
 

Chillout Garden 
Čajovňa a Shisha Bar 

≈≈≈ 
 

Srdečne Vás vítame v čajovni Chillout Garden a urobíme všetko preto, aby 
pobyt u nás bol  pre vás čo najpríjmenjší. 
 
Náš personál sa vám bude snažiť priblížiť svoje znalosti o čaji – rastline, 
ktorá  fascinuje celý svet už po tisícky rokov. 
 
Ale nie je to len čaj, čo si môžete vychutnávať tu v čajovni Chillout Garden. 
Ponúkame široký sortiment bylinných čajov, ľadových čajov a drinkov, 
RAW koláčikov či cheescakov, náš výborný hummus či rôzne oriešky a iné 
dobroty. A v neposlednom rade vodné fajky na dokonalý relax..  
 
Našim cieľom v čajovni Chillout Garden je vytvorenie jedinečného miesta na 
relaxáciu, kde si môžete vychutnať svoj obľúbený čaj, či už sami, alebo v 
kruhu priateľov, ďaleko od ruchu a stresu každodenného života. 
 
Vážení hostia, prosíme vás, aby ste zobrali na vedomie nasledovné: 

- Každý jeden čaj je pripravovaný individuálne a každý čaj má špecifické 
požiadavky na teplotu vody a/alebo vlastný proces prípravy. Príprava 
každého čaju zaberie od 5 do 15 minút (výnimočne až 20 minút) 

- Zatiaľ je možné platiť len hotovosťou a ospravedlňujeme sa za prípadné 
komplikácie (najbližší bankomat je asi 100m vpravo po východe z čajovne) 

- V čajovni nie je dovolené konzumovať nápoje a jedlo zakúpené mimo tejto 
prevádzky 

- Väčšina našich čajov  je podávaná v čajových kanvičkách o objeme cca 0,5 
litra.  

- Každá kanvička čaju je pripravená zo 6 gramov sypaného čaju najvyššej 
kvality ( s výnimkou ovocných a ajurvedských čajov, kde je použitých 12 
gramov). 
 

Ďakujeme za pochopenie. 
 



 
Predstavenie čaju alebo Camellia Sinensis 

 
Camellia Sinensis je odborný názov pre čajovú rastlinu. Jeden z 
najzaujímavejších a najprekvapivejších faktov o čaji je, 
že všetky typy čajov: biely, zelený, oolong a čierny čaj, 
pochádzajú z rovnakej rastlinky Camellia Sinensis. Čo 
určuje typovú rozmanitosť čaju, je spracovanie čerstvo 
natrhaných čajových lístkov, predtým ako sa sa 
dostanú do vašej čajovej konvičky.  
Cemellia Sinensis je pôvodom z Juhovýchodnej Azie, 
ale je pestovaná po celom svete. 

 

Základné typy čaju 
 

- Biely čaj je najdelikátnejší  a pravdepodobne aj najzdravší zo všetkých typov 
čajov. Nálev ma veľmi jemnú vôňu a vo väčšine prípadov jemnú ovocnú 
chuť, ktorú si vychutná každý milovník čajov. Tento čaj obsahuje aj najviac 
antioxidantov oproti ostatným druhom čajov. Čajové lístky sa zbierajú ako 
prvé ešte pred plným roztvorením a sú pokryté jemnučkými striebristými 
chĺpkami, odkiaľ je aj názov „biely čaj“.  

- Zelený čaj je ďalší dobre známy typ, ktorý má takisto výborné zdravotné 
účinky. Je pestovaný hlavne v Číne a Japonsku. Tento typ čaju je ponúkaný 
v stovkách čajových odrôd.  

- Oolong čaj, tiež známy ako Wu Long čaj, je typom čaju, ktorý sa nachádza 
medzi zeleným a čiernym čajom. Je charakteristický sladkastým, ovocno 
drevnatým nálevom, ktorý obsahuje 
väčšie lístky. Početné štúdie 
dokázali, že úrychľuje 
metabolizmus a pomáha znižovať 
hmotnosť, znižuje vráskavenie 
pokožky a spomaľuje jej starnutie.  

- Čierny čaj je najčastejšie 
konzumovaným typom čaju na 
svete. Čaj celkovo je po vode hneď druhým najčastejšie konzumovaným 
nápojom. Väčšina čiernych čajov pochádza z Indie, odkiaľ pochádzajú aj 
jedny z najlepších svetových čajov. Najznámejším regiónom je Darjeeling, 
ktorý pre svoju jedinečnú polohu a kombináciu horúceho podnebia a vysokej 
nadmorskej výšky nemá vo svete konkurenciu. 



História čaju 
 

- Podľa jednej z mnohých legiend, bol čaj po prvý krát objavený čínskym 
cisárom Shennong v roku 2737 pred Kristom. Legenda hovorí, že cisár 
píjaval len prevarenú vodu. Jedného dňa, keď bol s armádou na cestách vo 

vzdialenom regióne svojej krajiny, 
mu jeho sluha začal prevárať vodu. 
Do horúcej vody mu spadlo zopár 
lístkov z neďalekých divorastúcich 
čajovníkov. Voda zmenila farbu do 
svetlohnedej, ale aj napriek tomu 
bola ponúknutá cisárovi. Keď ju 
cisár vypil, zistil ,že má nielen 
výbornú chuť, ale ho aj veľmi 

príjemne osviežila. Cisár nechal nasadiť niekoľko čajovníkov na svojom 
dvore, a tak začala éra pestovania čaju. Pôvodný názov čaju bol tchu, 
z čoho sa neskôr stalo cha-i. Čaj bol dlho používaný v medicíne, tiež bol 
v určitom období používaný ako platidlo.  

- Prvý vývoz čaju z Číny do Japonska sa datuje do roku 805 n. l. , ale 
pestovať sa začal až okolo roku 1200 n. l. 

- V roku 1368 n. l. (ďalej v texte v našom letopočte), bol v Číne objavený 
spôsob výroby zeleného čaju. 

- Do Európy sa čaj dostal okolo roku 1600 na Portugalských a Holandských 
lodiach, ktoré vtedy objavovali východnú Áziu. Čaj bol v tej dobe veľmi 
drahou komoditou. Automaticky sa stal znakom bohatstva. Neskôr, keď sa  
začal importovať vo veľkom množstve hlavne do Holandska, ceny postupne 
klesali. Až okolo roku 1700 sa dal  kúpiť v každom obchode s potravinami. 

- Čaj sa stal veľmi populárny nielen pre svoju chuť, ale aj pre svoje liečivé 
účinky. Jeden slávny doktor v tej dobe  odporúčal piť 40-50 šálok denne!  

- Čaj sa stal spoločenským merítkom, konali sa rôzne čajové stretnutia, párty 
a večierky a čajovne prekvitali. 

- Popularita čaju v Amerike začala prevyšovať tú v Európe a dopyt neustále 
rástol. Keď Briti uvalili clá na vývoz čaju do Ameriky, protesty sa vyhrotili 
známym „Bostonským pitím čaju“v roku 1773, keď na protest bola celá 
zásielka čaju z lodí vyhádzaná do mora. Od vtedy prešla väčšina 
novoameričanov na pitie kávy, keďže pitie čaju sa považovalo za 
„nepatriotské“. 

- Aj napriek „Americkému protestu“ však popularita čaju rástla nasledujúcich 
300 rokov a dnes je čaj populárny na celom svete, kde si ho miliardy ľudí 
vychutnávajú každý deň a je po vode najpopulárnejším nápojom na svete.  
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Zdravotné účinky čaju 
 

1. Čaj môže zvýšiť výkonosť a vytrvalosť. Vedci zistili, že katechíny 
(antioxidanty) v extrakte zeleného čaju zvyšujú schopnosť tela spaľovať 
tuk ako palivo, čo má za násladok zlepšenie svalovej vytrvalosti. 

2. Pitie čaju môže pomáhať znížiť riziko srdcového infarktu. Čaj môže tiež 
pomáhať chrániť pred kardiovaskulárnymi a degeneratívnymi ochoreniami. 

3. Antioxidanty v čaji môžu chrániť proti hlavným druhom rakoviny, vrátane 
rakoviny prsníka, hrubého čreva, kože, pľúc, pažeráka, žalúdka, tenkého 
čreva, pankreasu, pečene, vaječníkov, prostaty a karcinómu dutiny ústnej. 
Samozrejme, spoliehanie sa len na čaj je alibizmus a o svoje telo sa treba 
starať komplexne. Čaj nie je všeliek..  

4. ......................... Čaj pomáha 
bojovať s voľnými radikálmi. Má 
vysoký obsah kyslíkových radikálov 
čo napomáha ničiť voľné radikály 
(ktoré môžu spôsobiť poškodenie 
DNA) v tele. Naše telá sú navrhnuté 
tak, aby v boji proti voľným 

radikálom bojovali samostatne, ale bohužiaľ nefunguje to na 100 percent. 

5. Čaj napomáha hydratácii tela (aj napriek obsahu teínu). 

6. Pitie čaju sa spája aj s nižším rizikom ochorenia na Parkinsonovu chorobu.  

7. Zelený čaj môže pôsobiť ako záložná ochranu proti slnečnému žiareniu. 

8. Čaj a jeho pravidelné pitie pomáha znižovať nadváhu a má pozitívny 
účinok na vyrovnanejší BMI(Body-Mass Index). 

9. Pitie čaju dokáže eliminovať určité negatívne účinky fajčenia a dokonca 
znížiť riziko vzniku rakoviny pľúc. Čo však neznamená, že to je dôvod na 
zapálenie si ďalšej cigarety.  

10. Čaj môže pomáhať ľuďom pri cukrovke typu 2, kde pomáha diabetikom 
v lepšom spracovaní cukrov. 

11. Čaj dokáže telu pomôcť zotaviť sa po ožiarení radiáciou. Čaj pomáha 
chrániť pri bunkovej degenerácii a pokožke pomáha pri obnove.  

12. Čaj zvyšuje pevnosť kostí a hustotu kostných minerálov.  

13. Čaj môže byť účinným prostriedkom pri liečení neurologockých chorôb, 
najmä degeneratívnych chorôb (napr. Alzenhaimerova choroba), Polyfenoly 
v zelenom čaji pomáhajú udržiavať tie časti mozgu, ktoré majú na starosti 
učenie a pamäť.  
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Čajové veľmoci, alebo kde sa pestuje váš 
obľúbený čaj? 

 

Čína – tam, kde to všetko začalo 
Po storočia si Čína uchovávala monopol na produkciu čaju 
a veľmi starostlivo si strážila a know-how spracovania 
čaju. Jej vďačíme za objav tohto ušľachtilého nápoja, 

a v samotnej Číne sa pestujú najrôznejšie odrody od bielych čajov až po 
čierne a okrem iných a výborných čajov sa tam spracováva aj svetoznámi čaj 
Pu-erh.  
 

Japonsko – dokonalosť v každom čajovom 
lístku... 

Do Japonska sa čaj dostal  v 8. storočí s budhistickými 
mníchmi a hneď sa stal veľmi populárny. Ich spôsob spracovania čaju je 
unikátny a spracovanie čaju doviedli až k úplnej dokonalosti. Od Číňanov 
prevzali aj špecifické spracovanie čaju, keď sa čajové lístky rozsekajú až na 
prášok a vzniká čaj matcha. Tento čaj používajú aj pri tradičnom japonskom 
čajovom obrade.   
 

India – pocíť silu Himaláyí a dotkni sa 
hviezd... 

Najznámejšie čaje z Indie pochádzajú z oblasti Darjeeling, 
na úpätí Himalájí. Toto miesto sa stalo synonymom pre kvalitný čaj. Čaje 
z tejto oblasti sa pokladajú najlepšie čajové pochúťky a kvalitné zbery 
dosahujú na burzách astronomické ceny.  
Ďalším čajovým miestom v Indii je Assam odkiaľ pochádzajú silné zemité 
čierne čaje a sú obľúbené hlavne v Anglicku a v Nemecku.  
 

Taiwan –krajina nebeských oolongov... 
Z Taiwanu pochádzajú svetovo najznámejšie oolongy. 
Ručne rolované čajové lístky, ktoré pripomínajú „draka“, sú 

medzi odborníkmi vysoko cenené. Oolongy z Taiwanu sú krásne voňavé, sú 
viac aromatické ako čierne čaje a majú veľa zaujímavých chuťových aj 
čuchových tónov. 
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Ďalšie krajiny, odkiaľ vám pripravujeme vaše 
obľúbené čaje a nápoje: 

Nepál, vysokohorské čaje podobné Darjeelingu.  
Cejlon a ich čaje sú známe po celom svete, známa je aj ich ľahká 
pomarančová príchuť.  
Južná Afrika, kde sa pestuje obľúbený Rooibos a Južná Amerika, kde je 
populárne pitie Maté, či Gruzia, jediný európsky štát, kde sa pestuje čaj. 
Čierny silný čaj je veľmi populárny aj v Turecku, kde sa aj pestuje, alebo 
silný zelený čaj s mätou a cukrom, ktorý neodmysliteľne patrí k Maroku. 
A nesmieme zabudnúť ani na ovocné a bylinkové čaje, ktoré majú dlhú 
tradíciu u nás na Slovensku a ktoré sú silno späté s našou kultúrou po 
stáročia.  
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Všetky naše čajíky na jednom mieste  
 

Biele čaje 

1. Shou Mei – „Obočie“ (strana 9. ) ............................................................................................  € 4.20 
2. Bai Mu Dan (strana 9. ).......................................................................................................... € 4.20 
3. Biela opica (strana 10.) ...........................................................................................................  € 4.20 
4. Rohini FTGFOP biely, ručne rolovaný Darjeeling 1.zber (strana 10. )..................................  € 4.90 
5. Biely Nepal (strana 10.) .......................................................................................................... € 4.90 

Zelené čaje    

6. Gunpowder – „Pušný prach“ (strana 11.)  ..............................................................................  € 3.20 
7. Chun Mee – „Vzácne obočie“ (strana 11. )  ............................................................................  € 3.20 
8. China Sencha (strana 11.)  ......................................................................................................  € 3.20 
9. Zelený Pu Erh (strana 11.)  ....................................................................................................  € 3.90 
10. Lung Ching – „Dračia studňa“ PREMIUM (strana 11.) ......................................................  €4.90  
11. Kirishima aki Bancha BIO   (strana 12.) ...............................................................................  € 4.20 
12. Kusa Cha s Matchou (strana 12.)...........................................................................................  € 4.50 
13. Miumori Kirishima Sencha BIO  (strana 12.) ........................................................................  € 4.90 
14. Sencha Rosa Bio (strana 13.)  .................................................................................................. € 4.90 
15. Go En BIO(strana 13.) ...........................................................................................................  € 6.90 
16. Gyokuro Kirishima Tennen  BIO (strana 13.) ........................................................................  € 7.50 
17. Tamaryokucha Violet Bio (strana 14.)  ................................................................................... € 6.90  
18. Matcha Superior BIO (strana 14.)  ......................................................................................... € 3.90 
19. Kukicha BIO (strana 14.) ....................................................................................................... € 3.90 
20. Genmaicha Miumori Kirihima BIO (strana 15.) ....................................................................  € 3.90  

 

Oolongy – polozelené čaje 

21. Tie Guan Yin – „Železná bohyňa“ (strana 16.) ......................................................................  € 4.90 
22. Shui Xian SG (strana 16.).......................................................................................................  € 4.50  
23. Ali Shan (strana 16.) ..............................................................................................................  € 4.90  
24. Mliečny oolong Jin Xuan (strana 17.) ....................................................................................  € 4.90  
25. Tung Ting - “Zamrznutý vrcholček“ (strana 17.) ...................................................................  € 4.90  
26. Giddapahar  Oolong 2.nd flush Darjeeling exclusive (strana 17.) ............................................ €4.50 

 

Čierne čaje: 

27. Puerh (strana 18.)  ................................................................................................................... € 3.20 
28. Puerh tehla/10 ročný(strana 18.)  ............................................................................................ € 3.90 
29. Keemun (strana 18.)  ..............................................................................................................  € 3.20 
30. Zheng Shan Xiao Zhong -Lapsang (strana 18.)  ....................................................................  € 3.50  
31. Čierny Nepál (strana 18.)  ....................................................................................................... € 4.50 
32. Kou cha Kirishima Miumori ................................................................................................... € 4.90 
33. Rize čaj (strana 19,) ................................................................................................................ € 3.20 
34. Ceylon Adam’s Peak (strana 20.)  ...........................................................................................  € 4.20 
35. GRUZIA (strana 20.)  ...........................................................................................................  € 3.50 
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Čierne čaje z Darjeelingu: 

36. Glenburn BIO – 1.zber, ručne rolovaný „exclusive“ (strana 23,) ............................................ € 5.50 
37. Giddapahar Spring Gold – 1.zber, ručne rolovaný „exclusive“ (strana 23,) ............................ € 4.90 
38. Poobong  1.zber (strana 23.)  ..................................................................................................  € 4.90 
39. Makaibari 1. Zber (strana 23.)  ............................................................................................... € 4.50 
40. Assam CTC (strana 24.)  .........................................................................................................  € 3.90 

 

Ajurvédske čaje 

41. Masala (strana 25.)  ...............................................................................................................  € 4.20 
42. Yoga Chai (strana 25.) ............................................................................................................. € 4.20  
43. Aktívny muž (strana 26.)  ......................................................................................................  € 4.20  
44. Vitálna žena (strana 26.)  ......................................................................................................  € 4.20  

 

Aromatizované čaje  

45. Čína Jazmín (strana 26.)  .......................................................................................................  € 3.50  
46. Jazmínový kvet 1L (strana 27.)  ............................................................................................  € 4.90 
47. Ranná rosa (strana 27.)  .......................................................................................................... € 3.90 
48. Írsky krémový čaj (strana 27.)  ...............................................................................................  € 3.90 
49. Tuareg (strana 27,)  ................................................................................................................  € 3.20 

 

Maté a Rooibos  

50. Maté Rancho - Zelené Maté (strana 28.)  ..............................................................................  € 3.20 
51. Citrónové Maté (strana 28,)  ..................................................................................................  € 3.50  
52. IQ Maté s ginkom a guaranou (strana 28.) ............................................................................. € 3.50 
53. Maté De Paraguay (strana 28.) ..............................................................................................  € 3.90 
54. Roibos AAA (strana 29.)  .......................................................................................................  € 3.50  
55. Zelený Rooibos (strana 29.)  ...................................................................................................  € 3.20  

Ovocné čaje 

56. Babičkina záhrada (strana 30.)  .............................................................................................  € 3.50  
57. Lesný likér (strana 30.)  ..........................................................................................................  € 3.50  
58. Indiánske leto (strana 30.) .....................................................................................................  € 3.50  

 

Bylinkové čaje 

59. Chrípka, prechladnutie (strana 31.)  .......................................................................................  € 3.20  
60. Kašeľ, ochorenie dýchacích ciest (strana 31.)  .........................................................................  € 3.20  
61. Relaxačný a protistresový čaj (strana 31.)  .............................................................................  € 3.20 
62. Elixír G21 (strana 31.)  ........................................................................................................... € 3.20 
63. Konopný čaj .............................................................................................................................. €3.90 
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☼ Biele Čaje 
Biely čaj patrí medzi najmladší a najdelikátnejší zo všetkých čajov. Lístky týchto 
čajov sú zbierané počas skorej jari pred ich úplným 
otvorením. Zber týchto čajových lístkov je možný len 
počas veľmi krátkeho obdobia počas dňa a zberačov 
bieleho čaju nájdete v čajových záhradách počas veľmi 
skorých rán pred východom slnka.  
 

Zdravotné účinky Bieleho čaju: 
- Pomáha v prevencii určitých druhov rakoviny pre ich 

vysoké množstvo antioxidantov a silných katechínov 
- Je to výborný posilňovač imunity a pomáha organizmu pri obrane proti vírusom 

a chorobám spôsobených baktériami. 
- Napomáha pri orálnej hygiene potláčaním vzniku povlaku a  kazov.  
- Je výborný v znižovaní vysokého „zlého“ cholesterolu a je dobrý na srdce. 

 

1.Shou Mei – „Obočie dlhovekosti“ 2 ................................. €4.20 
Z čískej provincie Fujian pochádza výnimočný čaj Shou Mei s jemným 
nálevom sladkastej chuti. Čaj Shou Mei obsahuje horné lístky a tipy 
čajovníka. Jemná vôňa a sladká a výrazná chuť sú preň typické. Ak je  
lúhovaný pridlho, chuť prejde od sladkej do trpkej. Výnimočný čaj, ktorý 
stojí za vyskúšanie. 
 

2. BaiMu Dan  2 ............................................................... €4.20 
Biely čaj Bai Mu Dan  je vyrábaný na jar a je pokrytý jemnými chĺpkami. 

Taktiež, ako Shou Mei, je pestovaný 
väčšinou v provincii Fujian v Číne 
z čajovníkov Da Bai alebo Veľkých bielych 
čajovníkov. Čaj ponúkaný v našej čajovni je 
najvyššej triedy tiež označovaný ako 
„Kráľovský“ alebo „Wang“ v čínštine. Čaj 
Bai Mu Dan je známy pre jeho vysoký obsah 
antioxidantov a polyfenolov a takisto pre 

jeho chladivý efekt, takže je vítaným osviežením počas horúcich dní.  
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3.Biela opica  2 .............................................................. € 4.20 
Špičkový čaj "Biela opica" pestovaný  v známej oblasti siedmich hôr v 
provincii Jiangxi. Pretože je to vzácny čaj, úroda je iba 1x za rok v apríli. 
Čaj je však svojím spracovaním často radený aj medzi zelené čaje, avšak 
lístky skôr pripomínajú biely čaj a aj chuťou pripomína biely čaj, takže sme 
ho zaradili medzi biele čaje. Výborný čaj vhodný na pitie počas celého dňa. 
 

4. Rohini ručne rolovaný, 1. zber 2017, excl. 2.................. € 4.90 
Biely čaj pochádzajúci z indických plantáží v oblasti Darjeeling zo záhrady 
Rohini, bol zbieraný ihneď po studených zimných mesiacoch, 
kedy sú čajovníky plné chuti. Čajové lístky sú zelenkasté a po 
vyľuhovaní získame zlatistý nápoj, ktorý má sviežu kvetnatú 
chuť s jemným muškátovým dozvukom. Výborný biely čaj 
z Darjeelingu, čo je stále rarita.  
 

5.Biely Nepál 2 ................................................................... € 4.90 
Jedinečný biely čaj pochádzajúci z maličkej Nepálskej záhrady . 
Dodávateľ nám ponúkol tento jedinečný biely čaj z ktorého bolo 
tento rok k dispozície len asi 3kg lístkov. Čaj má veľké lístky, ktoré 
sú prakticky nedotknuté, dáva jemný žltkastý nálev. Chuť je jemne 
trpkastá a jemná. Výborný čaj na pitie aj v neskorších večerných 
hodinách.   
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☼ Zelené Čaje 
Hovorím, nechajte ísť svet kľudne aj do pekla, ale ja musím mať svoju šálku 
čaju!“  Fiodor Dostojevkij 

 

6.Gunpowder – Pušný prach .......................................... € 3.20 
Zelený čaj z provincie Guangdong v Číne. Čaj je pomenovaný ako „Pušný 
prach“ pre jeho  podobnosť s vojenským pušným prachom. Tento čaj je okrem 
iného veľmi populárny aj v Maroku, kde sa podáva spolu s cukrom 
a čerstvou mätou. Pozri náš čaj „Tuareg“. 

 
7. Chun Mee – Vzácne obočie ................................................ € 3.20 
Tento čaj patrí v Číne k najpopulárnejším. Jeho pekne tvarované, jemné 
zakrivené lístky dávajú plný, sladkasto chutiaci nálev. Čaj je výborný na 
osvieženie počas dňa, ako aj na ukľudnenie nervóznej a roztržitej mysle.  

 
8. China Sencha ....  ................................................................  € 3.20 
Čaj v štýle japonských čajov vypestovaný v Číne technikou Slender. 
Tmavozelené čajové lístky prinášajú delikátny zelenkastý nálev, ktorý je 
jemne nasladkastý so zemitým pozadím. Výborný čaj aj na každodenné 
popíjanie. 
 

9.Zelený Puerh  ....  .................................................................. €3.90 
 

Viac info o čaji Puerh v sekcii čiernych čajov. 

10.Lung Ching – Dračia studňa Superior 3  ..................... € 4.90 
Čaj známy pod menom Dračia studňa je ručne spracovávaný čaj. Čaj je 
pestovaný a spracovávaný po stranách 
Západného jazera v provincii Zhejiang v Číne. 
Čaj Dračia studňa je svetoznámy pre jeho 
nádherné lístky, jagavú farbu, výnimočnú vôňu a 
jemnú kvetnato-sladkastú chut. V čínskej 
kultúre je čaj Dračia studňa obľúbený ako dar 
pre priateľa, ktorému chcete vzdať úctu, pretože 
bol kedysi dávaný ako dar cisárovi, ak ste boli 
poctený ho navštíviť. Ako hovoria Čínania... 
„pitie tohto čaju, je ako dotýkanie sa nebies...“ 
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11.Kirishima aki Bancha BIO   2  ..................................... €4.20 
Tento japonský čaj bancha má vačšie lístky. Čerstvo narastené 
sa zbierajú aj spolu s púčikmi začiatkom mája, krátko po zbere 
menších lístkov, ktoré boli nazbierané pre kvalitnejšiu senchu. 
Lístky pre banchu sú trochu hrubšie, nie sú rolované do tzv. 
ihličiek, typických pre vyššie sorty japonských čajov.  
Čajové lístky sa po zbere nechajú jednu noc odležať na čestvom jarnom 
vánku. Čaj Aki od  rodiny Hayashi z oblasti Kirishima sa vyznačuje 
kvetinovou vôňou a ma typickú výraznú chuť banchy, ktorá rastie s každým 
ďalším nálevom. 

12.Kusa Cha s Matchou BIO  3   ..................................... € 4.50 
Zelený čaj s citrónovou trávou a matchou. Jemná chuť zeleného 
čaju z letných zberov je elegantne dopĺňaná aromatickou 
citrónovou trávou. Matcha z prvých jarných zberov uzatvára túto 
výnimočnú kompozíciu chutí, farieb a vôní a spolu vytvárajú 
jemný, svieži a živo žiariaci zelený nálev.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.Miumori Kirishima Sencha BIO  3 ............................... €4.90     
Výrazne zelená sencha z neskorého májového zberu (1. Zber). Rodina 
Hayashi pestuje hlavne kvalitné čaje z druhu Zairai, ktorý tvorí len asi 25% 
celkovej úrody v Japonsku. Tým získava táto sencha výnimočnú a lahodnú 
jemnosladkastú chuť. Rodina Hayashi pestuje čaj už po 5 generácií a celá ich 
úroda je hnojená a spracovávaná metódou splňajucou naročné požiadavky 
BIO certifikacie. 
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14. Sencha ROSA BIO  3 .................................................... €4.90  
Kvetnatá vôňa, výrazná chuť tieneného čaju a intenzívna aróma, to sú 
základné charakteristiky výborného japonského čaju zo záhrad rodiny 
Morimoto, zmiešané s citrónovou trávou Lemon Verbena od Rity Bastos 
z Portugalska a lupene ruží od Isabeli Teixeira. Ruže ako také obsahujú 
vysoký podiel essentialnych olejov a v tomto čaji vám ponúknu nadhernú 
symbiózu chutí a vôní.  

 

15.Go En BIO 3 ..............................................................  € 6.90  
Táto nová odroda vysokokvalitného čaju pripomína svojou chuťou výborné a 
sladkasté Gyokuro. Pretože má základné prvky spoločné s 
Gyokurom (čajové lístky sú určitú dobu pred zberom úplne 
zakryté pred slnečným svetlom), podobná chuť nie je 
prekvapivá. Avšak Go En má nové prvky, ktoré ho odlišujú 
od ostatných čajov.  Tieto jemné a komplexné chute vyplývajú z unikátnej a 
veľmi ojedinelej výroby čaju, a to prostredníctvom strojov vyrobených z 
bambusu. Táto staroveká metóda je uplatnená aj pri rolovaní týchto 
vzácnych čajových lístkov.  

 

16.Gyokuro Kirishima Tennen  BIO 3 ............................... € 7.50  
Pán Shutaro Hayashi (na obr.) zbiera lístky pre svoje Gyokuro koncom 
apríla. Niekoľko týždňov predtým však zakryje celé čajové pole čiernymi 

sieťami, ktoré znižujú vytváranie 
trpkastých zložiek v zelenom čaji. 
Následne šetrná kultivačná filozofia 
pána Hayashi, kde je pri hnojení 
používané len organické hnojivo, 
spôsobuje dokonalé rozvinutie jemnej 
sladkosti s vyvážením chuti ako aj 
výraznej hĺbky. Je použitá vzácna odroda 

Asatsuyu, ktorá tvorí len asi 1% celkovej úrody v Japonsku, čo z tohto čaju 
robí ešte väčšiu raritu. 
 Čaj odporúčame len naozajstným milovníkom čaju, ktorí dokážu oceniť jeho 
hodnotu. 
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17. Tamaryokucha Violet BIO  3 ...................................... € 6.90 
Bohatá sladkosť a vyváženosť fialovej Tamaryokuche je 
výsledkom dvoch špecifík: používanie čajových lístkov 
a čajových výhonkov odrody “Sae Midori” a zakrytie (kobuse) 
čajovníkov čiernou sieťou zhruba 3 týždne pred zberom. Čaj je 
zaparovaný relatívne krátko ako je obyčajne zvykom a zber je až koncom 
mája. Toto všetko je dôvodom prečo sa tento čaj pána Soejima odlišuje od 
ostatných a vytvára čerstvo zelený nálev s vyvážene sladkou chuťou 
najvyššej triedy. Čaj je vychýrený a obyčajne sa pred objednáva už v januári.   
 

18.Matcha Superior BIO  .......................................................  €3.90  
Ponúkame ceremoniálnu matchu najvyššej kvality. Patrí medzi zelené 
japonské čaje. Je to čaj rozomletý pomocou žulových melúcich kameňov, 

ktorý sa tradične používa už vyše 800 rokov pri 
zenových budhistických ceremóniách . Čaj bol 
dlhú dobu v Japonsku považovaný za elixír 
zdravia. V roku 1191 priniesol nový spôsob 
pitia čaju japonský zenový mních Eisai. 
Nasypal rozomletý čajový prášok do horúcej 
vody, rozmiešal ho a popíjal ho skôr ako nápoj 
a nie ako liek. Postupne sa to rozšírilo od 
šlachty medzi samurajov. Samurajovia, viazaní 
prísahou k ochrane svojich pánov, nakoniec 
vytvorili rituál zeleného čaju, ktorý mal vniesť 

pokoj do ich rozbúrených duší.  
Podáva sa v klasickej japonskej miske, 

vyšlahaná pri cca 70-75 stupňoch bambusovou metličkou. 
 

19. Kukicha Morimoto(Bio) 2 ............................................ € 3.90 
Zo záhrady Morimoto tu máme čaj zo stopiek čajovníka nazývaný Kukicha, 
ktorý je veľmi populárny nie len v Japonsku, ale po celom svete. Konkrétne 
tento čaj je kvetnatý a je z prvého aprílového zberu. Veľkou výhodou tohto 
čaju je to, že sa veľmi ľahko lúhuje. Chuť je jemná so sladkastým pozadím 
a sviežosťou zeleného čaju. Je jedinečná aj tým, že obsahuje veľmi malé 
množstvo teínu bez akejkoľvek priemyselnej de-kofenizácie.      
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20.Genmaicha Miumori Kirihima BIO ................................... € 3.90 
Japonská špecialita - zelený čaj Bancha, v Bio kvalite, s opraženou 
celozrnnou BIO ryžou, ktorú sa nám podarilo 
zohnať v Japonsku. Vďaka tomu získa čaj 
neobvyklú  vôňu a chuť. Zbierajú sa mladé lístky 
čaju, ktoré sa ďalej spracovávajú do ihličiek , k nim 
sa potom pridá lúpaná opražená ryža. " . Nálev je 
žltozelený . Vzhľadom k nízkemu obsahu kofeínu  
môžete čaj popíjať po celý deň, i k večeru . V 
Japonsku ju pijú deti už od raného veku . 
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☼ Oolongy – polotmavé čaje 
„Vďaka Bohu za čaj. Čo by bol svet bez čaju. Ako by jestvoval? Som šťastný, 
že som sa nenarodil skôr ako bol čaj.“ Sydney Smith 

21.Tie Guan Yin Oolong– Železná bohyňa   3 .................. € 4.90 
Tie Guanyin je prémiový čínsky oolong najvyššej kvality spájaný hlavne 
s Anxi v provincii Fujian. Čaj má bližšie k zelenému čaju s malou dávkou 
fermentácie. Má výnimočnú kvetnatú vôňu s typickou „trávnatou“ 
príchuťou zelených čajov. Čaj je opradený mnohými legendami. Jedna z nich 
hovorí, že to bol dar bohyne milosrdenstva chudobnému roľníkovi za to, že 
sa postaral o jej svätyňu.  

22. Shui Xian SG  oolong2   ............................................... €4.50 
Shui Xian je jeden z najznámejších čínskych útesových oolongov. Nálev je 
hnedo-oranžový, vôňa výrazná, chuť silnejšia s ovocno sladkým dozvukom. 
Čaj sa radí k tmavším oolongom, má viacej minerálov ako nižšie pestované 
čaje a svojou zemitou chuťou sa výrazne vyčleňuje od jemnejších 
taiwanských oolongov.  

 

23. Ali shan Oolong     3 ....................................................   €4.90 
Jedinečný vysokohorský taiwanský oolong z pohoria Ali Shan.Čaj bol ručne, 
tradičným spôsobom spracovaný. Nálev má silnú, koncentrovanú a zároveň 
hladkú a kultivovanú chuť s typickými krémovými a kvetovými tónmi a 
bohatou, ušľachtilou dochuťou. Človeku sa ani nechce veriť, že to je len čaj. 
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24. Mliečny oolong – Jin Xuan    3 .................................... €4.90 
Mliečny oolong je prírodne aromatizovaný oolong s nízkym obsahom kofeínu 

a jemnou mliečnou vôňou. Čaj získava svoju 
výnimočnú chuť vďaka  
Tento polozelený sypaný čaj má ručne rolované 
hrubé zelené listy nepravidelného tvaru, ktoré 
sa s opakovaným zalievaním postupne 
rozvíjajú. 
Osviežujúci čaj má za sucha prírodnú mliečnu 
krémovú vôňu. 
Nálev jantárovej až zlatožltej farby má 

mliečnu vôňu a hladkú sladkú mliečnu chuti s jemnými tónmi čaju oolong. 

25. Tung Ting Oolong “Zamrznutý vrcholček“ 3  ..........  €4.90 
Nepatrne fermentovaný čaj privážaný z bájnej hory Tung Ting. Špičková 
trieda menej oxidovaného oolongu. Je veľmi aromatický s plnou hladkou 
chuťou. Svojou jedinečnou, lahodnou chuťou a výraznou dochuťou  je 
najznámejším Taiwanským čajom, nielen na ostrove samotnom, ale i na 
celom svete. Farba nálevu je zlatohnedá, chuť sladko ovocná, delikátna. 
 

26. Giddapahar  Oolong 2.nd flush Darjeeling exclusive .........  €4.50 
Jeden z mála tohtoročných oolongov pochádzajúcich zo strmých 
Darjeelingských svahov na úpatí Himalájí. Vyvážená chuť a farba 
tak typická pre druhé zbery z Darjeelingu a malé množstvo dodané 
na trh, robia z tohto čaju, naozajstnú lahôdku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

18 
 

☼ Čierne čaje 
 
„Radšej tri dni bez jedla, ako jeden deň bez čaju...“ staré čínske príslovie 
 

27. Pu Erh – tmavý ...  .................................................................. €3.20 
 

28.  Pu Erh- tehla./10 ročný ......................................................... €3.90 
Čaj Pu erh je veľká čínska záhada pre jeho zdraviu prospešné účinky, nízky 

obsah kofeínu a bohatú, výnimočnú a plnú 
zemitú chuť. Tajomstvo spočíva v spôsobe 
fermentácie, ktorá sa viackrát opakuje a zároveň 
sa pridávajú špecifické baktérie (Aspergillus 
niger). Je to jeden z mála čajov, pri ktorom čas 
neuberá na kvalite a zvyšuje hodnotu čaju. Tvrdí 
sa, že môže dozrievať až 60 rokov. Pu erh je 
vhodný aj na neskoré večerné pitie, keďže 
obsahuje len malé množstvo teínu. Pomáha veľmi 
účinne odbúravať nadbytočný tuk a znižuje 
hladinu cholesterolu v krvi. Preto sa často nazýva 
aj čaj na chudnutie. 
 

29. Keemun ................  .................................................................. €3.20 
Zo všetkých čiernych čajov, ktoré Čína vyrába, je Keemun asi najznámejší. 
Zzískal si výbornú reputáciu pre jeho jedinečú príchuť údenej borovice, orchidei, 
drvených jabĺk a bohatej sladkastej chuti. Čaj vonia po ovocí s náznakom 
borovice a kvetov, ktorých zmiešaním vzniká jemná a vyvážená chuť.  

 

30. Zheng Shan Xiao Zhong (Lapsang) ......................................... €3.50 
Lapsang Souchong je často označovaný aj ako červený čaj z legendami opradenej hory 
Wuyi. Po tom, ako boli lístky zoxidované, je sušenie čajových lístkov urýchľované 
horením miestneho borovicového dreva. Presný recept je samozrejme prísne stráženým 
tajomstvom. Každopádne tento process dáva čaju jedinečnú vôňu a vycibrenú a jemne 
zaúdenú chuť. Tento výborný Čínsky čaj s veľmi plným a silným nálevom môže byť 
podávaný čistý alebo s mliekom a cukrom. 
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31.Čierny Nepal SFTGFOP-1  ..................................................... € 4.50 
Čierny čaj vynikajúcej kvality pestovaný na stráňach Himalájí,      z opačnej 

strany čarovných čajových 
záhrad v Darjeelingu. Kombinuje 
v sebe prvky vyššej nadmorskej 
výšky s čistým podnebím 
a sladkastou kvetnatou plnou 
chuťou. Podobná klíma ako 
v Darjeelingu má za dôsledok aj 
podobnú chuť. Nepálske čaje sa 

však produkujú v ďaleko menších množstvách avšak svojou výbornou kvalitou a 
chuťou získali vo svete rešpekt a sú vyhľadávanou lahôdkou medzi čajovými 
znalcami.  

32. KOU CHA Kirishima Miumori 3 ....................................  € 4.90 
Shutaro Hayashi vytvoril tento jedinečný japonský čierny čaj z vybraných 
lístkov kultivaru odrody Benifuuki. Drvivá väčšina japonských čajov, sú čaje 
zelené. Chuť je jemnejšia, ako pri čiernych čajoch z iných krajín, avšak 
charakteristická pre čierny čaj. Zvláštne je, že čaj si zachoval pri lúhovaní 
podobné vlastnosti, ako zelené čaje a lúhuje sa len 30 sekúnd, pri 1. náleve a 10 
sekúnd, pri ďalších. 
 

   

33. Rize Čaj ...............  ................................................................. € 3.20 
Rize čaj je turecký čierny čaj (Cay). Vyrába sa v provincii Rige na východnom 

pobreží Čierneho mora v 
Turecku, ktoré má mierne 

podnebie s vysokými zrážkami a 
úrodnú pôdu. Nálev má farbu 

mahagónu. Ľudia po celom 
Turecku pijú tento čaj 

kedykoľvek počas dňa. Podáva 
sa aj v tureckých kaviarňach 
čašníkmi nazývanými  cayci,. 

Pripravuje sa silný ("demli" 
tmavý) alebo slabý ("acik" svetlí), a je tradične osladzovaný dvoma alebo troma 

kockami cukru. 
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34. Ceylon Adam’s Peak ................................................................ €4.20 
Čierny čaj zo záhrady Labookelie v regióne Nurawa Eliya zo Srí Lanky. Tmavý 

čaj, ktorý však nie je príliš silný a preoxidovaný, evokuje ľahkosť záhrad 

rozprestierajúcich sa pod vrcholkami hôr Samanalakande, „hôr, kde chodia 

umierať motýle“ 

 

35. Gruzia .................  ................................................................. € 3.50 
Výborný čierny čaj z Gruzínska, kde sa tento čaj často pripravuje aj v 
preslávených samovaroch. Čaj je z pôvodnej starovekej plantáže, ktorá znovu 
obnovila svoji činnosť. Je to jeden z mála čajov, ktoré sa pestujú v Európe.  

 
 

☼Čierne čaje z Darjeelingu 
Darjeelingské čaje, pochadzájúce z dištriktu Darjeeling v Západnom 
Bengálsku v Indii, patria medzi najdrahšie a najlepšie spomedzi čiernych 
čajov na svete.  
Čajovníky rastú v romantickom a legendami opradenom regióne 
Darjeeling v nadmorskej výške 750-2000 metrov nad morom, kde rastie čaj 
doslova nasiaknutý neopakovateľnou charizmou a kvalitou, pestovaný 
v stáročných čajových záhradách. 
 Produkujú čaje všetkých typov, čiže od bieleho, cez zelený, oolong až po 
čierne. A práve čiernymi čajmi je táto oblasť najviac preslávená.  
Aj keď väčšina čajov je označovaná ako čierne, máloktorý z nich však prešiel 
plnou oxidáciu a technicky sú to skôr oolongy ako plnočierne čaje.  
Čaje z oblasti Darjeeling sú označované ako „Šampanské“ medzi čajmi. Ich 
nevtieravú muškátovú chuť s charakteristickým pozadím typickým pre 
Darjeeling má na svedomí jedinečná kombinácia chladného hmlistého 
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podnebia, nadmorskej výšky, množstva zrážok, terénu, kvality pôdy 
a ovzdušia. Tákáto kombinácia sa nikde inde na svete nedá nasimulovať, 
a aj preto sú tieto čaje také vynimočné.   
Niektoré čajové záhrady sú aj vo výške nad 2000 m.n.m a celkovo sa na 
území Darjeelingu nachádza 102 záhrad. Zberačmi čaju sú výhradne ženy, 

ktoré začínajú so zberom lístkov skoro ráno. Nachádzajú sa tam úbočia aj so 
sklonom v uhle 45°, po ktorých sa musia doslova šplhať. Najznámejšie 
čajové záhrady z Darjeelingu sú: Arya, Puttabong, North Tukvar, 
Glenburn, Lingia, Castleton, Jungpana, Makaibari, Margaret's Hope, 
Gopaldhara, Pussimbing, Risheehat alebo Singbulli, ale je ich samozrejme 
oveľa viac.  
Darjeelingy nerastú a nezberajú sa počas celého roka, ale len od apríla do 

októbra popripade novembra. 
Darjeelingy z prvého zberu tzv. first flush sú veľmi 
žiadané na svetových burzách a zámožní kupci o ne 
doslova bojujú. Jedny z najlepších Darjeelingov mieria 
do Ruska a Nemecka, kde ich znalci oceňujú už 
desiatky rokov.  
Darjeelingy z medziobdobia „ in-between“ sa zbierajú 
koncom apríla a v máji a sú kombináciou sviežosti 
mladých lístkov z prvého zberu a vyzretosťou 
z druhého zberu.  
Darjeelingy z druhého zberu tzv. „second flush“ sa 

zbierajú koncom mája a počas júna a mnohí tvrdia, že sú častokrát lepšie ako 
z prvého zberu a patria medzi najlepšie aké vôbec v Darjeelingu produkujú. 
Sú vyzretejšie, ovocnejšie a sú menej trpkasté ako tie z prvého zberu. Lístky 
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majú tmavšiu hnedú farbu a zahrňujú aj veľa striebristých tipsov (jemné 
čajové lístky charakteristické pre biele čaje). 
Jesenný zber prebieha v období dažďov od októbra do novembra. Obsahuje 
kvalitné tmavohnedé lístky a nálev je oveľa tmavší ako ostatné zbery.  
V Darjeelingu sa pestujú aj ostatné druhy čaju od bieleho cez zelený až po 
Oolongy. Sú však v oveľa menšom zastúpení, aj keď vynikajúcej kvality. 
Niektoré z nich sú dokonca drahšie ako ich tmavší príbuzní.  
 

Triedy čajov podľa kvality a velkosti čajových lístkov:  
 

Celé veľké čajové lístky (Flowery) 
    SFTGFOP: Super Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe - 
veľmi kvalitné, krásne stočené tipsy. 
    FTGFOP: Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe. 
    TGFOP: Tippy Golden Flowery Orange Pekoe. 
 
Malé a polámané lístky (Broken) 
    FTGBOP: Fine Tippy Golden Broken Orange Pekoe. 
    TGBOP: Tippy Golden Broken Orange Pekoe. 
    FBOP: Flowery Broken Orange Pekoe. 
    BOP: Broken Orange Pekoe. 
 

Polámané a velmi malé lístky (Fannings) 
    GFOF: Golden Flowery Orange Fannings. 
    GOF: Golden Orange Fannings. 
 

Čajové lístky rozbité na prach. 
    D: Dust 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Zber 2016 - dopredaj: 
Výborné čaje, čo nám ostali z minulého roku a za zníženú 
jednotnú cenu 
Gomtee Exclusive – 1. zber  ......................................................... € 3.90 
Giddapahar First Flush Darjeeling –1. Zber ............................... € 3.90 
Castleton Moonlight – 1.zber  ..................................................... € 3.90 
Rohini Japonica – 2.zber ............................................................. € 3.90 

 

Zber 2017 
36. Drjlng Glenburn Moonshine, 1. zber ‘17,  BIO ......................  €5.50 
Jedinečný a vysokokvalitný 1. zber 2017. Celistvé lístky sú krásne prepletané so 
striebornými celistvými vrchnými lístkami tzv. tipmi. Čaj má jasnú zlatistú 
farbu, krásny kvetový buket a jemné citrusové tóny. Každý dúšok tohto čaju je 
pre milovníka čajov, jedinečný zážitok kde vyniká plná kvetnatá chuť s 
príjemným sladkastým dozvukom. 

 
37. Drjlng Giddapahar Spring Gold – 1.zber  2017 ....................... €4.90 
Prémiový Darjeeling z 1. tohtoročného zberu. Zelenkasté a tmavé lístky tohto 
čaju dávajú plný zlatožltý nálev, plný sviežosti a chuti jarných lúk. Ďalší čaj, 
ktorý by nemal milovník čaju obísť a vychutnať si jeho plnú a znamenitú chuť. 

 
38. Darjeeling Poobong 1. zber 2017, BIO .................................... €4.90 
Výborný Darjeeling z 1. zberu 2017, plná chuť, zlatistá trblietavá farba a 
nádherná vôňa vás neomylne prenesú na strmé indické plantáže rozprestierajúce 
sa pod Himalájami. 

 
39. Makaibari Darjeeling – SFTGFOP 1.zber  ............................ € 4.50 
Tento ručne rolovaný čaj je vypestovaný z japonského kultivaru Jabukita, ktorý 
má len táto záhrada. Čaj je charakterom bližšie k zeleným čajom.Nám sa 
podarilo zohnať malé množstvo tohto vzácneho kultivaru. Jemná a netradičná 
chuť, krásny buket a farba. 
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40. Assam CTC ..........  ................................................................. € 3.90 
Klasický Assam, žiadne prekvapenia, jednoducho dobrý, bohatý a jemný čierny 
čaj. Assam je pestovaný v severovýchodnej Indii, región cez ktorý tečie aj 
legendárna rieka Brahmaputra. Assam je domovom tigra či nosorožca 
jednorohého, región džungle ako aj vznešených hôr. Je to svetovo najväčší región 
kde sa pestuje čaj. Z tohto čajovo rozprávkového regiónu pochádzajú 
vysokokvalitné (a veľmi drahé) čaje, žiadané v celom svete.  
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☼Ajurvédske čaje- znovuzrodenie tela a 
duše 

„Nikdy nedostanete šálku čaju, ktorá je dostatočne veľká 
a knihu ktorá je dostatočne dlhá, aby vám boli dosť.“  C.S. 

Lewis 

 

MASALA (Yogi) – Všetci sme na nej závislí  
 

41. Masala .................  ................................................................. € 4.20 
Masala chai doslovne "zmiešané korenie s čajom" je ochutený nápoj vyrobený 
varením čierneho čaju so zmesou 
aromatických indických korenín a 
bylín. Pochádza z Indie ale je 
populárna po celom svete. Tradične 
sa pripravuje odvarom zo zeleného 
struku kardamomu, tyčinky 
škorice, mletých klinčekov, 
drveného zázvoru a čierneho 
korenia spolu s lístkami čierneho 
čaju. Primiešava sa aj mlieko a 
dosladzuje sa hnedým cukrom alebo medom. Vysledkom je sladkasto štipľavý 
nápoj lahodnej chute, ktorý zohereje telo aj dušu. V Indii ho považujú za 
afrodiziakum a jeho lahodná chuť vám ostane navždy vrytá v pamäti.  
 
 

42. Yoga Chai  ...........  .................................................................. €4.20  
 
Tradičná čajovo-bylinná zmes bola používaná v Indii od 
nepamäti a je neoddeliteľnou súčasťou indickej kultúry. Jemne 
štipľavý charakter súčasne s aromatickou chuťou je súčastne 
inšpiratívnym aj relaxačným zážitkom. Zloženie: čierny čaj, 
škorica, lupene ruží, klinčeky, čierne korenie, zelený kardamon, 
čierny kardamón, kardamónové zrnká. 
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43.Aktívny muž .........  .................................................................. €4.20  
 pridávame citrón a med 

Zmes bylín a korenín, ktorá energetizuje a revitalizuje. 
Výborný ako kompletný povzbudzovač organizmu a tiež 
označovaný ako antistresový čaj.  
Zloženie: damiánové lístočky, fenikel, klinček,kakaová kôra, 
kardamon, sladovka, škorica, svätojánsky chlebík, zázvor, 
žen-šen, mäta, šalvia, rebríček. Podávame s citrónom a 
medom. 
 

 
 

 
44.Vitálna žena .........  .................................................................. €4.20  
pridávame mlieko a med  

Zmes korenín a bylín, ktorá obnovuje energiu a harmóniu v tele a upravuje 
hormonálnu rovnováhu. 
Zloženie: pomarančová kôra, sladké drievko, škorica, fenikel, klinčeky, kardamon, 
čierne korenie, citrónová kôra, pimento, borievka. Podávame s mliekom a medom. 

 

☼Aromatizované čaje – vôňa, ktorá ťa 
očarí, chuť ktorá si ťa podmaní... 

 
 

45. Čína Jazmín .........  ................................................................. € 3.50 
Čínsky jazmínový čaj patrí k najznámejším čínskym čajom. Jemne trpký zelený 
čaj s jazmínovými kvetmi. Kvety jazmínu sa v Číne používajú k prevoňaniu 
zelených čajov takmer desať storočí, už od dynastie Sung (960-1279 n.l.). Sú 
medzi ostatnými kvetmi používané výnimočne, pretože sa otvárajú iba v noci. 
Kvalita zeleného čaju a kvalita jazmínu ovplyvňujú kvalitu hotových čajov. Za 
najlepšie sa považujú čaje z provincie Fu-tien. 
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46. Jazmínový kvet  ...  .............................................. €4.90/ 1l konvička 
Servírovaný vo veľkej kanvičke o objeme 1liter 
Tento čaj v sebe spája lístky zeleného čaju a kvety jazmínu. Kvety jazmínu sa 

zbierajú ráno, kým sú ešte svieže a cez 
deň sa ukladajú do chladu, aby príliš 
rýchlo nerozkvitli. Ako náhle sa začnú 
otvárať, zmiešajú sa so zeleným čajom 
v presnom pomere. Lístky čaju 
vstrebávajú jazmínovú vôňu asi 4 hodiny. 
Potom sa čaj suší v peci.  Je ručne 
tvarovaný a viazaný do malých guličiek.  
 

47.Ranná rosa – zelený čaj .......................................................... € 3.90 
Jemný zelený čaj, ktorý vás osvieži na tele aj na duchu. Výborný zelený čaj na 
každý deňZelený čaj Bancha a Čínska sencha,  kvety a púčiky bielej a červenej 
ruže, kúsky manga, jemná aróma 

 

48.Írsky krémový čaj .......................................................... € 3.90 
Obsahuje cukor a mlieko 

Tradičný írsky čierny čaj obsahujúci jemné čajové lístky, ktorého nálev je tmavej 
farby. Zmes čajov podľa írskej tradície. Cítiť jemnosť írskeho krému v čiernom 
čaji. Uľahčuje prenos kyslíka do tela, stimuluje duševnú činnosť, efektívne 
odbúrava stresové hormóny z tela. Podáva sa s mliekom a cukrom. 
 

49.Tuareg ...................  ................................................................. € 3.20 
Obsahuje mätu a cukor 

Čaj Tuareg je veľmi populárny v Severnej Afrike, kde má aj silné sociálne 
postavenie. Severoafrická 
čajová ceremónia je dobre 
známa od Maroka po Egypt. 
Čaj bol rozšírený Nomádmi, 
od Berberov na 
Severozápade až po 
Tuarégov na Sahare. Ak ste si 
na dovolenke chceli kúpiť 
nejaký orientálny koberec 
alebo iný suvenír, možno 
vám domáci predajca 
ponúkol šálku čaju. Je to neoddeliteľná súčasť života v prisaharskej Afrike.  
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☼Maté a Roiboos 
 

50. Maté Rancho (Zelené Maté) .................................................. € 3.20 
Zelené maté je chuťou podobné 
zelenému čaju, ale s čajom 
nemá  nič spoločné. Je plné 
vitamínov a minerálov a je 
považované za výživný 
celotelový tonik. Často je 
používané aj ako stimulant pri 
mentálnej alebo fyzickej únave 
alebo pri bolestiach hlavy. 
Maté je energetický nápoj, 
ktorý vďaka prirodzenému 
obsahu kofeínu stimuluje 
trávenie, metabolizmus a krvý 
obeh. Je podávané v malej 
tekvičke zvanej kalabasa 

a pije sa cez kovovú slamku zvanú bombilla. Maté je veľmi populárne hlavne 
v Latinskej Amerike. 

 
 

51. Maté Lemon (Citrónové Maté) ............................................... € 3.50 
Je to Maté zmiešané s citrónovou trávou. Výborná osviežujúca chuť. 
 

 
52. IQ Maté s Ginkom a Guaranou.............................................. € 3.50 
Zloženie: Mate (min. 73%), ginkgo, guarana, pomarančová kôra, kvet slnečnice 
a slezu, aróma. 
 

 
53. Maté De Paraguay ................................................................ € 3.90 
Maté patrí medzi národný nápoj v Paraguaji. Maté sa zmieša so zaúdeným 
čiernym čajom Lapsang Souchong a osladí sa medom.  
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54. Roibos AAA  ........  .................................................................. 3.50€ 
Zloženie : rooibos, granátové jablko, listy ostružiny, vitamín C, prášok ovocia 
Acai a Acerola Rooibos sa vyrába z rozkúskovaných vetvičiek a špicatých listov 
juhoafrického tzv. červeného kra Aspalatus linearis. Rooibos neobsahuje kofeín, 
preto sa môže popíjať počas celého dňa. Obsahuje vysoký podiel flavonoidov, 
vďaka ktorým chráni naše telo okrem iného aj pred rakovinou. Posilňuje 
obranyschopnosť. Obsahuje veľa vitamínu C a železa, teda pomáha pri 
málokrvnosti, rovnako zmierňuje dojčenské koliky. Má antialergické a 
imunomodulačné vlastnosti, overil sa aj v liečbe nespavosti, depresií, pri 
podráždení, strese, úzkosti a bolestiach hlavy, pretože udržiava serotonín 
(hormón šťastia) dlhšie v mozgu. Pomáha chudnúť, v ústnej dutine pomáha liečiť 
afty a ostatné zápaly. Nálev má sýtu červenú farbu a osviežujúco skladkastú 
medovú chuť aj vôňu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

55. Zelený Rooibos ....  .................................................................. €3.20 
Rooibos vo svojej najprírodnejšej forme. Lístky a vetvičky nie sú fermentované a 
obsahujú ešte viac antioxidantov ako klasický červený rooibos. Chuť je o trošku 
menej sladkastá, chutí však výborne a pochutia si na ňom aj malé bábätká či 
seniori. 
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☼ Ovocné čaje – nezameniteľná chuť 
prírody 

 
 

56.Babičkina záhrada  .................................................................. €3.50 
Podávané s cukrom 
Zloženie: ibištek, hrozienka, jahoda, ríbezľa, ostružina, červená repa, jablko, list 
ostružiny, čierna baza a jarabina, aróma. 
 

57.Lesný likér ............  .................................................................  €3.50 
Podávané s cukrom 
Zloženie: ibištek, hrozienka, šípky, lesná jahoda a malina, čierna baza, čierna 
jarabina, ovocno-rumová aróma. 
 
 

58.Indiánske leto .......  .................................................................. €3.50  
Podávané s cukrom 
Zloženie: ibištek, jablko, šípky, pomarančová kôra, hrozienka, čierna baza, 
maliny,aróma. 
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 Bylinkové čaje – liečivá 
sila z našej prírody  

                                    
59.Chrípka, prechladnutie ............................................................. €3.20 

Podávaný s medom 
Zloženie : baza, lipa, túžobník, lieska, malina, 
rebríček obyčajný, mäta. 
 

 
60. Kašeľ, ochorenie dýchacích ciest  ............................................ € 3.20 

Podávaný s medom  
Zloženie : prvosienka, jahoda, mat. dúška, levanduľa, praslička, malina, 
skorocel, divozel, fialka. 
 

61. Relaxačný a protistresový čaj ...................................... € 3.20 
Podávaný s medom 
Zloženie : medovka, vres, levanduľa, prvosienka, mäta. 
 

62. Elixír G-21 – posilnenie imunity a detoxikáci .............. €3.20 
Podávaný s medom 
Zloženie : levanduľa, hloh, zlatobyľ, komonica, brusnica, breza, ríbezľa, 
bôľhoj, repík, praslička, čučoriedka, malina, materina dúška, nechtík, 
rumanček, rebríček obyčajný, ľubovník, baza, pamajorán, čakanka, 
prvosienka. 
 

63.Konopný čaj (podávaný s mliekom) ............................... € 3.90 
Čaj z čistej konopy siatej, ako jednej z najúčinnejších liečivých rastlín. 

Rastlina neobsahuje THC, takže je neškodná 
a je vhodná pre všetky vekové kategórie. 
Konopa siata obsahuje nasledujúce látky 
a vitamíny: Omega3, Omega6, železo, vápnik, 
horčík, draslík, vitamín A, vitamín B1, vitamín 
B2, vitamín B3.   

 
 



 
 

32 
 

Ľadové čaje a čajové drinky 
 

Čerstvý ľadový čaj / 440 ml (podľa ponuky- len v lete)  ...... €2.90 

Ľad. čaj mix. s ovocím (podľa ponuky- len v lete) 440ml ..... €3.90 

Matcha Booster/440 ml  ................................................... € 3.90 

Osviežujúci nápoj  vzniká spojením Japonského zeleného čaju Matcha 

a ananásového džúsu alebo nápoja z Aloe Vera. Čajový drink, ktorý vás celkom 

slušne nakopne na zvyšok dňa ;-) . Podávaný studený. 

  

Minerálka perlivá, neperliva, jemná 0,5l ............................. €1.50  

 Džús 100%–nie z koncentrátu (pomaranč, jablko)  ..... €0.70/dcl 

 Horúce jabĺčko/hruška ....................................................... .€2.00 
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Niečo na zahryznutie... 
Bratislavský rožok  makový/orechový  ........................ € 1.20/kus 

 

čajové pečivo 100g .  ............................................................ € 2.50 

 

sušené ovocie 100g .  ............................................................ € 2.50 

 

japonské ryžové krekry 80g  ................................................ € 2.50 

 

pistácie/ kešu 80g ..  ............................................................ € 3.00 

 

kešu natural (nesolené a nepražené) 80g ............................. € 3.50 

 

arašidy 100g ..........  ............................................................ € 1.90 
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Vodné fajky – Shisha, Hookah 
 

Vodná fajka s tabakom AL Fakher .............................................. € 9.90 

Vodná fajka AL Fakher pri objednávke s čajom ........................... € 8.90 

Vodná fajka s kamienkami ........................................................... € 9.90 

Vodná fajka s kamienkami pri objednaní s čajom ......................... € 8.90 

 

Znovu naplnenie fajky bez preplachu. ......................................... € 6.90 

 

Shisha S XXL korunkou + cca 30% tabaku viac oproti štandardnej 

korunke, ideálna pre väčšie skupiny ............................................ €11.90 

 
Jedna vodná fajka je určená maximálne pre 3 ľudí.(XXL pre 5 ľudí). 
Tabakové príchute stále obmieňame, spýtajte sa obsluhy na 
aktuálnu ponuku.  
   
Vážení zákazníci, 
 -  príprava jednej vodnej fajky 
trvá cca 15-20 minút 
- čas fajčenia závisí od počtu osôb 
/1 osoba cca 1.5 hodiny, 2 osoby    
1hod/3 osoby cca 40 min. 
- používame uhlíky z kokosu – 
prírodný produkt, nezaťažujúci 
životné prostredie, bez vône a 
chuti, jeden z najlepších na trhu 
- Každá vodná fajka je pred 
ďalším použitím kompletne 
rozobratá, všetky jej časti sú 
prepláchnuté a voda je vymenená za čistú. 

 
Ak potrebujete asistenciu alebo pomoc, požiadajte prosím personál. 

!Vodné fajky podávame len osobám starším ako 18 rokov a na 
požiadanie je potrebné predložiť preukaz totožnosti!  
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História Vodných fajok 
 
Aj keď si veľa ľudí myslí že "shisha" ako ju poznáme dnes vznikla v Egypte, 
nie je to tak. Korene vodnej fajky pochádzajú z Indie. V podobe v akej ju 
dnes poznáme sa zrodila okolo pätnásteho storočia, kedy sa začala indická 

výroba skla. To bolo 
výsledkom vývozu skla do 
Indie prostredníctvom Britskej 
Východoindickej spoločnosti. 
Sklenený základ sa nazýval 
Shisha.  
Jeho tajuplnosť sa rozšírila do 
Iránu, kde sa s ňou 
používal  špeciálne silný, 
neochutený tabak, nazývaný 

"Ajami". Preslávila sa počas vlády Ottomanovej ríše. Sultáni tej doby si 
nechali robiť portréty s ich Nargiles ( vodnými fajkami ) a  vodné fajky sa 
stali symbolom sociálneho postavenia tej doby. Fajčila sa po kráľovských 
večeriach a diplomatických stretnutiach. 
Čo robí vodnú fajku tak príťažlivú pre tak rozmanitú populáciu ľudí dnes? 
Na prvý pohľad sa môže zdať, že posedenie pri vodnej fajke nie je ničím 
mimoriadne, avšak dá sa povedať, že žiadne „nabitie“ nie je rovnaké.  
Umenie prípravy vodnej fajky, zdieľanie osobných a tradičných techník, 
starostlivé a jemné zaobchádzanie s fajkou, kvalitné uhlie to všetko je 
potrebné dodržiavať. Sú to rokmi overené tradície, ktoré spolu so správnym 
zostavením fajky dajú výsledné príjemné posedenie či už s priateľmi alebo 
sám. 

 
Fajčenie vodnej fajky ... 
Fajčenie vodnej fajky nemá nič spoločné s fajčením cigariet. Cigarety sú pre 
nervóznych ľudí, súperiacich ľudí, ľudí ktorí sa stále niekam ponáhľajú. Keď 
fajčíte vodnicu, máte čas porozmýšľať. Učí vás trpezlivosti a tolerancii a 
zároveň si užívate príjemnú spoločnosť vašich priateľov či známych. 
Fajčiari vodných fajok majú oveľa vyrovnanejší život v porovnaní s 
fajčiarmi cigariet.  
Nie je dôležité, čo máte naložené vo vodnej fajke, ale hlavné je to, s kým ju 
fajčíte 



Vážené sypané čaje, ktoré si môžete zobrať domov. 
Milí hostia, každý čaj z našej ponuky si u nás môžete zakúpiť a pripraviť aj doma či v práci. 
 

 
 
Biele čaje 25g 50g 

1. Shou Mei – „Obočie“ (strana 9. ) .   .......................................................................................... € 3.50 € 6.00  
2. Bai Mu Dan (strana 9. )..............  ........................................................................................... € 3.50 € 6.00 
3. Biela opica (strana 10.) ................   .......................................................................................... € 3.50 € 6.00 
4. Rohini FTGFOP biely, ručne rolovaný Darjeeling 1.zber (strana 10. )..................................  € 6.90 € 12.00 
5. Biely Nepal (strana 10.) ..............  ........................................................................................... € 6.90 € 12.00 

 

Zelené čaje    
6. Gunpowder – „Pušný prach“ (strana 11.)  ..............................................................................  € 2.00 € 3.50 
7. Chun Mee – „Vzácne obočie“ (strana 11. )  ............................................................................  € 2.00 € 3.50 
8. China Sencha (strana 11.)  ...........   .......................................................................................... € 2.00 € 3.50 
9. Zelený Pu Erh (strana 11.)  .........   .......................................................................................... € 3.50 € 6.90 
10. Lung Ching – „Dračia studňa“ PREMIUM (strana 11.) ......................................................  €4.50 €8.50  
11. Bancha (strana 12.) .....................   .......................................................................................... € 3.50 €4.90 
12. Kusa Cha s Matchou (strana 12.)   .......................................................................................... € 3.90 €6.00 
13. Marimo Sencha BIO(strana 12.) .   .......................................................................................... € 4.50 €7.00 
14. Sencha Rosa Bio (strana 13.)  ......  ........................................................................................... € 4.90 €8.90 
15. Go En BIO(strana 13.) ................   .......................................................................................... € 7.90 €15.00 
16. Uji Gyokuro BIO(strana 13.) ......   ........................................................................................ € 12.50 €25.00 
17. Tamaryokucha Violet Bio (strana 14.)  ................................................................................... € 9.90 €17.60  
18. Matcha Superior BIO (strana 14.)  ............................................................................. podľa ponuky  
19. Kukicha BIO (strana 14.) ...........  ........................................................................................... € 3.90 €6.90 
20. Genmaicha (strana 15.) ................   .......................................................................................... € 1.90 €3.50 

 

Oolongy – polozelené čaje 
 

21. Tie Guan Yin – „Železná bohyňa“ (strana 16.) ......................................................................  € 3.90 €6.00 
22. Shui Xian SG (strana 16.)............   .......................................................................................... € 3.50 €6.00  
23. Ali Shan (strana 16.) ...................   .......................................................................................... € 4.90 €9.00  
24. Mliečny oolong Jin Xuan (strana 17.) ....................................................................................  € 4.90 €9.00  
25. Tung Ting - “Zamrznutý vrcholček“ (strana 17.) ...................................................................  € 4.90 €9.00 
26. Giddapahar  Oolong 2.nd flush Darjeeling exclusive (strana 17.) ............................................ €4.90 €9.00 

 

Čierne čaje: 
27. Puerh (strana 18.)  .......................  ........................................................................................... € 2.50 €3.50 
28. Puerh tehla(strana 18.) ................   .............................................................................. podľa ponuky 
29. Keemun (strana 18.)  ...................  ..........................................................................................  € 1.90 €2.90 
30. Zheng Shan Xiao Zhong -Lapsang (strana 18.)  ....................................................................  € 1.90 €2.90 
31. Čierny Nepál (strana 18.)  ...........  ........................................................................................... € 3.90 €6.00 
32. Rize čaj (strana 19,) ....................  ........................................................................................... € 1.90 €3.00 
33. Ceylon Adam’s Peak (strana 20.)    .......................................................................................... € 2.50 €3.90 
34. GRUZIA (strana 20.)  ................   .......................................................................................... € 2.50 €3.90 
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Čierne čaje z Darjeelingu: 25g 50g 
 

35. Gomtee – 1.zber, ručne rolovaný „exclusive“ (strana 23,) ........................................................ € 3.90 €8.00 
36. Giddapahar – 1.zber, ručne rolovaný „exclusive“ (strana 23,) ................................................. € 3.90 €8.00 
37. Castleton Moonlight 1.zber (strana 23.)  ...............................................................................  € 3.90 €8.00 
38. Rohini Japonica 2. Zber (strana 23.)  ...................................................................................... € 3.90 €8.00 
39. Assam CTC (strana 24.)  ..............   .......................................................................................... € 2.50 €3.90 
40.  

Ajurvédske čaje 
41. Masala (strana 25.)  ....................  € N/A 
42. Yoga Chai (strana 25.) .................  ........................................................................................... € 2.90 €4.00 
43. Aktívny muž (strana 26.)  ...........   .......................................................................................... € 2.90 €4.00 
44. Vitálna žena (strana 26.)  ...........   .......................................................................................... € 2.90 €4.00 
45.  

Aromatizované čaje  
46. Čína Jazmín (strana 26.)  ............   .......................................................................................... € 1.90 €3.00 
47. Jazmínový kvet 1L (strana 27.)  .   ................................................................................... € 1.90/kus 
48. Ranná rosa (strana 27.)  ..............  ........................................................................................... € 2.50 €3.90 
49. Írsky krémový čaj (strana 27.)  ....   .......................................................................................... € 2.50 €3.90 
50. Tuareg (strana 27,)  .....................   .......................................................................................... € 2.50 €3.90 
51. Vanilkový zelený čaj (strana 28.)   ........................................................................................... € 2.50 €3.90 

 

Maté a Rooibos  
52. Maté Rancho - Zelené Maté (strana 28.)  ..............................................................................  € 1.50 €2.50 
53. Citrónové Maté (strana 28,)  .......   .......................................................................................... € 1.90 €2.90 
54. IQ Maté s ginkom a guaranou (strana 28.) ............................................................................. € 1.90 €2.90 
55. Maté De Paraguay (strana 28.) ...   .......................................................................................... € 1.90 €2.90 
56. Roibos AAA (strana 29.)  ............   .......................................................................................... € 2.50 €3.90 
57. Zelený Rooibos (strana 29.)  ........   .......................................................................................... € 1.90 €2.90 

 

Ovocné čaje 
58. Babičkina záhrada (strana 30.)  ..   .......................................................................................... € 1.90 €3.50 
59. Lesný likér (strana 30.)  ...............   .......................................................................................... € 1.90 €3.50 
60. Indiánske leto (strana 30.) ..........   .......................................................................................... € 1.90 €3.50 
61.  

Bylinkové čaje 
62. Chrípka, prechladnutie (strana 31.)  .......................................................................................  € 3.50 €5.50 
63. Kašeľ, ochorenie dýchacích ciest (strana 31.)  .........................................................................  € 3.50 €5.50 
64. Relaxačný a protistresový čaj (strana 31.)  .............................................................................  € 3.50 €5.50 
65. Elixír G21 (strana 31.)  ...............  ........................................................................................... € 3.50 €5.50 
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Zaujímavé fakty o čaji 
 

- Jedným z najzaujímavejších faktov o čaji pre nováčikov je, že všetky čaje sú 

z rovnakej rastliny Camellie Sinensis 

- Rozoznávame 4 základné typy čaju: biely, zelený, oolong a čierny. Ale pod 

vplyvom rôznych kultúr sa tieto 4 typy rozrástli do tisícok rôznych odrôd. 

- Ak pitie mlieka posilňuje vaše kosti, rovnaké účinky má aj pitie zeleného 

čaju vďaka polyfenolom, ktoré obsahuje.  

- Počas jedného dňa dokáže skúsený čajový oberač nazbierať zhruba 32 kg 

čaju. To je dosť  na 10600 čajových šálok. 

- Vedeli ste, že čaj potláča chuť na jedlo? Ak máte problém s nadváhou, lebo 

„musíte mať stále niečo v ústach“, skúste namiesto  toho popíjanie čaju.  

- Čaj úspešne znižuje cholesterol a má priaznivé účinky na srdce. 

- Ak chcete z čaju získať všetky blahodarné účinky, skúste nahradiť čajové 

vrecúška kvalitným sypaným čajom. A ako bonus objavíte úplne nový svet 

chutí a vôní a pojem čaj pre vás získa úplne nový rozmer. 

- Mnoho vedeckých štúdií 

označuje čaj ako vyborný 

preventívny prostriedok 

proti rôznym druhom 

rakoviny 

- Pravidelné pitie čaju vás 

dokáže ochrániť aj pred 

zubárom. 3-4 šálky denne 

preukázateľne znižujú 

množstvo baktérií 

v ústnej dutine, dokonca aj keď je čaj sladený a zároveň eliminujú zápach 

z úst.  

- Pravidelné pitie čaju posilňuje imunitný systém vďaka jeho prirodzeným 

antibakteriálnym vlastnostiam.  

- Šálka bieleho čaju má rovnaký obsah antioxidantov ako 10 pohárov 

jablkového džúsu. 
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Čaj dňa za 2.90 € – každý deň 
iný čaj. 

 
 
 

Pondelok – China Sencha  (Zelený čaj) 

 

Utorok -  Keemun  (Čierny čaj) 

 

Streda -  Maté Rancho (Zelené Maté) 

 

Štvrtok – Rizé  (Čierny čaj) 

 

Piatok – Tuarég (Zelený čaj s mätou a cukrom) 

 

Sobota – Lapsang (Čierny čaj) 

 

Nedeľa -  Gruzia  (čierny čaj) 
 


