlivá. (3,0 dl)

Kč 40,-
Čajová zmrzlina

MATCHA ZMRZLINA
Chladivá (ecialitka vyrobena z  výběrové smetanové zmrzliny, ochucená 
originelní japonskou čajovou sub,ancí, posypaná práškovým zeleným čajem 
Matcha, ozdobená křupavou sušenkou. Původní receptura z  dalekého Japanu. 
Porce 100 g v poháru decentním.

Kč 95,-
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Doplňky k čaji

ČAJOVÉ SUŠENKY
Paletka delikatesních sušenek k čajům velejemným (ecielně složená. Porce 80 g.

Kč 45,-

BAKLAWA
Specialitka orientální – Mlsá-li zhýčkaný beduín, mlsá tuto výrazně sladkou, až 
omamnou desertno,, z vlašských či pi,áciových ořechů. Čer,vě napečená. 
Porce 70 g.

Kč 45,-
CHALVA
Tradiční arabská pochoutka ze sezamu a vybraných přísad vonných, skořicí jemně 
sypaná. Dle denní nabídky servírujeme chalvu vanilkovou, nebo kakaovou. 
Porce 30 g.

Kč 25,-
KANDOVANÝ ZÁZVOR
Miska kandovaného kořene zázvoru. Specialita z  povzbuzující léčivé ro,liny, 
oblíbená v zemích afrického kontinentu. Porce 40 g.

Kč 30,-
WASABI – JAPONSKÁ SMĚS
Tradiční japanská pochutina. Burské oříšky v  rýžovém tě,íčku a  japonském 

„křenu“ wasabi. Porce 25 g.
Kč 30,-

JAPONSKÁ SMĚS
Delikátní japonské rýžové pečivo, připravované dle několik ,oletí ,arých 
receptur. Směs pikantních, ale i ve sladké skořápce balených oříšků, sezamových 
semínek a mořských řas. Znamenitý doplněk zejména k zelenému čaji. Porce 30 g.

Kč 30,-
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Doplňky k čaji

OŘÍŠKOVÁ SMĚS
Směs kešu, para a burských oříšků, mandlí, vlašáčků a rozinek. Porce 40 g.

Kč 30,-
VELEDATLE
Čer,vá sladků,ka náramná, původu ryze přírodního (dle saisony z  Iráku, 
Libanonu či Jižní Afriky). Hmotno, 20-25 g.

Kč 20,-
PISTÁCIE
Tradiční pochutinka k čaji, oblíbená v arabském světě. Pražené, solené pi,áciové 
oříšky, neloupané. Porce 40 g.

Kč 30,-
MLÉKO
Součá, vybraných (ecialit. Lze objednati i k jinému čaji; podáváme teplé. (1 dl)

Kč 15,-
DŽEM VÝBĚROVÝ
Porce 30 g.

Kč 25,-
MED TUZEMSKÝ
Podáváme k vybraným (ecialitám, ale i na požádání k čaji. Porce 20 g.

Kč 20,-


