
Čajovna Gui Lin / Tea room Gui Lin

Chcete zkusit pravý čínský čaj?
Would you like to taste original chinese tea?

C1. Chryzantémový čaj / Chrysanthemum tea                               58,-
Tento čaj nalezneme na celém území Číny. Nálev světložlutý, vůně je jemná a
osvěžující. Po zalití se rozbalí v nádherné žluté květy. Povzbuzuje mozek a
zlepšuje zrak.

C2. Dračí studna od západního jezera / Dragon Well Tea             58,-
Jeden z nejznámnějších a nejkvalitnějších čínských čajů. Vůně intenzivní, jemná a
osvěžující. Zabraňuje obezitě, snižuje tuk a krevní tlak.

C3. Ochmýřené vrcholky z Fu-Tienu / Maofeng Tea                     64,-
Chuť plná, hladká, nasládlá a velice jemná. Snížuje hladinu cholesterolu, obsah
tuku a pomáhá při prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

C4. Černý čaj z Yunnanu / Yunnan Black Tea                                49,-
Čaj má velké stejnoměrné svinuté černohnědé svítky. Vůně je intenzivní a
švestková. Má protizánětlivé, antibakteriální a detoxikační účinky.

C5. Bílá opice / White Monkey                                                         69,-
Vysoce jakostní zelený čaj. Pokroucené bohatě ochmýřené lístky s bělavým
nádechem. Chuť je nasládlá a jemná, s květinovými tóny. Navrací chu´t k jídlu a
zbavuje únavy.

C6. Bílá pivoňka / White Peony                                                        59,-
Nálev je jasné a oranžově žluté barvy. Je ideálním letním nápojem. Má
povzbuzující, chladivé a osvěžující účinky. Zlepšuje zrak a stimuluje mozek,
snížuje nápětí, pomáhá při prevenci proti nachlazení.

C7. Vodní víla / Water fairy Tea                                                       55,-
Vyznačuje se kovovými tóny.s jemnou nasládlostí. Dlouhodobým pitím se zlepšuje
kožní alergie, zabraňuje obezitě a pomáhá v boji proti stárnutí.

C11. Pchuerský čaj/ Puer Tea                                                           59,-
Vyznačuje se tmavší barvou než normální černý čaj. Vůně je zemitá a občas mírně
nasládlá. Pomáhá při prevenci arteriosklerózy a rakoviny. Ze všech známých čajů
obsahuje nejvíce čajových polyfenolů.

C15. Železná bohyně Kuan Yin /  Guanyin Bodhisattva Tea         59,-
Chuť i vůně je výrazně květinová s jemným medovým podtónem. Snížuje hladinu
cholesterolu a krevní tlak. Zabraňuje zubnímu kazu.


