CEAI VĂRSAT
DEMMERS TEEHAUS
Cultură de ceai de înaltă calitate.

Ceai de înaltă calitate, de pe plantaţii controlate
  Prezentare completă
Selecţie cuprinzătoare pe placul cunoscătorilor
Sugestii de servire

www.demmer.ro

Top 10 în HoReCa
CEA I N EG RU
97525

Timp de infuzare 3-4 minute Temperatura apei: 90-95°C
Earl Grey

Legendarul clasic printre ceaiurile aromatice negre. Amestec parfumat de ceaiuri fine negre din Ceylon şi
China, este rafinat cu ulei de bergamotă premium şi prezintă un gust plin de Earl Grey.

CEA I VER DE
97524

Timp de infuzare 2-3 minute Temperatura apei: 80°C
Sun of the East

Unul dintre cele mai populare ceaiuri verzi aromate! Reţeta conţine ceaiuri verzi din China, selectate cu
grijă, decorate cu flori frumoase, coajă de portocale şi arome exotice.

97522

Sencha

Ceai verde clasic din Taiwan, insulă numită “Formosa” (Insulă frumoasă) de către coloniştii portughezi.
Sencha este unul dintre cele mai populare sortimente de ceai verde din lume. Infuzia are un gust proaspăt
şi fin cu o uşoară aromă de fân.

1710

Green Jasmine

Un ceai verde robust şi astringent, produs prin metodele tradiţionale, în combinaţie cu flori de iasomie
proaspete. Obţinem o infuzie de culoare deschisă, ce poatră parfumul florilor de iasomie.

INFU Z II DE FRUC T E
97530
Apple Amaretto

Timp de infuzare 5-8 minute Temperatura apei: 100°C

97528

Hawaii Cocktail

Amestec exotic, cu flori de hibiscus, măceşe, coacăze, ananas confiat (ananas, zahăr), papaya (papaya,
zahăr) şi bucăţi de mango (mango, zahăr), îmbogăţit cu coajă de lămâie şi arome de piersică şi mango.
Rezultă o infuzie aromată, de un roşu intens, ideală şi pentru ceai cu gheaţă!

97531

Forestberry Cocktail

Amestec revigorant de măceşe, flori de hibiscus, bucăţi de mere, boabe de soc şi frunze de mure, îmbogăţit
cu arome delicioase de zmeură şi coacăze negre. O infuzie foarte fructată, intensă, de culoare roşie.

97529

Pina Colada

Un cocktail originar din Insulele Caraibe, cu flori delicate de hibiscus, măceşe, bucăţi confiate de ananas
(ananas, zahăr, acidifiant: acid citric), coajă de portocale şi nucă de cocos tocată, precum şi aromă de nucă
de cocos. Infuzia are o aromă cremoasă şi dulce, un ceai delicios care poate fi băut fie rece sau cald. Nu
conţine alcool.

Amestec proaspăt şi interesant cu măceşe, hibiscus, coajă de lămâie, bucăţi de mere, îmbogăţit cu aromă de
migdale. O infuzie de fructe bogată în vitamina C, cu note de marţipan.

CEA IUR I RO O IB O S
97527
Rooibos African
Chai

Timp de infuzare 4-5 minute Temperatura apei: 100°C

CEA IUR I DE P LA NT E M E D I C I N A L E
97532
Nana Mint

Timp de infuzare 5-8 minute Temperatura apei: 100°C

O specialitate de rooibos, fără cafeină, gen „Masala”, din Africa de Sud, cu scorţişoară, nucşoară, coajă
de citrice, bucăţi de ghimbir, anason, piper şi cuişoare. Fără arome suplimentare. O infuzie cu gust bogat,
plăcut şi dulce picant, ideal consumat ca un chai latte!
Ceai de mentă creaţă de calitate, soi cunoscut şi sub numele de “mentă marocană”. Menta mărunţită dă
naştere unei infuzii cu o aromă proaspătă, cu un efect răcoritor, luminoasă şi dulce. Este consumat în întreaga
lume ca o băutură ce potoleşte setea, atât sub formă caldă cât şi rece.

Alte ceaiuri BESTSELLER
CEAIURI NEGRE

INFUZII DE FRUCTE

CEAI DE PLANTE MEDICINALE

CEAIURI ALBE

3130 English Breakfast Tea

5810 Mango Cocktail

6750 Good Evening Tea

1949 Vanilla Lemon White

4140 Caramello

6390 Wild Cherry

6120 Good Morning

1909 Bio White Satin

2020 Bio Indian Chai

5260 Red Orange

6450 Herbal Breakfast

2579 White Blueberry

1560 Assam CTC Typ Typhoo

5350 Fig & Basil

6680 Meditation Tea

2549 Silver Cloud

4890 Vanilla Bourbon

5790 BIO Mild Berry

6850 Peppermint
653 Ginger Lemon

CEAIURI VERZI

CEAIURI ROOIBOS

CEAI MATE

SPECIALITĂŢI DE CEAI

2130 BIO Gunpowder

6350 Bio Rooibos Orange Peppermint

3530 Mate Green

96352 BIO Japan Matcha Ready Mix

1410 Green Kimono

6810 Rooibos Echinacea and Aloe Vera

3540 Mate Limone

92989 BIO Oriental Chai Sirup

97534 Kashmir Chai Walla

93761 BIO Ice Tea Sirup with Lime

4400 Japan Cherry

93762 BIO Ice Tea Sirup with Elderflower

5SDTEAL Spring Detox Tea

93763 BIO Ice Tea Sirup with Red Berrys

2370 Pumpkin & Seabuckthorn

381 Spices for Mulled Wine

PACHET HORECA BASIC CEAI VĂRSAT
Pachetul conţine:
· Câte un pachet de ceai din cele mai populare 10 sortimente (250g),
completat cu o specialitate de ceai cu condimente orientale
· Ceaşca 410 ml cu capac şi farfurie -10 buc
· Display pentru prezentarea produselor
· Cutie dozator 125 ml cu etichetă -10 buc.
· Linguriţă dozator
· Meniu de ceaiuri -10 buc;
· Pahare pentru Oriental Chai - 6 buc.
· Table Tent pentru Oriental Chai -10 buc.
· Alte materiale promoţionale (stopper de raft şi orar)

În cadrul pachetului plătiţi doar ceaiul, iar noi vă punem la dispoziţie toate accesoriile necesare pentru promovare şi servire în mod gratuit!

