EXKLUZIVNÍ ČAJE
Da Wu Ye 2018 • Velký černý list

ČAJOVÉ NOVINKY
95Kč

Natřikrát pečený oolong výrazné kořeněné vůně, plné sladké chuti s
kořeněným dozvukem.
Vesnice Wu Dong a jeho okolí patří k jednomu z nejlepších terroirů celé
oblasti. Místní půda a nadmořská výška dávají zdejším čajům,
nezaměnitelnou aromatiku a chuť. Oblast se nachází mezi 800 až 1400
metry nad mořem a místními je ještě rozdělená na malý a velký Wu Dong.
Tento čaj pochází z malého Wu Dongu. Tak se nazývají zahrady, které
jsou na svahu pod vesnicí. Da Wu Ye (velký černý list) jedna z místních
oblíbených odrůd, která byla pečena v elektrické troubě.
1. pečení: 95 stupňů, 10 hodin
2. pečení: 98 stupňů, 5 hodin
3. pečení 100 stupňů, 1 hodinu.
Časové pauzy mezi pečením jsou minimálně měsíc.

Wu Yi Shan Shui Xian 2018

105Kč

Pohoří Wuyishan je domovem čínských skalních čajů, mezi které mimo
Shui Xian (Narcis čínský) patří také nejznámější oolong Da Hong Pao a
námi oblíbený červený čaj Lapsang. Tento exkluzivní Wu Yi Shan Shui
Xian má intenzivní vůni s tóny švestek a koření, chuť je velmi plná s tóny
povidel, kakaa a pečeného perníku.
Tento čaj pochází z oblasti Shui Lian Dong - místo kam většina turistů
chodí krmit holuby :) a kousek od nich pozorovat padající vodu ze
skalního vodopádu, podle kterého se tato oblast jmenuje. Asi to
nejdůležitější na tomto místě vnitřního parku jsou ale rozsáhlé čajové
zahrady, které jsou na vrcholu skály z větší části osázeny varietou Shui
Xian.
Nachází se zde i několik vzrostlejších a starších keřů této rostliny se
stářím kolem 100 let. Tento čaj je z cca 40 let starých keřů a je zpracován
v malé továrně rodiny Zhang. Čajové listy jsou po vyrobení pečeny cca
4x8 hodin při teplotě cca 95 stupňů s odstupem jednoho měsíce.

Xi Hu Long Jing • Dračí studna

85Kč

Dračí studna od jezera Xi Hu patří mezi nejznámější zelené čaje a je také
po právu zařazena mezi 10 nejslavnějších čajů Číny. Tato exkluzivní Dračí
studna je zakoupena od malé několikagenerační čajové továrny, která
klade důraz na kvalitu zpracování a pěstování čaje.
Aroma: sladké, vegetální s tóny hrášku, čerstvě posečené trávy, chřestu
a lehkým dotekem vlašských oříšků. Chuť zcela koresponduje s aroma.
Sklizeň: březen 2019

Zhen Shan Xiao Zhong • Lapsang

85Kč

Červený čaj pocházející z těsné blízkosti národního parku ve Wuyishanu,
který je zapsán na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO.
Lístky pocházejí z malé zahrady, jsou zpracovávány tradičním způsobem sušením kouřem borovicového dřeva.
Vůně: intenzivní, květinová s tóny jahod, kakaa, třtinového cukru, oříšků,
sušených i čerstvých květin, vzácného koření
Chuť: velmi plná s tóny oříškové čokolády, čerstvých květin, jahodové
marmelády a dlouhým dozvukem
Sklizeň: duben 2019

Archivní tmavý čaj Liu Bao z r. 1998

85Kč

Chcete-li vyzkoušet čaj ještě tmavší než puer, doporučujeme vám Liu Bao
Suiyuan z roku 1998. Stárnutím zraje a nabývá na síle. Jestliže v čaji
nehledáte jen éterickou jemnost, vyzkoušejte Liu Bao. Odmění se vám
silnou chutí, povzbuzujícími účinky a blahodárným působením na trávení.

Soba cha • čaj z pražené pohanky

65Kč

Tradiční asijský nápoj z pražené pohanky, bez kofeinu. Má vysoký obsah
vitaminu B a antioxidantu rutin. Mírně zahřívá a má lahodnou plnou
smetanovo-ořechovou chuť.
Podáváme v 0,5l konvičce, lze zalít znovu.

