
 

  

THEEKAART 



 

Zwarte thee 

 

*Lucky Day*  

Ingrediënten: zwarte thee, vlierbessen, 

bramenblad, korenbloem, saffloerbloesem en 

zonnebloembloesem 

 

Lucky Day is een thee voor mooie en gelukkige 

momenten, samen of alleen. De thee is door 

zijn vrolijke kleuren en heerlijke geur een 

beleving op zich.  

 
*Earl Grey* 

Ingrediënten: zwarte thee en bergamot 

Deze klassieke zwarte thee is op natuurlijke 

wijze op smaak gebracht door de hoogwaardige 

bergamot olie, gewonnen uit de schil van de 

circusachtige vrucht van de bergamotplant.  

 

*English Breakfast * 

Ingrediënten: zwarte thee  

Een krachtige traditionele  Engelse thee, 

zoals men in Engeland graag de thee drinkt, 

eventueel met een scheutje melk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groene Thee 

*Groene Cranberry* 

Ingrediënten: groene thee, cranberries, 

saffloerbloesem, distel, rozenbloesem 

 

Groene Cranberry is een fijne groene thee met 

de gezonde cranberries. Lekker en gezond.  

 

*Romance*  

Ingrediënten: groene thee, rozenblaadjes, 

aardbei  

Deze thee heeft de intense geur van romantiek. 

Door de aardbei en de rozenblaadjes waan je je 

meteen in een romantische stemming. Een thee 

om samen van te genieten met een geliefde of 

om even helemaal weg te dromen  

 

*China Jasmijn* 

Ingrediënten: Chinese groene thee, 

jasmijnblaadjes 

China Jasmijn is een frisse Chinese thee met 

een zachte smaak van jasmijnbloesem.  

 

 

*Happy Orange*  

Ingrediënten: groene thee, ananas, 

sinaasappelschil, paardenbloemen  

Geniet van de frisse, fruitige smaak, die 

doet denken aan jonge sinaasappelen, in een 

stijlvolle, milde groene thee. 

 

 



 

*Groene Chai* 

Ingrediënten: groene thee, appel, kaneel, 

sinaasappel, kardemom, peper, koriander, 

kruidnagel 

Groene Chai is een kruidige thee met een 

ronde, zachte smaak. 

 

 

*China Sencha* 

Ingrediënten: lang en breed licht blad, 

klassieke groene thee 

China Sencha is een klassieke chinese groene 

thee. Deze thee bevat een volle frisse 

authentieke smaak. 
 

 

*Noten thee* 

Ingrediënten: witte & groene thee, kaneel, 

sinaasappel, amandel, citroengras, rozenblad 

De noten thee is een melange van witte en 

groene thee.  Samen met de kaneel, 

sinaasappel en de amandel is dit een warme, 

zachte thee die het hele jaar in de smaak 

valt. 

 

 

*White Champagne Cassis* 

Ingrediënten: groene & witte thee, verbene, 

citroengras, citroenmirte, rode en zwarte 

bessen, rozenblad en zonnebloemblad 

Al deze ingrediënten zorgen voor een 

feestelijke smaak sensatie en een heerlijk 

thee moment. 

 

 



Rooibos 

*Rooibos Chai* 

Ingrediënten: rooibos, kaneel, kardemom, 

zwarte peper, gember en kruidnagel 

Rooibos Chai is een kruidige warme rooibos. 

Een echte aanrader voor de rooibos drinker 

die graag iets pittigers wil. Spannend, vurig 

en heerlijk pittig. 

 

*Rooibos Naturel* 

Ingrediënten: rooibos 

Rooibos Naturel is een cafeïnevrije thee met 

een zachte volle smaak.  Deze rooibos heeft 

geen extra toevoeging en is volledig 

biologisch.  

 

*Gebakhuus Rooibos* 

Ingrediënten: rooibos, mango, dragonblaadjes, 

roze peper, goudsbloembloesem, chili 

Een heerlijke traktatie van een speciaal 

soort. Ontdek de mooie samenstelling van de 

Franse dragon met een vurige mango op een 

volle rooibos. 

 

*Sinaasappel Chai*   

Ingrediënten: rooibos, gember sticks, 

kardemom, sinaasappelschil 

 

Zoete sinaasappels met kardemom en verse 

gembersticks zorgen voor een aangename smaak. 

De afwerking van de thee smaakt heerlijk 

zacht. 

 



 

*Rooibos kalahari* 

Ingrediënten: rooibos, cacaobonen, 

hibiscusbloem, citroengras 

Een heerlijke frisse rooibos thee. 

 

 

Herfst en winter thee 

 

*Winterstorm* 

Ingrediënten: koriander, citroengras, 

pepermunt, brandnetelblad, kaneel, sinaas-

appelschil, gember, kardemom, kruidnagel. 

 

Een sterke, kruidige oriëntaalse kruiden 

thee. Dit expressieve kruidenmengsel beschikt 

over een volmondige, langdurige smaak van de 

fijnste  specerijen. 
 

 

*Royal Winter tea* 

Ingrediënten: witte thee, groene thee, appel, 

ananas, rozenbottel schil, kardemom, gember, 

kaneel, rode biet, blauwe korenbloemen, peper 

 

Royal Winter tea is een heerlijke winterse 

groene en witte theemelange, rijk aan 

vruchten en kruiden. 

 

 

 

 

 



 

*Winter Chai thee* 

Ingrediënten: zwarte thee, kaneel, gember, 

rozemarijn, kardemom, zwarte peper, zoethout, 

venkel 

 

Deze winterse Chai thee heeft een krachtig, 

vol en typisch Chai karakter en een aangename 

natuurlijke zoetheid. 

 

*Herfst- Winter Kruiden thee* 

Ingrediënten: wortel, cacaoschil, bramenblad, 

brandnetelblad, eucalyptusblad,  

rozenbloesem, goudsbloem 

 

Deze heerlijke winterse kruidenmelange maakt 

u vrolijk. Met een lichte karamel peperkoek 

smaak. 

 

 

*Wintergloed* 

Ingrediënten: hibiscusbloesem, rozenbottel 

schillen, appel, druiven, ananas , kaneel, 

sinaasappelschil, papaya, zwarte bessen, 

vlierbessen 

 

Deze heerlijke fruitige en winterse thee 

maakt de winter alleen nog maar gezelliger. 

 

 

*Herfststorm* 

Ingrediënten: appel, gember, rozenbottel, 

distel 

 

Na een heerlijke wandeling kan je heerlijk 

tot rust komen met deze Herfststorm thee.  

 

 



 

*Winterwarmte* 

Ingrediënten: tijm, venkel, kaneel, 

zoethoutwortel, heemswortel, citrusschillen, 

kardemom, wondklaver, kruidnagel, zwarte 

peper, geelwortel  

Zoals  de naam al zegt, brengt deze thee 

warmte. Een heerlijke kruidenthee voor een 

ontspannen gevoel in deze koude dagen. 

 

*Gebakhuus Winterspecial* 
Ingrediënten: groene thee, appel, amandelen, 

kaneel, citrusschil 
 

Deze groene thee brengt warmte in de koude 

dagen en smaakt heerlijk bij een lekker stuk 

eigengemaakt appelgebak. 
 

 

*Koning Winter* 

Ingrediënten: hibiscusbloesem, citroengras, 

rozebottelschil, aardbeiblaadjes, kaneel, 

zoethout 

 

Een fijne kruidenmelange met marsepein-kaneel 

smaak die een beetje doet denken aan 

stoofpeertjes. 

 

*Open Haard Romance* 

Ingrediënten: appel, rooibos, kaneel, ananas, 

rozenbottel, cacaobonen, steranijs, amandel,  

kruidnagel, rosa pepertjes 

 

Met deze geurende thee droom je lekker weg, 

het geeft je een warm gevoel, van binnen en 

van buiten.   

 

 



 

*Vleugje Winter* 

Ingrediënten: zwarte thee, rooibos, kaneel, 

dadel, sinaasappelschil, sinaasappelbloesem, 

saffloerbloesem 

 

Vleugje Winter is een warme, licht zoete thee 

en heeft een fluweelzachte vanille nasmaak.  

 

*Sterrenmix* 

Ingrediënten: zwarte thee, rooibos, kaneel, 

dadel, sinaasappelschil, sinaasappelbloesem, 

saffloerbloesem 

 

Een zachte kruidenmelange met een warm-zoete 

smaak. 

 

Kruiden en vruchten 

*Bosvruchten* 

Ingrediënten: zwarte thee, stukjes aardbei, 

aardbeiblaadjes, saffloerbloesem, vlierbessen  

 

Een heerlijke geurende en zachte thee van 

verschillende bosvruchten. 

 

*Grootmoeders Appeltaart* 

Ingrediënten: appel, kaneel, citrusschil, 

sinaasappel, amandel, kamillebloesem, 

rozenbloesem en saffloerbloesem 

Grootmoeders Appeltaart is een heerlijke 

zoete mix van alles waar grootmoeders 

appeltaart voor staat. Met een warme smaak 

van appel en kaneel. 

 

 



 

*Stress Weg* 

Ingrediënten: maretak, bonenschillen, 

johanneskruid, berkenblad, brandnetelblad, 

stukjes perzik, sinaasappelbloesem, 

saffloerbloesem 

Stress Weg heeft eigenlijk geen introductie 

nodig, deze kruiden thee zorgt voor de ideale 

ontspanning van lichaam en geest.  

 

 

*Kruidenbuideltje*   
Ingrediënten: kruizemunt, kamillebloesem, 

melisseblad, bramenblad, aardbeienblad, 

sinaasappelbloesem  

 
De bijzondere ingrediënten van deze thee 

zorgen voor een een relaxed en gezond 

moment. 

 

 

*Mooie Dromen* 

Ingrediënten: aalbessen, citroenmelisse, 

venkel, citroengras, rozenbottelschil, 

kardemom, kamillebloesem, pepermunt, salie 

jasmijn, nootmuskaat 

Mooie Dromen is een kruiden melange die de 

rust stimuleert. Deze thee zorgt voor een 

goede nachtrust, een uitgerust lichaam en 

ontspannen geest. 

 

 

 

 

 



 

*Innerlijke Rust* 

Ingrediënten: kaneel, rozenbottel, schillen 

van citrusvruchten, venkel, hibiscus, gember, 

kardemom, kamille, lindebloesem, kruidnagel, 

zwarte peper 

Door de mix van rustgevende kruiden komt je 

lichaam helemaal tot rust. 

 

*Fresh Energy*   

Ingrediënten: melisseblad, citroenschil,  

verbeneblad, aardbeienblad, citroengras, 

goudsbloembloesem, wortel   

 

Een heerlijke volle geurende thee met de 

frisse smaak van anijs en kruizemunt. Van 

deze thee krijg je (nieuwe) energie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebakhuus wenst u een smakelijke beleving 

 

*De verschillende theesoorten op deze 

kaart kunt u ook bij ons kopen.* 


