ČA JOVNA MABORN
Spolek milovníků čajové kultury a kreativního odpočinku

Vítejte v čajovně.
Budeme vaši průvodci na čajové
cestě…
Členství ve spolku
Spolek je soukromý prostor, proto jsou jeho návštěvníci
převážně členové. Případně členové s doprovodem.
Členství s Vámi s radostí vyřídí obsluha.
Jak u nás fungují ceny?
Jelikož jsme spolek, jsou ceny uvedeny v lístku
členskými příspěvky.

Kategorie členských příspěvků:
Čajomil začátečník
60Kč
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Bílé čaje
I když se z názvu může zdát, že se jedná o jemný
čaj s nízkým obsahem teinu, není tomu tak.
Bílý čaj má stejné vlastnosti jako třeba čaj zelený.
Bílý se mu říká kvůli světlé barvě prvních nálevů
a také kvůli tomu, že je velmi málo oxidovaný.

Oxidovaný??? Jeden si chce vychutnat šálek čaje
a ty na něj hned na prvních stránkách s oxidací…

Bílá pivoňka • Pai Mu Tan
Na první pohled vás okouzlí zářivě stříbrným ochmýřením
svých pupenů a strávíte-li s ním celý den, osvěží vaše tělo
i ducha. Dopřát si delikátně jemnou chuť bílých čajů kdysi
směli jen císaři. Dnes jsou dostupné i vám.

Zelené čaje
Čína
Čaj prý roste v Číně na každém kroku a všichni se
tam živí výrobou čaje... Obzvlášť zeleného,
protože je jednoduchý na výrobu…

Nedej tolik na předsudky… Sice je
čajovník čínský (Camellia sinensis) v Číně
velmi častý keř a mnoho lidí tam z výroby
a prodeje čaje žije, ale jednoduché to
rozhodně není. Představ si, že chodíš
mezi keři a ručně otrháváš lístky, pak je
necháš zavadat, vytvaruješ je a pak
zastavuješ proces oxidace pražením na
pánvi. Pořád ti to přijde jednoduché?

Dračí studna • Long Jing
Dračí studna od jezera Xi Hu patří mezi nejznámější zelené čaje
a je také po právu zařazen mezi 10 nejslavnějších čajů Číny. Čaj
je zpracováván delší dobu na pánvi wok, což je patrné v
intenzivnějších tónech kakaa a kokosu, které vznikají při
karamelizaci lístků právě při pečení na pánvi wok.

Voňavý čaj • Xiang Cha
Dobře vyvážený zelený čaj. Má lehčí aroma, lehčí až střední
plnou chuť, kratší, zato velmi překvapivý dozvuk - koření,
ovoce, bylinky.

Zelené čaje
Japonsko
V Japonsku naopak zpracovávají čaj strojně. Mají
stroje na sklízení, sušení i na balení. Proces
oxidace zastavují na páře. Rádi také zpracovávají
čaj do posledního blahodárného kousku. Tak
můžeš mezi japonskými čaji najít i čaj udělaný ze
stonků čajovníku, který je mnohem méně
povzbudivý.
Takže ten čaj ze stonků je vhodný pro
těhotné řidiče a kojící mravence?

Sencha Ayame 2016
První sklizeň oblíbeného japonského čaje. Chuť je plná,
intenzivně trávová s tóny mladého hrášku, mléka či ovoce.

Bancha
Bancha je typ japonského zeleného čaje. Sbírá se v období
mezi létem a podzimem po sklizni mladších a jemnějších
lístků, ze kterých se vyrábí čaj Sencha. Obsahuje proto méně
teinu než Sencha.

Kukicha 2016
Přesto, že se jedná o japonský zelený čaj, má odlišné
vlastnosti. Z velké části se skládá z čajových stonků, menší
část pak jsou klasické lístky (vzniká při třídění Sencha čaje). Je
poměrně jedinečná nízkým obsahem teinu. Doporučuje se
začátečníkům v japonských čajích, protože „přežije“ i ne
úplně přesnou teplotu a délku louhování.

Oolong
Světlý • zelený
Uuuuuu-looooong…to zní jako dobrá písnička!!!

Oolong je čaj, který je jedinečný svým
zpracováním. Nachází se na hranici mezi
zelenými a černými čaji. Pokud chcete
vyzkoušet něco nového, můžu ho jen
doporučit.

Si Ji Chun
Jaro po celý rok
Lehce fermentovaný a jemně pečený oolong, plný svěží jarní
energie.
Pokud máte rádi zelené čaje, oceníte svěžest světlého oolongu. Na rozdíl
od zelených čajů vás může překvapit kulatějšími tóny a plnější chutí.

Tie Guan Yin
Železná bohyně milosrdenství
Pod tímto tradičním názvem můžeme najít jeden z vůbec
nejslavnějších čajů řazených mezi oolong. Železná bohyně, se
od ostatních čajů této kategorie odlišuje především tím, že
její lístky prochází ještě o něco delší oxidací, než je u čajů
označovaných jako oolong.
Její chuť je proto středně plná s dominantními tóny květin,
sušených bylin a ovoce a tóny pečení.

Oolong
Tmavý • černý
Za dob starých čínských císařů existovalo
pět kouzelných keřů, které zachránily
jednomu z císařů život při těžké nemoci.
Když přišlo nečekané krupobití, ochránil
císař keříky vlastním šarlatovým rouchem
před zkázou.
Čaj z odnože těchto
čajových keřů si díky
statečnému císaři můžeme
vychutnat i dnes.

Da Hong Pao
Velké šarlatové roucho
Kvůli svým unikátním vlastnostem a chuti je Da Hong Pao
často označován za 'Krále čajů'. Barva listů je tmavě hnědá,
často s uhelným leskem, chuť velice vyvážená, vůně výrazná
ale přesto jemná, květinová a příjemná a aftertaste dlouhý
a sladký.

Shui Xian
Narcis čínský
Jeden z nejznámějších útesových oolongů. Vyrábí se ze
stejnojmenného kultivaru, který se sklízí pozdě z jara. Nálev je
hnědo-oranžový, vůně výrazná, chuť silnější s praženými tóny a
s ovocně-sladkým aftertastem.
Začínáte-li s oolongy a máte rádi pražené tóny a chuť oříšků,
je pro vás Shui Xian vhodným partnerem…

Puerh

Shu • tmavý
Jeeee, to je ten čaj, co chutná jako hlína.
Nechápu, jak to může někdo pít, když je na
světě tolik motýlů a duhy…

Puerh je čaj, ke kterému se musí člověk
propít. Je to silný čaj. Je potřeba se s ním
poprat. Jednoho dne se ti pak odmění plnou
chutí a nevídanými tóny, které nenalezneš v
žádném jiném čaji.

Jin Long Xian Rui 2011
Zlatý drak štěstí
Sametově lahodný nápoj výrazně nasládlé, plné chuti, velmi
příjemné vůně s intenzivně nasládlým aftertastem.

Wu Liang Shan
Plná a vyvážená chuť. V čaji můžete najít tóny ořechů.

Puerh
Sheng • světlý
Historie světlého puerhu sahá více než 1000 let
do minulosti. A přestože máme s pojmem puerh
spojenou spíše chuť zeminy, která je typická pro
shu puerh, je to právě sheng puerh, který je tím
jediným a pravým puerhem.
Můžeme to přirovnat třeba k pravému
šampaňskému. Toto označení nosí pouze šumivá
vína ze Champagne.

Bohemka není šampíčko?

Bai Hao Ping Cha 2014
Tradiční lisovaný puerh, v němž je znát doba zrání a jehož
chuť se rok od roku lehce mění a zakulacuje. Chuť je jemně
ovocně-kulatá s velice příjemnou kyselinkou v závěru.
Ukázka kvalitního zeleného puerhu s úžasným potenciálem pro zrání.

Červené čaje
Takže ono je toho čajovníku víc druhů?
Zelený a černý?

Kdepak. Červený čaj (v Evropě používáme výraz
černý, ale v Číně mu říkají červený) pochází ze
stejného keře jako čaj zelený. Jen před cestou do
konvičky prochází složitější úpravou. Po zavadnutí
lístku probíhá delší oxidace a čaj tím získává plnější
a říznější chuť.

Lapsang Souchong
Kouřový čaj s plnou a intenzivní chutí kakaa, čokolády,
vzácného dřeva, koření (skořice), karamelu a jahod
s dlouhým sladkým dozvukem.
Tenhle čaj vám pohladí jazyk… uuu… láska na první doušek
Čaj je to vskutku lahodný. Jste-li trpěliví, můžete si v létě vychutnat
ledovou variantu čaje, kdy si čaj připravujete v gaiwanu s kostkami
ledu…

Darjeeling
Ukryto v podhůří zasněženého Himálaje na
severovýchodě Indie leží horské středisko
Darjeeling. Můžeme se ještě jednou vrátit k
přirovnání se šampaňským, protože tomuto čaji
se přezdívá právě „šampaňské mezi čaji“.
Jejich nevtíravou, muškátovou chuť a nádhernou
vůni má na svědomí jedinečná kombinace
chladného, mlhavého podnebí, nadmořské výšky,
srážek, terénu a kvality půdy a ovzduší.

Spring Rohini Delight
FF 2016
První sklizeň oplývá intenzivní bylinnou až jemně citrusovou
vůní, která krásně koresponduje s nálevem, ve kterém se
navíc projevuje úžasný akcent šeříků.
Z toho čaje na mě dýchá jaro! Větřík, svěží déšť, skotačení na louce…

Dooars Putharjhora
FF 2014
První sklizeň nás překvapí svou příjemnou, elegantní, svěží
a šťavnatou chutí.

Gopaldhara Red Thunder Gold
AF 2014
Podzimní sklizeň nám otevírá krásné hladké medové tóny
s dlouhým sladkým aftertastem.

Chcete-li porovnat jednotlivé sklizně mezi sebou, domluvte se s obsluhou.
Připraví vám poloviční dávku od každého za cenu jednoho čaje…

Nečajové nápoje
Bylinky • Maté • Rooibos
Tady u nás se všem těmhle věcem říká čaj! Mě
nenachytáš – prý nečajové nápoje. Moc dobře
jsem viděl jak se čaj rooibos prodává v regálu
mezi čaji. A když je něco mezi čaji v obchodě,
je to přeci čaj. To ví každý jednorožec!

U nás se totiž zažil název čaj pro všechny horké
nápoje. Mnoho z nich však s opravdovým čajem z keře
čajovníku nemá nic společného.
Můžeš se tak setkat s tím, že i nápoje z výluhu jiných
rostlin (například cesmína paraguayská či čajovec
kapský) nesou označení čaj.

Yerba maté (vícenálev)
Cesmína paraguayská, neboli maté, je rostlina pocházející z jižní části
Ameriky, dnes nejrozšířenější v Brazílii. Tradice popíjení maté pochází
už z dob indiánů. Lístky maté rozdrtili a ve vydlabané tykvi pomocí
brčka z bambusu tento lahodný nápoj po celý den popíjeli. V období
zimních měsíců, kdy bylo složitější obstarat si potravu, bylo popíjení
maté hlavním zdrojem vlákniny, potřebných vitamínů a minerálů.
Nápoj má silné povzbuzující účinky, složky obsažené v maté nabudí
organismus až na několik hodin.

Maté zelené
Čistá chuť maté připomíná svěží tóny zeleného čaje.

Maté IQ
Nejlepší drink k učení…Je v něm guarana a mozek ti pak žhaví na 200%

Nečajové nápoje
Dáta Masala (0,5l)
Oblíbená směs indického koření s černým čajem. Je lehce
pikantní, ale přitom pohladí jazyk.

Rooibos (0,5l)
Rooibos je označení pro nápoj připravovaný z jihoafrické
rostliny s latinským označením Aspalatus linearis (jalovec
kapský). Tuto rostlinu můžeme nalézt v Kapské oblasti
Jihoafrické republiky, kde roste na suchých a písčitých místech.
Nápoj uklidňuje, zlepšuje stav cév, celkově posiluje a zvyšuje
výkonnost imunitního systému člověka. Rooibos také působí
proti alergickým reakcím, zmenšuje ekzémy a podráždění
kůže.

Rooibos červený
Ničím nedochucovaný rooibos nese název červený.
Jeho vůně i chuť je přirozeně nasládlá.

Rooibos čokoládový
Rooibos s mátou
Rooibos broskvový

Nevešlo se
Moštéčko (1dcl)

8 Kč

Osvěžující varianta maté - vychlazené maté s moštem od sadaře

Ledový čaj (1dcl)

8 Kč

Čaje macerované za studena s ledem a bylinkami
Možnost přisladit

Mošt od sadaře (1dcl)

6 Kč

Domácí mošt. Aktuální nabídka u obsluhy

Domácí limonáda (5dcl)

20 Kč

Domácí sirup, bylinky, ovoce. Aktuální nabídka u obsluhy

Něco na zub
Domácí pomazánky

40 Kč

Vegetariánské i veganské pomazánky s čerstvým pečivem
a zeleninovou oblohou

Dobroty od Vypečené Zuzky
Veganské, RAW i bezlepkové dobroty
Aktuální nabídka u obsluhy

Alkoholické nápoje
Alkohol??? V Čajovně???

Jistě. Je to báječná kombinace. Pokud ti čaj
rozvíří mysl na tolik, že se potřebuješ uzemnit,
není nic lepšího, než si dopřát hlt dobrého
piva či vína.

Víno bílé (1dcl)

20 Kč

Pinot Grigio, suché víno z italského Veneta

Víno červené (1dcl)

20 Kč

Merlot, suché víno z italského Veneta

Cider (1dcl)

15 Kč

Domácí cider je oproti komerčním značkám velmi suchý
s příjemnou kyselinkou. Čistě přírodní.

Radegast (lahev, 0,5l)

22 Kč

