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2 Čajový lupen

Úvodník 

KU LASKAVÉMU POVŠIMNUTÍ ÚVODEM.
Vítáme Vás v Dobré čajovně, obchodu čajem velejemným. Marka tato registrovaná 
již tradičně znamená garanci nejvyšší kvality čajů zde podávaných, rovněž tak volně  
prodávaných i v rozličných  originelních  škatulkách adjustovaných.

Kvalita tato  jest dána dvěma jednoduchými,  
tím zásadnějšími však regulemi: 

– čerstvost čajů jest ručena Spolkem milců čaje, directním to  přívozcem z čajových 
zahrad celého světa.

– příprava, podávání i prodej čajů jest v Dobré čajovně v rukách vysoce odborných 
tovaryšů, v čajových vědách široce  orientovaných  a  rozličných postupů, grifů, kejklů 
a tajemství  znalých.
Způsob podávání čajů jest inspirován tradicemi k Orientu se vážícími. 
A protože variet těchto přemnoho jest, zde malý průvodce zásadami v Dobré čajovně 
dodržovanými:

– pokud není uvedeno jinak, čajů plně fermentovaných, ovoněných 
a ochucených, jakož i zástupců standardních čajů polozelených a zelených podáváme  
v  konvích fortelných, s obsahem minimálně 3–5 dl  zvících.

– čajů vícenálevových, pokud není  uvedeno jinak, podáváme v konvích rozličných, 
symbolem e neb  a vyobrazených a obsahem minimálně 3–5 dl. 

Osamělým pijákům čaje tradiční podávání v šálu typu „Gai Wan“ – c neb 
soupravě „Kyoto“ – b o obsahu 1,5 dl doporučiti si dovolujeme.

Počet vyobrazení v případech těchto četnost nálevů doporučených značí!

Milci čaje Aleš Juřina a Jiří Šimsa
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Úvodník 

„Kult čaje je založen na obdivování krásy uprostřed běžných událostí 
všedního dne. 
Skrývá v sobě čistotu a harmonii, tajemství vzájemné shovívavosti 
a romantiku společenského řádu. 
Je v zásadě uctíváním Nedokonalého, stejně jako jemným pokusem  
o dovršení čehosi možného v onom nemožném, které známe jako život.“

Kakuzo Okakura

SYMBOLIKA UŽITÁ
pro rychlejší orientaci a pohodlí zákazníkovo  

H -  jednonálevový čaj do konvičky  0,3–0,5 l

aaa  -  vícenálevový  čaj do konvičky  0,3–0,5 l  
(počet vyobrazení, četnost nálevů značí)

b , c -  vícenálevový čaj do gai wanu či minijapanu,  
podávaný s 1 litrem horké vody.

J - čaj podávaný do skla, dle originelních receptur

„VYPIT“ - nápis označující vypitý čaj, jenž v současné době nemožno podávati.
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Bílé 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 dosíci výrazně melancholické nálady. 

eee Kč 100,-
c c c c Kč 80,-

YA BAO      Čína   Yunnan
Volně přeloženo „pupenový zámotek“.
Tvarová i chuťová podivuhodnost pocházející z divokých čajovníků rostoucích 
v jižní Číně, vzhledem vzdáleně připomínající sušené chrousty. Nefermentované 
tipsy vyrostlé přímo z větví po jejich zmlazení řezem. Velmi jemný, světlý nálev 
s lehkými bylinnými a pryskyřičnými tóny.

eee Kč 100,-
c c c c Kč 80,-

BAI MU DAN CHA     Čína   Yunnan
Bílá pivoňka.
Nejvyšší třída čínských bílých čajů, jež snese i více nálevů. Znamenitý čaj k očistě 
ducha i těla. Ploché světle zelené lístky s nahnědlým okrajem, s hojným výskytem 
stříbrných ochmýřených koncových výhonků. Třpytivě žlutavý nálev. Za závojem 
podmanivě jemné květinové vůně a delikátní nasládlou chutí je skryta veliká síla 
tohoto čaje. 

eee Kč 85,-
c c c c Kč 65,-
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Bílé čaje

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

eee Kč 85,-
c c c c Kč 65,-
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Žluté čaje

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 jest barvou 
císařskou).

MENg DINg HUANg YA  Čína  Sichuan
Žluté výhonky od hory Meng Ding. 
Sám zakladatel světového čajovnictví mnich Wu Li Zhen dohlíží ze svého 
mlžného piedestalu v  klášteře na úbočí hory Meng na kvalitu čaje tohoto 
bájného. Právě před jeho sochou padly při výpravě Spolku milců čaje do dalekého 
Sichuanu poslední pochybnosti. 

eee Kč 90,-
c c c c Kč 70,-
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Zelené čaje

PUTUO FO CHA   Čína  Zhejiang
Buddhův čaj z ostrova Putuo Shan.
Tradice pěstování čaje tohoto delikátního téměř dva a  půl tisíciletá jistojistě 
záruku dává, že čaj tento v zahradách mezi kláštery buddhistickými pěstovaný 
a výhradně ručně zpracovávaný kvalitou superiorní oplývati bude. Dle informací 
dostupných o zásilku vůbec první do země na kontinentu starém jedná se.

eee Kč 100,-
c c c c Kč 80,-

SIMAO LONg ZHU Čína  Yunnan
Dračí perly.
Výběrový zelený čaj svinovaný ručně do pravidelných kuliček velikosti lískového 
ořechu. Celoroční sklizeň spolu s užitím  mostu leteckého Kunming – Praha jest 
garancí čerstvosti kontinuelní.

eee Kč 90,-
c c c c Kč 80,-

YUNNAN LU ESHAN MAO FENg CHA Čína   Yunnan 
Vzpomínka na čajového krále.
Znamenitý zelený čerstvý čínský čaj.  Jiskřivý světlezelený nálev dává prožít v šálu 
neopakovatelnou rozkoš z chuti a vůně, jež  jsou nenapodobitelny žádným jiným 
čajem. Vysoce ušlechtilý vzhled, stříbřitě ochmýřený dlouhý tipsový list, pevně 
podélně svinutý. Čaj sytě čerstvé trávové vůně, nálev čiré až světlezelenkavé 
barvy, blahodárné chuti, s čajomilecky lehce omamnými účinky.

eee Kč 90,-
c c c c Kč 70,-

Čína
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Zelené čaje

TIAN MU LONg ZHU CHA Čína   Zhejiang
Dračí oči.
Velejemný, vysoce kvalitní zelený čaj z  vybraných čerstvých 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 90,-
c c c c Kč 70,-

LONg JINg CHA TIgER SPRINg Čína  Zhejiang
Tygří pramen. 
Slavná sorta čaje, nesoucí název kultovního místa, které se nachází v  horách 
Tiyun.  Plochý pevný list 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 95,-
c c c c  Kč 75,-

BI LUO CHUNg „TAI HU” Čína  Jiangsu
Modrozelené spirálky jara od jezera Tai.
Tento skutečný čajový originál, označovaný za čajový persián,  je ve velmi malém 
množství produkován v čínské provincii Jiangsu v malé vísce Dong Shan, ležící 
na poloostrově obklopeném jezerem Tai. Droboulinké lístky barvy tmavě zelené 
až stříbřité, tvaru drobných jehliček spirálkovitě svinutých. Nálev průzračně 
zelené barvy, svěží jemné trávové vůně, chuti decentně svíravé.

eee Kč 95,-
c c c c Kč 75,-

Čína
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Zelené čaje

TAI PINg HOU KUI Čína  Anhui
Opičí náčelník. 
Vícenálevový zelený čaj z okresu Tai Ping v pohoří Huang Shan. Jemné dlouhé 
listy, temně zelené, typické jemným rastrem otisku bavlněné látky – pečetí to 
pečlivého ručního zpracování. Bývá sklízen v období květu divokých orchidejí – 
odtud i jeho podmanivá vůně.

eee Kč 95,-
c c c c Kč 75,-

KVěTINOVá BOMBA CAMELLIA Čína  Yunnan
Ukázka nového trendu čínského čajovnictví z provincie Yunnan. Zelené ručně 
svázané tipsy, tvarem připomínající květinové poupě (bombu), se po zalití 
rozvinou v přenádherný květ čajovníku.

eee Kč 90,-
c c c c Kč 70,-

HUANg SHAN MAO FENg Čína   Anhui 
Ochmýřené vrcholky ze Žlutých hor. 
Čínský  zelený čaj z provincie Anhui. Zástupce čajové produkce z přenádherných 
Žlutých hor uzavírá pětici těch nejznámějších čínských čajů, kterými všemi 
můžeme se pochlubiti v nabídce Dobré čajovny. (Jsou jimi: Long Jing, Bi Luo 
Chung, Putuo Fo a Luan Gua Pian).

eee Kč 90,-
c c c c Kč 70,-

MAO JIAN Čína  Guangxi
Klobáskovník.
Výběrový zelený čaj z provincie Hunan. Vhodný na zažívání tuku ze skopového 
masa. Doporučujeme popíjeti k dobře „vyškolené“ jehněčí klobásce.

eee Kč 80,-
c c c  Kč 60,-

Čína
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Zelené čaje

LUAN gUA PIAN Čína   Anhui
Melounová semínka. 
Nezvyklý vzhled tohoto čaje a  také skutečnost, že patří do pětice vůbec 
nejznámějších čajů Číny nás vedl k tomu, že jsme se o tohoto zástupce čajové 
produkce provincie Anhui začali zajímat. Svou nebývale svěží trávovou chutí 
dostal šanci státi se dalším representantem Říše středu v nabídce Dobré čajovny. 

eee Kč 80,-
c c c c Kč 60,-

LUSHAN YUN WU Čína  Jianxi
Oblaka a mlha ze Zelených hor.
Věhlasný čaj z věhlasných hor ve středočínské provincii Jianxi. Mezi koloniálními 
vilami a bizarními sjezdovými paláci podařilo se milcovské výpravě Čína 2007 
nalézti v mlhách a oblacích ukrytý Lushanský výzkumný ústav čajovnický. Právě 
z jeho pečlivé limitované produkce pochází čaj příznačného jména a osvěžující 
chuti.

eee Kč 80,-
c c c  Kč 60,-

LU MU DAN Čína   Anhui
Zelená pivoňka vulgo „Zelený ježek“. 
Vybraná varieta z  roztodivně tvarovaných čínských zelených čajů, kterážto 
dává čajovým lístkům volně se rozvinout a vydat tak při opakovaných nálevech 
veškerou svou vůni a chuť. 

eee Kč 80,-
c c c Kč 60,-

Čína
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Zelené čaje

DA FANg Čína   Anhui
Zdařilý nástupce oblíbeného čínského Babského ucha, typický plochým lístkem 
se zlatavým okrajem, k opakovaným nálevům svolný. Čaj pro běžné pití.

ee Kč 70,-
c c c Kč 50,-

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

h Kč 55,-

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 50,-

CHUN MEI CHA  Čína  Zhejiang
Vzácné obočí.
Originální verse standardní sorty zeleného listového čaje k  běžnému pití 
z  provincie Zhejiang. V  čínských restauracích podává se jako čaj k  jídlu. 
Světlezelené nestejnoměrné lístky svinuté do obloučku, jejichž kovový lesk jest 
znakem čerstvosti. Průzračný nálev žlutozelené barvy chutná a voní lehce svíravě.

h Kč 50,-

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 charakteristickým pro 
kvalitní Matcha. Napěněný nálev má svěží zelenou barvu, nezapomenutelnou 
chuť, vysoce intensivní. Doporučuje se požívati po desertu neb sladkosti 
japonské, nikoliv však na lačno. Podáváme o objemu cca 0,75 dl.

g Kč 120,-

KABUKICHA
Japonský zelený výběrový čaj typu Kabusecha (částečně zastiňovaný Sencha). 
Vhodný pro osvěžení v horkých letních dnech nebo po únavné procházce rušným 
městem. Tento čaj je připravován raritním způsobem, který do Čech přinesl 
japonský čajový mág Masahiro Takada. Unikátnost přípravy spočívá v použití 
studené vody zchlazené ledem, kterou se zalijí čajové lístky.

aaa Kč 110,-
bbbb Kč 90,-

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 specielně zastíněných polích a je zárukou 
požitku nevšedního, originelní jeho přípravou pak umocněného. Temně zelený 
plochý subtilní lístek stejnoměrné velikosti, čerstvé trávové vůně a  delikátní 
chuti.

aaa Kč 110,-
bbbb Kč 90,-

Japonsko
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Zelené čaje

YAMACHA Japonsko  Hamamatsu
Jen málokterý dovozce čajů může se pochlubit pravým horským čajem 
z dalekého Japanu. Tento čaj pěstován jest na terasových zahradách na úbočích 
hor vypínajících se nad městem Hamamatsu na jihu ostrova Honšú. Nabízený 
čaj byl pečlivě degustován a vybrán v tradiční čajovně v japonském městečku Uji 
výpravou Dobrých čajovníků. 

aaa Kč 100,-
bbbb Kč 80,-

KAMACHA  Japonsko  Ureshino
Historie zpracování čajových lísků v Japonsku není tak dlouhá jako v sousední 
Číně, nicméně současný způsob zpracování čaje je unikátní, jako je unikátní celá 
japonská kultura.  Naprostá většina čajových lístků je zpracovaná propařením, ale 
existuje výjimka. Tou je nabízený Kamacha, který je vyroben starou orthodoxní 
čínskou metodou, kdy jsou vlhké lístky prudce zahřáty na rozpálených pánvích.

aaa Kč 95,-
bbbb Kč 85,-

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

aaa Kč 100,-
bbbb Kč 80,-

Japonsko
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Zelené čaje

SENCHA KYOTO  Japonsko  Uji
Toto označení nese japonský zelený čaj, který je v současnosti 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 100,-
bbbb Kč 80,-

KUKICHA KYOTO Japonsko  Uji
Japonský čaj  stonkový 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 několi-
kerém zalití.

aaa Kč 90,-
bbbb Kč 70,-

BANCHA KYOTO Japonsko  Uji
Základní sorta zeleného japonského čaje, určeného k běžnému pití. Plochý lístek 
světlezelené barvy  a nálev charakteristické vůně.

aa Kč 80,-
bbb Kč 60,-

Japonsko
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Zelené čaje

gENMAICHA KYOTO  Japonsko  Uji
Specificky japonská delikatesa. Vhodný jako nápoj po obědě. Zpravidla 
standardní čaj, obohacený smícháním s praženou rýží. Touto kombinací získává 
své lákavé aróma a neobvyklou chuť. V překladu znamená čaj s neleštěnou rýží.

aa Kč 80,-
bbb Kč 60,-

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

aa Kč 80,-
bbb Kč 60,-

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.

aa Kč 110,-
bbb Kč 90,-

MATCHA IRI gENMAICHA Japonsko
Obdobná kombinace dvou druhů zeleného čaje. Zelený čaj s mimořádně silným 
aróma. Vhodný pro příležitost nečekaného setkání.

aa Kč 100,-
bbb Kč 80,-

KYOTO KINEN Japonsko
Vzpomínka na Kjóto.
Receptura z tohoto překrásného města čaje. Zvláštní natrpklá chuť Matcha je 
v šálu zjemněna mlékem a cukrem, což velmi lahodí.  Podává se horké ve sklence 
o obsahu 0,33 l.

j Kč 70,-

Japonské čajové směsi
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Zelené čaje

ŽENŠEN iri NOK CHA  Korea
Téměř 10 let uběhlo od návštěvy jihokorejského čajového mistra pana Yunna, 
kterýžto zanechal zde místním 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 110,-
bbbb Kč 90,-

NOK CHA   Korea
„Zelený čaj“ z  pohoří Jirishan na nejjižnějším pobřeží korejském. Sbírá se 
a  zpracovává výhradně ručně – toliko v  30denním období na přelomu dubna 
a  května. Ve světlezeleném nálevu skrývá se nevídaná chuť „na pomezí“ čajů 
čínských a japonských. 

aaa Kč 100,-
bbbb Kč 80,-

CHÉ XANH Vietnam  Thai Nguyen
„Čaj roku 1993“. Přepečlivě vybíraný zástupce vietnamských zelených čajů, 
delikátní i po opakovaném zalití.

ee Kč 70,-
c c c Kč 50,-

Korea, Vietnam
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Zelené ovoněné

TAI MU LONg ZHU - MOLI HUA Čína   Fujian
Jasmínové dračí oči.
Ovoněný, vysoce kvalitní zelený čaj z  vybraných čerstvých 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 90,-
c c c c Kč 70,-

KVěTINOVá BOMBA MOLI Čína  Yunnan
Ukázka nového trendu čínského čajovnictví z provincie Yunnan. Zelené ručně 
svázané tipsy, tvarem připomínající květinové poupě (bombu), se po zalití 
rozvinou v přenádherný květ s vůní jasmínu.

eee Kč 95,-
c c c Kč 75,-

MOLI HUA CHA - QUE SHE JIAN Čína  Fujian 
Ptačí jazýček. 
Delikátní sorta jasmínového čaje. Vhodný zejména k popíjení v přítomnosti 
štíhlých konkubín. Drobné tmavozelené ploché lístečky jsou stejnoměrně 
svinuté. Pronikavé aróma jasmínu, výrazná chuť s chuťovým dozvukem, jemně 
euforizující čaj.

ee Kč 80,-
c c c Kč 60,-

Čína
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Zelené ovoněné

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 jest 
po staletí inspirací čínských básníků:

„... Jak všední jsou vedle nich švestkové květy 
a jak těžké se zdají hrozny  šeříku.
Omamná vůně konejší můj stesk po muži v dálce...“           Li Ching Chao

ee Kč 70,-
c c c Kč 50,-

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 lístky svinuté do 
obloučku s hojným výskytem velkých bílých květů jasmínu.

h Kč 50,-

Čína
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Modrozelené čaje

ALISHAN OOLONg Taiwan
Výběrový oolong z  nejvyššího horstva tchajwanského. Zahrady slovutné zaha-
leny jsou v mracích téměř po celý rok. Čajové lístky do kuličky pevně svinuté jsou 
ku zalití mnohému vhodné.

eee Kč 100,-
c c c c  Kč 80,-

BAI HAO - FORMOSA FANCY OOLONg Taiwan
Bílý vlas.
Nejvyšší třída částečně fermentovaného čaje, vyznačujícího se vyšším stupněm 
fermentace a  převysokým obsahem bílých vrcholových tipsů. Vhodný ku 
vzpomínání na Krásku východu.

eee Kč 100,-
c c c c  Kč 80,-

TUNg TINg - FORMOSA JADE OOLONg Taiwan
Zamrzlý  vrcholek.
Věhlasný, nepatrně fermentovaný čaj, který je specielní nožní metodou za vlhka 
sežmoulán do malinkých nepravidelných oválků. Spolkem milců čaje directně 
z úbočí hory Tung Ting přivezený. Vhodný ku rozjímání, když stíny se prodlužují.

eee Kč 100,-
c c c c  Kč 80,-

BAO ZHONg - FORMOSA POUCHONg Taiwan
Balená odrůda.
Velmi jemně fermentovaný čaj  z čajovníku fujianského typu, dlouhými úzkými 
listy typický. Po velmi krátké fermentaci zabalen do bavlněného papíru a sušen 
pečením jest. Odtud také jeho název, jenž v překladu  „Balená odrůda“ znamená. 
Vhodný k popíjení, když bouře odeznívá. 

eee Kč 100,-
c c c c  Kč 80,-

Taiwan
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Modrozelené čaje

TIE gUAN YIN CHA SUPERgRADE Čína  Fujian 
Železná bohyně milosrdenství – supergrade.
Nejznamenitější sorta v  nejvyšší kategorii mezi polozelenými čaji, proslulý 
produkt provincie Fujian. Vhodný k popíjení před výstupem na solitérní horu. 
List masivní, temně zelenomodrý až zelenohnědý, esovitě pokroucený. Výrazné 
aróma rozkvetlých mandarinkových sadů. 

eee Kč 100,-
c c c c  Kč 80,-

JADE TIE gUAN YIN Čína  Fujian
Železná bohyně milosrdenství – Nefrit.
Varieta nejznamenitější sorty v  nejvyšší kategorii mezi polozelenými čaji. Od 
své tradiční sestry Tie Guan Yin se odlišuje svěží vůní a chutí, jichž je dosaženo 
vynecháním tzv. zapečení, tedy závěrečného kroku zpracování.

eee Kč 100,-
c c c c  Kč 80,-

DA HONg PAO Čína  Fujian
Velké šarlatové roucho.
Král severofujianských oolongů z  pohoří Wuishan. 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 stupněm fermentace, podmanivou vůní a mohutným 

„aftertastem“. 

eee Kč 100,-
c c c c  Kč 80,-

Čína
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Modrozelené čaje

FENg HUANg DAN CONg Čína  Quangdong
Fénix Milan.
Jedinečný čaj ze zahrad jihočínsképrovincie Quangdong – mimořádně dlouhý 
hnědavě zelený list lehce spirálovitě 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 100,-
c c c c  Kč 80,-

HUANg JIN gUI Čína  Fujian
Zlatý skořicovník.
First Flush mezi oolongy. Osobním výběrem na místě podařilo se ekspedici 
Dobré čajovny do  jižního Fujianu zajistiti znamenitý oolong z  jarní sklizně, 
typický drobnějším lístkem, svěží vůní a nižším stupněm fermentace.

eee Kč 100,-
c c c c  Kč 80,-

SHUI XIAN CHA Čína  Fujian
Vodní víla.
Vyšší třída čaje typu oolong, zpracovaného ze stejnojmenné variety na jihu 
Číny. Vhodný k popíjení, když při myšlení jsme vyrušeni. Masivnější listy tmavě 
zelenohnědé, esovitě pokroucené. Povzbuzující nápoj lahodné chuti, evokující 
příjemnou sladkost v ústech, výrazného aróma. 

ee Kč 70,-
c c c  Kč 50,-

WU LONg CHA Čína  Fujian
Černý drak.
Jedná se o standardní sortu z produkce provincie Fujian. Vhodný k popíjení při 
večerních rozhovorech. Nálev chuti sladkotrpké s vůní žitného chleba.

e Kč 55,-

Čína
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Červené čaje

Čínské čaje, u kterých byl tzv. proces fermentace dokonán. 

JIN ZHEN Čína  Yunnan
Zlaté jehly.
Fermentovaná verse dobře známých Stříbných jehel (Yin Zhen). Výrazná chuť 
s medovými nádechy, podzimní vůně a silný povzbuzující účinek.

h h h Kč 80,-
c c c Kč 60,-

CHENg HAO CHA Čína  Yunnan
Královský vlas.
Tento plně fermentovaný čaj se vyznačuje velkým obsahem oranžovozlatých 
tipsů, které se v chuti projevují nebývalou sladkostí. 

h h h Kč 80,-
c c c Kč 60,-

QI HONg MAO FENg CHA Čína  Anhui
Hebké výhonky qimenské.
Co protipól ku staletími osvědčenému zelenému čaji typu „Mao Feng“ (na 
pultících Dobrých čajoven representovanému „Čajovým králem“) – rozhodli  jsme 
se nabídnouti chuťovým pohárkům ctěného zákaznictva – červený  Mao Feng 
z věhlasného čajového okresu qimenského (provincie Anhui). 

h h h Kč 80,-
c c c Kč 60,-
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Červené čaje

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

h h h Kč 80,-
c c c Kč 60,-

DIAN HONg CHA  Čína  Yunnan
Červený junák.
Prvotřídní čaj z jihočínské provincie Yunnan. Vhodný k popíjení, když potřeba 
je překonati samotu. Jemný, stejnoměrně svinutý list hnědočervené barvy, 
znamenité charakteristicky čajové vůně, plné, lehce natrpklé chuti.

h Kč 55,-

QI HONg CHA Čína  Anhui
Keemun. 
Čaj z provincie Anhui, rostoucí v blízkosti řeky Jang ć. Znamenitý k pití zejména 
po východu slunce pro celodenní svěžest. Má stejnoměrný lístek černé barvy, 
svinutý do drobných jehliček. Nálev má jemně medové vůně i chuti.

h Kč 55,-
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Černé ovoněné čaje

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

h Kč 58,-

Další čínské červené čaje ovoněné přírodními esencemi v nabídce Dobré čajovny:

ŠVESTKOVÝ

ZáZVOROVÝ 

VANILKOVÝ

MANDLOVÝ

h Kč 58,-

Kouřem aromatisovaný čaj

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 specifické aróma po 
kouři. Vhodný k hovoru u krbu při dýmce.

h Kč 55,-
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Černé čaje

DARJEELINg FIRST FLUSH Indie
V  drsném horském klimatu Himálaje, v  oblasti Dárdžílingu, se první jarní 
sklizeň čaje od března do konce dubna nazývá First 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 
dostává čaj, který je zaručeně čerstvý. V nabídce toliko do vyčerpání zásob.

h Kč 80,-

DARJEELINg SECOND FLUSH Indie 
Druhá sklizeň čajových lístků probíhá v Indii těsně před obdobím dešťů, od konce 
května necelých 50 dní. Tyto čaje jsou pro svoji  chuťovou kvalitu a úžasnou vyzrálost  
srovnávány s věhlasem vín z Bordeaux. Nabízení zástupci byly velice pečlivě vybíráni 
již vytříbenými jazýčky milcovskými za účasti čajových živnostníků vícerých. Drobnější 
zelenožluté lístky s příměsí tmavých tipsů.  V nabídce toliko do vyčerpání zásob.

h Kč 80,-

DARJEELINg HIMáLAJ Indie
Indický čistý vysokohorský černý čaj, ručně sbíraný na jižních svazích Himálaje 
v Západním Bengálsku. Jedná se zpravidla o podzimní sklizeň, jež vyznačuje se 
vyrovnaností barvy nálevu, chuti i aróma. Doporučujeme k  zahnání žízně.

h Kč 60,-

NILgIRI ŠIVA Indie
Na jihozápadě země indické, v  oblasti 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 60,-

Indie
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Černé čaje

ASSAM BRAHMAPUTRA Indie
Indický černý čaj  z údolní oblasti plantáží na březích magické řeky Brahmaputry. 
Objevili jej bratři Bruceovi takřka před 170 lety. Tento čaj byl vyšlechtěn z divoké 
odrůdy čajovníku později nazvaného Thea Aassamica. Hnědočerný lístek s obsahem 
světlých tipsů, stejnoměrně svinutý do půlměsíčku. V šálu temně červenohnědý nálev 
sytého aróma a vydatné chuti. Vhodný před dalekou cestou.

h Kč 60,-

ASSSAM CTC – KUNDALIMUKH Indie 
Indický čaj z údolní oblasti plantáží na březích magické řeky Brahmaputry. Jedná 
se na našem trhu o prvního zástupce 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 50,-

Indie
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Černé čaje

NEPáL KUWAPANI Nepál
Čaj z  mystické 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 70,-

NEPAL ILAM Nepál
Na jižních svazích majestátního Himálaje takřka „přes kopec“ od věhlasného 
Darjeelingu podařilo se usilovným nepálským plantážníkům i  bez britských 
koloniálních zkušeností přivésti na světlo čajového světa plnohodnotný černý 
čaj vysokohorského typu. Hnědozelené stejnoměrně svinuté lístky s  vysokým 
obsahem stříbrných tipsů, plné vůně a chuti decentně svíravé. 

h Kč 70,-

Nepál
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Černé čaje

CEYLON ADAM’S PEAK Srí Lanka
Černý vysokohorský listový čaj z  oblasti Nuwara Eliya, konkrétně ze zahrad 
Labookelie. Znamenitý, plně aromatický čaj, rozkošný v  nálevu, vykreslující 
křivky zahrad, jež rozpínají se pod vrcholky hor Samanalakande. Je vhodný pro 
běžné odpolední čajové dýchánky.

h Kč 50,-

CEYLON TIgER RIVER Srí Lanka
Znamenitý, plně aromatický listový takzvaně nízkohorský čaj  z oblasti Kandy 
na čarokrásném ostrově Srí Lanka. Vydatný v  šálu, podobající se čaji ásamského 
typu. Vhodný pro osamělé pijáky čaje.

h Kč 50,-

CEYLON MOSLIM TEA Srí Lanka
Převažující část produkce čaje ze Srí Lanky jsou čaje zlomkové, které jsou určeny 
pro země s uzákoněným státním muslimským vyznáním. Podáváme tradičním 
způsobem do sklenky 1,0 dl s cukrem.

J Kč 20,-

Srí lanka
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Černé čaje

RIZE CAY  Turecko
Ačkoli se na severovýchodě Turecka, na úpatí Pontských  hor pěstuje 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 
postupu přípravy je ve sklence temně červenohnědý, chuti mírně nasládlé 
s podmaňujícími vlastnostmi. Podává se v turecké konvici se sklenkou.  Tento čaj 
se pije slazený.

h Kč 60,-

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

h Kč 55,-

ČAJCHANA Gruzie
Černý gruzínský čaj z  úbočí Kavkazu directně přivážený. Podáváme s  porcí 
výběrové zavařeniny.

Kč 70,-

EARL gREY  Anglie
Černý čaj, ovoněný bergamotovou silicí. 

h Kč 65,-

LADY gREY  Anglie
Černý čaj s přídavkem květů chrpy, citronové a pomerančové kůry, ovoněný 
bergamotovou silicí. 

h Kč 65,-

Turecko, Keňa, Gruzie, Anglie
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Tmavé čaje

Čaje, u kterých bylo po první částečné 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 prostě usušeny nebo též slisovány. Všechny čaje z této 
kapitoly se vyskytují výhradně v čajové produkci Číny.

ZHU YE PU ER CHA  Čína  Yunnan 
Vůně bambusu. (tmavý)
„Podle zvyklostí místních obyvatel je čaj pěchován do zelených bambusových tyčí, 
aby tak získal jemné aroma této exotické rostliny. Po rozštípnutí bambusové 
tyče cca 30 cm dlouhé získáme hnědočerný výlisek drobnolistého čaje. Nálev má 
jemně nasládlou chuť a vůni ovocného typu.

ee Kč 85,-
c c c Kč 65,-

PUERH – PELETKY Čína  Yunnan
Žmolky prapodivných tvarů – to jsou mimořádně tvrdé čajové peletky, druhotný 
produkt vzniklý na okrajích “mokrých hromad”, tedy hlavní fermentaci tmavého 
Puerhu. Vyznačují se velkou výrazností co do počtu připravených nálevů, na 
druhé straně až překvapivou vyzrálou delikátností a jemností chuti.

ee Kč 80,-
c c c Kč 60,-

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

ee Kč 75,-
c c c Kč 55,-

Shou
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Tmavé čaje

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 dlouhověkosti (Pu Er sám).

ee Kč 75,-
c c c Kč 55,-

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

ee Kč 75,-
c c c Kč 55,-

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

ee Kč 70,-
c c c Kč 50,-

Shou
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Tmavé čaje

PU ER CHA Čína  Yunnan
Tmavý, tedy dodatečně fermentovaný, u nás dříve neobvyklý tmavý čaj z jihočínské 
provincie Yunnan. Dlouhý svinutý temně hnědý list s šedavým leskem na povrchu. 
Tento čaj se vyznačuje zcela specifickým aróma starých buddhistických 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 60,-

LIU BAO CHA Čína  Guangxi
Čaj šesti pevností. (tmavý)
Čaj na pomezí – dodatečně fermentovaný oolong. Otec všech Puerů. První 
a zároveň jedinečný representant čajových tropů z provincie Guangxi. Pro jeho 
výrobu je použit částečně fermentovaný oolong. 

ee Kč 75,-
c c c Kč 55,-

LIU BAO BINg CHA Čína  Guangxi
Puk. (tmavý)
Čaj Liu Bao lisovaný do tvaru koláčku. Delší zrání odráží se v mohutnosti chuti, 
kterážto při nálevech opakovaných postupně rozvíjí se. 

ee Kč 75,-
c c c Kč 55,-

Shou
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Tmavé čaje

LAO SHU BINg CHA Čína  Yunnan
Divočák. (zelený)

„Puer ze starého stromu“ je plný název tohoto ojedinělého čaje. Lístky pro výrobu 
tohoto čínského originálu jsou trhány v  korunách divoce rostoucích čajových 
stromů. V  roce 2007 jsme v  jihočínské autonomní oblasti Xishuang-banna 
měli možnost pozorovat akrobatické výkony místních vesničanek šplhajících 
v rozsochatých korunách čajovníků uprostřed pralesní vegetace.

ee Kč 90,-
c c c Kč 70,-

QINg BINg CHA Čína  Yunnan
Rustikal. (zelený)
Pu Er zpracovaný původní, generacemi ověřenou technologií – kdy jsou po 
zavadnutí na slunci čajové lístky lisovány do tvaru koláče a  poté uloženy 
k  pozvolnému zrání. Čaj vhodný k  opakovaným nálevům, při nichž 
pozoruhodného vývoje chuťového dosíci lze.

ee Kč 80,-
c c c Kč 60,- 

Sheng
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Nápoje rozličné

AMIgO TARAgUÍ  Argentina
Yerba maté argentinského původu. Podáváme originelně v  otevřeném typu 
skleněné kalabasy, s karamelem a studenou a horkou vodou na další nálevy.

 Kč 80,-

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

 Kč 70,-

RANCHO AMIgO Brazílie
Dvojnásob silné Rancho v kalabase. Vhodné pít, když třicet dní nechcete spát. 
Podáváme s karamelem a termoskou na další nálevy.

  Kč 75,-

MATÉ RANCHO Brazílie
Tradiční nápoj jihoamerických Indiánů, posvátná bylina cesmína paraguayská. 
Vyniká svými povzbudivými účinky – obsahuje až 2 % kofeinu. Podáváme ji 
v typické tykvi – kalabase s trubičkou – bombillou, kterou se nápoj srká. Nálev 
z  drceného světlezeleného listu cesmíny má lehce kouřové aróma, při větší 
koncentraci trpce nahořklou bylinnou chuť. Vhodné pro noční bdění.

 Kč 65,-

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

 Kč 60,-
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Nápoje rozličné

SAHLEP  Turecko
Turecké pitíčko. Nečajový nápoj. Směs mletého kořene vstavače, mléka, koření, 
zejména mletého zázvoru a vanilky. V Turecku se podává jako posilující nápoj 
s podtitulem „afrodiziakum“.

J  1 dl / Kč 22,-
Sahlep s jablky – jemně dochucený skořicí.
Sahlep s kokosem – bohatě posypán strouhaným kokosem.
Sahlep s banánem – jemně dochucený skořicí.
Sahlep s čokoládou
Sahlep s vanilkovou zmrzlinou

J     2 dl / Kč 55,-
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Nápoje rozličné

ROOIBOS Jižní Afrika
Na počátku 20. století objevená bylina, vyskytující se v Kapské oblasti na jihu Afriky. 
Pěstuje se a zpracovává obdobně jako čaj. Drobné červenohnědé jehličky květinově 
nasládlé vůně, v šálu nálev červené barvy a bylinkově sladké chuti.

h Kč 55,-

ZELENÝ ROOIBOS
Přírodní nefermentovaný Rooibos. Lehce svíravé chuti, evokující chuť a  vůni 
zeleného čaje. Vhodný to nápoj pro večerní očistu ducha i těla.  

h Kč 55,-

ROOIBOS AFRICKÉ PRINCEZNY
Rooibos ovoněný slunečnicí, chrpou a ibiškem. Vhodný to nápoj afrických žen 
před nočním krocením velkého nosorožce. 

h Kč 55,-

HONEYBUSH
Nápoj z  afrického keře Cyplopia Intermedia. Nápoj příjemné medové chuti 
a červené barvy. Vhodný to nápoj při vzpomínkách na chvíle s Vestičem.  

h Kč 55,-

ARABELA
Ovocný nápoj, směs obsahující květy ibišku, slunečnice, chrpy, kousky jablka, 
broskví, ananasu, malin a černého rybízu. Vhodný při vzpomínce na letní lásku 
v ovocném sadu.  

h Kč 55,-
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Klenoty v Dobré čajovně

TAJEMSTVÍ TŘÍ POKLADŮ Čína  Yunnan

Tři vůně, tři chutě, tři barvy z jednoho čajového keře!
Na jednom plátíčku se v Dobré čajovně setkávají tři zástupci  
čínského čajového světa:

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

2. ČERVENÝ – HONg CHA
Prvotřídní červený čaj z  jihočínské provincie Yunnan. Jemný, stejnoměrně 
svinutý list hnědočervené barvy, znamenité charakteristicky čajové vůně, plné, 
lehce natrpklé chuti.

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

Podáváme ve třech specielních soupravách, které se užívají v celém čajovém světě 
k velice precisním degustacím. Vhodné i pro osamocené pijáky čaje... 

3 x f Cena za plátíčko Kč 100,-
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Speciality Dobré čajovny

YOgI ČAJ
Indická rituální specialita Dobré čajovny. 
Směs povařeného koření – zázvoru, kardamomu, fenyklu, skořice, hřebíčku, 
pomerančové kůry – s čerstvě připraveným černým čajem; podáváme s mlékem 
a  medem. Nálev pronikavé vůně, euforisujicí nápoj až s  mírně omamnými 
účinky. Vhodný před odletem do teplých krajin.

h Kč 95,-

VZPOMÍNKA  NA BOMBAY©

Indická receptura – černý ásamský listový čaj míchaný s  hořkou čokoládou, 
mlékem a medem. Nálev bílé mléčné barvy, podmanivé čokoládově medové vůně.

h Kč 90,-

ČAJ, ČAJE, ČAJ©

Vzpomínka na Indii. Černý indický ásamský čaj povařený v mléce, silně slazený. 
Podává se ve sklence 0,3 l za neustálého pokřiku čaj, čaje, čaj. Vhodný ku 
vzpomínání na cesty daleké.

j Kč 70,-

MALAJSKÝ TYgR©

Černý čínský listový čaj s kousky strouhaného kokosu. Nálev červené barvy, lehce 
kokosové vůně a nasládlé chuti.

h Kč 65,-

POUŠTNÍ DUNA©

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

h Kč 65,-
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Speciality Dobré čajovny

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 65,-

VZPOMÍNKA NA JERUZALÉM©

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

h Kč 65,-

VZPOMÍNKA NA ISTANBUL©

Černý čaj, kořeněný hřebíčkem podle staré orientální receptury. Typicky 
pronikavá vůně hřebíčku ve spojení se silným černým čajem dává posilující nápoj 
červenohnědé barvy, jemně euforizující.

h Kč 65,-

VZPOMÍNKA NA OMDURMAN© 
Šaj bil hél.
Černý čaj s  kardamomem, dle receptury ze Súdánu. Pikantní chuť tohoto 
orientálního koření ve spojení se silným nálevem dává posilující nápoj, jemně 
euforizující. Arabové tento čaj silně sladí. Nálev červenohnědé barvy, ostré vůně 
kardamomu. 

h Kč 65,-
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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 65,-

ČAJ PANA K. H. MáCHY ©

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

h Kč 65,-

ČAJ EDWARDA  LEARA©

Černý čínský listový čaj ovoněný lákavou čokoládovou esencí – nese název 
inspirovaný básničkou Edwarda Leara – o jednom pánovi, co žil v Bombaji jenom 
o čaji. Receptura čaje s čokoládou pochází právě z těchto míst.

h Kč 65,-

BOSTON TEA PARTY©

Černý a  zelený čaj v  jednom šálu. Název je inspirovaný  historickou událostí  
z  16. prosince 1773, kdy byly v  důsledku nepokojů, zapříčiněných britskou 
koloniální politikou, naházeny bedny s čajem v přístavu Boston do moře, čímž 
vznikla jistě svérázná čajová směs.

h Kč 65,-
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Doplňky k čaji

ČAJOVÉ SUŠENKY
Miska delikatesních máslových sušenek. Porce cca 80 g.

Kč 30,-

WASABI 
Tradiční  japanská pochutina. Burské oříšky v rýžovém těstíčku s mořskou řasou 
a japonským práškovým křenem wasabi. Porce cca 30 g.

Kč 25,-

JAPONSKá SMěS
Delikátní japonské rýžové pečivo, připravované dle několik století starých 
receptur. Směs pikantních, ale i ve sladké skořápce balených oříšků, sezamových 
semínek a mořských řas. Znamenitý doplněk zejména k zelenému čaji. Porce cca 
30 g.

Kč 25,-

KANDOVANÝ ZáZVOR
Miska kandovaného kořene zázvoru. Specialita z  povzbuzující léčivé rostliny, 
oblíbená v zemích afrického kontinentu. Porce cca 30 g.

Kč 25,-

EXOTICKá SMěS
Sladká směs kandovaného ovoce – sušený banán, plátkový kokos, ananas , papaya 
a rozinky. Porce cca 30 g.

Kč 25,-

CHALVA
Tradiční arabská pochoutka ze sezamu a vybraných přísad vonných, skořicí jemně 
sypaná. Porce cca 30 g.

Kč 25,-
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Doplňky k čaji

OŘÍŠKOVá SMěS
Neodolatelná směs vybraných kešu a  para oříšků, mandlí, vlašáčků a  rozinek. 
Porce cca 30 g.

Kč 25,-

PISTáCIE
Tradiční pochutinka k čaji, oblíbená v arabském světě. Pražené, solené pistáciové 
oříšky, neloupané. Porce cca 30 g.

Kč 25,-

DÝŇOVá  SEMÍNKA
Typicky arabská pochoutka k čaji, pražená, solená dýňová semínka, neloupaná. 
Porce cca 30 g.

Kč 25,-

KOKOSOVÉ PLáTKY
Na jemné plátky nakrájený exotický ořech. Porce cca 30 g. 

Kč 25,-

MLÉKO
Podáváme k  vybraným specialitám, ale i  na požádání k  čaji. Podáváme horké.  
(cca 1 dl)

Kč 10,-

MED TUZEMSKÝ
Podáváme k vybraným specialitám, ale i na požádání k čaji. Porce 20 g.

Kč 15,-

KARAMEL
Kč 15,-
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Pokrmy k čaji

KUSKUS „VEgET“©

Tradiční arabské jídlo jehož základem je pšeničná krupice zvaná kuskus. 
Podáváme ochucený arabským kořením s fazolemi v tomatě, kukuřicí, hráškem 
a oblohou ze syrové zeleniny. Jídlo vhodné pro vegetariány. Porce cca 250 g.

  Kč 88,-

KUSKUS „MUSTAFA“©

Balkánsko–anatolská varieta téhož: V  Dobré čajovně podaváme s  balkánským 
sýrem, řeckými olivami, fazolemi v pikantní omáčce a oblohou z čerstvé zeleniny 

– ochucený arabským kořením a panenským olivovým olejem. Jídlo vhodné pro 
vegetariány. Porce včetně oblohy cca 250 g.

  Kč 98,-

KUSKUS „ČAJOVÝ MANDARIN“© 
Sladký kuskus s  čajovou trestí, kandovaným ovocem, kousky čokolády 
a kokosovými plátky, doplněný mandarinkami, oříšky a vanilkovým tvarohem, 
zalitý medem. Porce cca 250 g.

 Kč 98,-

BABA gHANOUgE (baba chanuš) 
Tradiční – v  Arábii značně populární – pokrm vyrobený z  lilku, sezamového 
krému, citronové šťávy a olivového oleje. Podáváme s čerstvou zeleninou,  olivami,  
libanonským kořením - zátar, panenským olivovým olejem a arabským chlebem 
pita. Porce cca 200 g. 

 Kč 80,-

HOMMOS
Pochoutka z cizrny a sezamového krému smíchaná s kořením zátar a olivovým  
olejem, pokapeme čerstvým citrónem a  podáváme s  pitou, oblohou z  čerstvé 
zeleniny a olivami. Porce cca 200 g. 

 Kč 80,-
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Pokrmy k čaji

PITA KOZENKA©

Arabský bílý chléb plněný kozím sýrem a  rajčaty. Dochuceno panenským 
olivovým olejem a bazalkou. Porce cca 150 g.

 Kč 70,-

PITA SE SÝREM
Arabský bílý chléb (dvojitá placka, pečená speciálním způsobem tak, že se 
po nahřátí dá rozličně plniti) plněný balkánským sýrem, rajčaty a  olivami. 
Okořeněno kardamonem. Porce cca 150 g.

  Kč 60,-

PITA KUNáFE 
Je králem sladkých jídel rozšířených po celém světě arabském, původem však 
receptura palestinská. Pita je plněna sladkým vanilkovým tvarohem, rozinkami 
a pomerančovým sirupem, provoněná skořicí. Porce cca 150 g.

 Kč 60,-
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Pokrmy k čaji

PITA KOČIČKA
Arabský bílý chléb se smetanovým krémem, rozinkami a banánem, jemně 
posypaný skořicovým cukrem. Pita pro mlsné kočičí jazýčky. Porce 150 g.

 Kč 60,-

PITA LIBANON
Pita s libanonským kořením, olivami a panenským olivovým olejem. Podáváme 
tradičním způsobem, kdy nejprve namočíme chléb do olivového oleje a následně 
mocně namočíme do koření zvané Zaatar. Porce cca 100 g.

  Kč 50,-

PITA SE SKOŘICÍ
Arabský bílý chléb s rostlinným máslem, skořicí a mandarinkou, tentokráte na 
sladko. Porce cca 100 g.

  Kč 50,-

PITA ASKETA
Teplý arabský chléb ku přidání velkým jedlíkům. Jediná a proto oblíbená 
pochoutka všech orthodoksních asketů. Porce 80 g.

 Kč 25,-
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Pokrmy k čaji

Specialita polední

FURIKAKE
Japanská čajová rýže.
Evropská ojedinělost – originelní rýže z  Japanu (nikoli tedy z  Koreje, Itálie, 
Vietnamu či Kalifornie). Připravena jest ve stylu závodní jídelny čajové burzy 
v Uji, tedy s čajovým kořením Wasabi Furikake (zelený čaj, mořská řasa, sezamové 
semínko, wasabi, sušený tuňák) nebo Shizo Furikake (jap. aromatická bylina 
Shiso, zelený čaj, mořská řasa, sezamové semínko), sójovou omáčkou Kikoman, 
nakládaným zázvorem a ředkví daikon.

Kč 105,-
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Studenky

Vychlazené čajové koktejly.

TAIWANSKÝ ZELENÝ DRAK©

Práškový zelený čaj snoubící se s  vůní jasmínu na ledu. S  přídavkem 
pomerančového sirupu a  plátkem citrónu patřil k  nejžádanějším studeným 
nápojům Čajové expedice TAIWAN 2005. Podáváme ve sklenkách 3 dl.

 Kč 75,-

VYCHLAZENÉ KYOTO KINEN
Japonská delikatesa z  čaje zeleného, mlékem a  cukrem zjemněná s  ledem ve 
sklenici o  3 dl podávaná. Vhodný to čaj, když kráska východu je unavena 
a samurajovi sil se nedostává.

 Kč 70,-

HO ČI MINOVA LIMONáDA©

V šejkru s ledem protřepaný, oslazený, zelený vietnamský čaj Ché Xanh, ochucený 
citronem. Ve sklence podávaný. (3 dl)

 Kč 65,-

VZPOMÍNKA NA ŠRÍNAgAR
Na led nalijeme kašmírský macerát, přidáme dvě vrchovaté lžíce sametového 
jogurtu– to vše proženeme chvějícím se šejkrem a v množství 3 dl podáváme.

 Kč 65,-

SIBIŘSKÝ  VáNEK©

Ledová specialita podniku. Čajový koktejl, vyšejkrovaný z  čínského vanilkou 
ovoněného čaje, mléka a cukru, podávaný ve sklenici o obsahu 3 dl. Znamenitá 
chuť a svěžest tohoto čaje vaši mysl přenese až na sibiřské pláně.

 Kč 60,-
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Studenky

STAROBORŠOV©

Ekscelentní ledový koktail, v  šejkru umně vyrobený z  čaje sorty Oolong, 
ledu a cukrového sirupu. Lahodný pak jest to nápoj s neobyčejně osvěžujícími 
účinky. Saponiny totiž obsažené v  čaji modrozeleném v  míře hojné způsobují 
v šejkru vznik pěny k nerozeznání od pověstné „čepice“ na oroseném půllitru, 
a tak lákavým vzhledem tento nápoj jistě upoutá pozornosti nemalé u čajového 
zákaznictva . . . Raritě této nás naučil slovutný mistr Takada, japonský plantážník 
z Kyóta, jménem jej pak pokřtil Potápník. (3 dl)

 Kč 60,-

Vychlazené čaje/nečaje

AN–CHA©

Setkání dvou světů, aneb arabský ANANASOVÝ džus s  japonským mletým 
čajem Matcha. Podáváno vychlazené s ledem ve skle 2 dl.

 Kč 58,-

MAN–CHA©

Setkání dvou světů, aneb arabský MANGOVÝ džus s japonským čajem Matcha. 
Podáváno vychlazené s ledem 2 dl.

 Kč 58,-

Mac MOLI©

Novinka do rodiny úspěšných chladivých macerátů, v pádě tomto z velejemného, 
mírně euforisujicího „Ptačího jazýčku“ (výběrový zelený čaj z čínské provincie 
Fujian jasmínem ovoněný – 2 dl).

 Kč 40,-

CHÉ XANH
Další oblíbený macerát, tentokrát ze zeleného vietnamského čaje. Podáváno ve 
skle o obsahu 2 dl.

Kč 40,-
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ARABELA
Vychlazený ovocný nápoj. Směs obsahující květy ibišku, slunečnice, chrpy, kousky 
jablka, broskví, anansu, malin a černého rybízu. Podáváno ve skle o obsahu 2 dl.

Kč 40,-

MAROCKá WHISKY
Obdoba oblíbeného čaje Touareg na studeno. Marocká máta spolu se zeleným 
čajem a cukrem dávají ve sklenici nápoj svěží chuti a povzbudivých účnků. 
Podáváno ve skle o obsahu 2 dl.

 Kč 38,-

VYCHLAZENÝ  „ČERNÝ DRAK“©

Typicky sladce trpká chuť a chlebová vůně spolu s povzbuzujícími vlastnostmi 
činí z  tohoto tradičního modro-zeleného čaje ve vychlazené formě oblíbenou 
letní libůstku. Podáváno ve skle o obsahu 2 dl.

 Kč 38,-

KAŠMÍR
Vychlazená směs zeleného, polozeleného a černého čaje s pomerančovou kůrou, 
hřebíčkem, zázvorem a skořicí. Podáváno ve skle o obsahu 2 dl.

 Kč 38,-

ŠVESTKA
Čínský červený čaj ovoněný švestkou a slazený cukrem. Vhodný to čaj po příchodu 
z rušné ulice. Podáváme ve 2 dl sklence.

 Kč 38,-
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ARABSKÉ DŽUSY S KOUSKY OVOCE
Až z daleké Arábie dovezená šťáva s kousky ovoce. Příchutě dle denní nabídky 
Podáváme ve sklence. (2,4 dl)

 Kč 35,-

MINERáLNÍ VODA MATTONI
Jemně perlivá. (3 dl)

 Kč 20,-

Čajová zmrzlina

ZMRZCHA
Velejmní hosté dovolte, abychom Vám nabídli specialitu velekultovní a  tou 
jest Matcha zmrzlina na japonský způsob. Poctivá zmrzlina polita matcha 
olejem a  lehce zasypaná matchou. Chuťový zážitek nezapomenutelný a  silně 
povzbuzující. Pro rozkoš velikou doporučujeme Matchu ve zmrzlině důkladně 
rozmíchat. Oblíbená to japonská pochoutka. (porce 2 kopečky)

 Kč 48,-
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V magickém světě Orientu je s popíjením čaje neodmyslitelně spjato pokuřování 
vonného tabáku skrze bublající vodní dýmku. Nejedná se o kouření v pravém 
slova významu, nýbrž o rituál pro uklidnění všech smyslů.  

Proto jsme vytvořili salónek s tímto rituálním posláním, salónek, kde imaginace 
společně s konkrétními vjemy chuti, vůní a zvuků dává zapomenout na těkající 
čas se všemi strastmi okolními...

ŠÍŠA 
- neboli dýmka vodní, magické to zařízení, pomocí něhož lze kouřiti tabáku 
silného, omamně vonného, v medu, jahodách, jablcích, višních a mnoha dalších 
ingrediencích naloženého. Porce tabáku 8 g.

Vybírati lze z těchto příchutí tabáků:

El Nakhla: Dvě jablka, Višeň, Hroznové víno, Máta, Jahoda, Kokos, Tropická 
směs, Meloun, Vanilka, Meruňka, Jasmín

El Nakhla Mizo: Jablko, Višeň, Víno, Borůvka, Malina, Guava
Al Fakher: Jablko, Višeň, Bílý hrozen, Černý hrozen, Lesní směs, Kiwi, Švestka, 

Červený meloun

El Nakhla / Al Fakher                                        Kč 120,-

Kouřiti vodní dýmku však do osmnácti let zapovězeno jest!
Dýmku nepodáváme samostatně bez čaje.
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Znamenitou chuť Šíšy lze jen zmnožiti šálem čaje zlatového. 
Pro rozkoš dokonalou dovolujeme si doporučiti čajů slazených, v arabském stylu 
připravených, kteréžto jsou:

TURECKÉ MENU
Při společné objednávce vodní dýmky a  konvičky tureckého originelního čaje 
Rize. Podáváme s cukrem.

EgYPTSKÉ MENU
Při společné objednávce vodní dýmky a konvičky čaje Vůně Kašmíru, již slazeným.

INDICKÉ MENU
Při společné objednávce vodní dýmky a konvičky čaje s hřebíčkem, sušenými 
jablky a pomerančovou kůrou, doslazeným a mlékem zjemněným.

MAROCKÉ MENU
Při společné objednávce vodní dýmky a konvičky marockého originelního čaje 
Touarégů. Podáváme slazené. 
Dovolujeme si za menu ku prospěchu zákaznictvu účtovati pouhých

Kč 170,-.
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