
JEMNÉ LÍSTKOVÉ ČAJE.
ČISTÝ POŽITEK.



Máta
Tato jemně aroma-
tická mátová směs je 
charakteristická svou 
svěžestí.

Obj. č.: 410141

Classic
Kompozice nejvzác-
nějších černých čajů 
z vybraných čajových 
plantáží z oblasti 
Assam. Typická silná 
chuť poskytne neza-
pomenutelný chuťový 
zážitek. 

Obj. č.: 410145

Earl Grey
Vzácná směs 
čaje Assam 
a nejjemnějšího 
Ceylonského čaje. 
Jemná příchuť 
bergamotu a květin 
pro svěží a plný 
požitek z čaje.

Obj. č.: 428508

Darjeeling
Jemně elegantní směs 
výjimečných lístko-
vých čajů z nejlepších 
čajových plantáží 
v Darjeelingu. Nápoj 
má zlatožlutou barvu 
a mimořádné květino-
vé aroma.

Obj. č.: 410149

Heřmánek
Vysoce kvalitní 
heřmánkový čaj.  
Sluncem prohřáté 
květy heřmánku 
vykouzlí uklidňující 
pocit. 

Obj. č.: 458251

KVALITNÍ LÍSTKOVÝ ČAJ 

V NYLONOVÝCH SÁČCÍCH.



Směs bylin
Kompozice 
jihoafrického Rooibos 
a aromatického fenyklu, 
zjemněná směsí anýzu, 
lékořice, skořice, 
heřmánku a květů 
slunečnice. Harmonický 
chuťový zážitek.

Obj. č.: 451815

Rooibos, 
pomeranč  
a karamel
Okouzlující kompozice 
jemného Rooibos 
s krémově jemným 
aromatem karamelu 
a s vůní šťavnatého 
pomeranče.

Obj. č.: 410137

Zelený čaj  
s citronovou 
myrtou
Svěží zelený čaj, který 
je zdokonalený citro-
novou myrtou.

Obj. č.: 410135

Masala Chai
Spojení silného čaje 
Assam s neobvyklou 
směsí koření vzbuzuje 
nečekaný chuťový 
zážitek.

Obj. č.: 410143

Malina a ibišek
Nepřekonatelně svěží 
ovocný čaj s výraznou 
chutí malin a ibišku.

Obj. č.: 410139

PLNÁ CHUŤ.



Dřevěný box 
Atraktivní způsob 
prezentace čajů.

Obj.č.: 410916

Čajové menu A5
Pomozte svým hostům  
s výběrem správného čaje.

Obj.č.: 457546
balení 20 ks

Skleněný šálek* 
a podšálek**
Atraktivní čajový komplet představu-
je perfektní způsob servírování čaje.

* Obj.č.: 413787, balení: 6 ks
** Obj.č.: 463052, balení: 6 ks

Kandovaný cukr
Klasický doplněk,  
který upraví chuť čaje.

Obj.č.:479362
balení 500 ks

DOKONALÉ DOPLŇKY.



Samoobslužný stojan
Poutavý akrylový stojan pro šest*  
nebo čtyři** druhy čajů.

* Pro 6 balení, Obj.č.: 459598
** Pro 4 balení čajů, Obj.č.: 459597

Samovar
Skvělý způsob 
prezentace.

Porcelánový set:
Čajová konvice, 300 ml
Obj.č.: 473005, balení 6 ks

Šálek, 280 ml
Obj.č.: 473006, balení 6 ks

Podšálek,ø165 mm
Obj.č.: 473004, balení 6 ks

Porcelánový podnos
210 x 210 mm.

Obj.č.: 473087, balení 6 ks



Nabídněte vašim hostům čaje výjimečné 
kvality a skvělé chuti.

Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o. 
V Holešovičkách 1450/18, Praha 8

Tel.: +420 800 124 421 • e-mail: tcs@tchibocs.cz 
www.tchibo-coffeeservice.cz


