
 

  

THEEKAART 



 

Zwarte thee 

*Lucky Day*  

Ingrediënten: zwarte thee, aroma, vlierbessen, 

bramenblad, korenbloem, saffloerbloesem en 

zonnebloembloesem 

 

Lucky Day is een thee voor mooie en gelukkige 

momenten, alleen of samen. 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. 

 

*Zwart Goud* 

Ingrediënten: zwarte thee, citrusschil, 

aroma, korenbloembloesem, bramenblad, 

framboos, bramen 

 

Zwart Goud is een milde zwarte thee met een 

fruitige smaak door met name de frambozen. 

Een frisse thee met een zomers karakter. 
 



 

Groene Thee 

*Groene Cranberry* 

Ingrediënten: groene thee, cranberries, 

aroma, saffloerbloesem, distel, rozenbloesem 

 

Groene cranberry is een fijne groene thee met 

de gezonde cranberries. Lekker en gezond.  

 

*China Jasmijn* 

Ingrediënten: Chinese groene thee, 

jasmijnblaadjes 

China Jasmijn is een frisse Chinese thee met 

een verzachtende 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 doch milde groene thee. 

 

*Groene Chai* 

Ingrediënten: groene thee, appel, kaneel, 

sinaasappel, kardemom, peper, koriander, 

aroma, 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 

thee die het hele jaar in de smaak valt. 

 

 

*White Champagne Cassis* 

Ingrediënten: groene & witte thee, verbene, 

citroengras, citroenmirte, aroma, rode en 

zwarte bessen, rozenblad en zonnebloemblad 

Al deze ingrediënten zorgen voor een 

feestelijke smaak sensatie en een heerlijk 

thee moment. 

 

*Gouden Bergamot* 

Ingrediënten: groene thee, aroma, goudsbloem-

bloesem, korenbloembloesem, rozenbloesem 

Een heerlijke frisse groene thee. 

 



 

Rooibos 

*Rooibos Chai* 

Ingrediënten: rooibos, kaneel, aroma, 

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 drank 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. 

  



 

Lente en zomer thee 

*Happy Fruit* 

Ingrediënten:  hibiscusbloesem, appel, 

ananas, papaya, druiven, aardbei, frambozen, 

kersen 

Van een kopje van deze vrolijke en fruitige 

thee wordt je helemaal happy. 

 

 

*Green Lemon Sencha* 

Ingrediënten: groene thee, citroengras, 

citrusschillen 

Frisse gearomatiseerde groene thee met 

citroengras. Een echte opkikker.  

 

*Gebakhuus Zomerspecial*   
Ingrediënten: rooibos, gember sticks, 

kardemom, sinaasappelschil 

 
Zoete sinaasappelsap met kardemom en verse 

gembersticks zorgen voor een aangename 

smaak.  

 

 

*Summer Dream*   
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! 
 
 

 



 

*Zomer Liefde*   
Ingrediënten: venkel, citroengras, zoethout, 

kamillebloesem, rozenbottel, hibiscusbloesem, 

citrusschil   

 
Een heerlijke opkikker, met een licht zoete 

smaak. 

 

 

 

*Toscaanse Lente*   
Ingrediënten: aardbeienblad, citroengras, 

pepermuntblad, hibiscusbloesem, appel, aardbei, 

rode bessen   

 
Een zoete, zachte geurende thee waarvan je 

helemaal tot rust komt. 

 

 

 

*Avondrood*   
Ingrediënten: citroengras, rozijnen, vijgen, 

dragon fruit, hibiscusbloesem, appel, zure 

kers, goudsbloembloesem 

 
Onze aanrader voor een theeliefhebber die eens 

een andere, bijzondere thee wil proberen! 

Enjoy! 

 

 

*Zoete Liefde* 

Ingrediënten: groene & witte thee, ananas, 

citroengras, frambozenblad, kers, peer, 

citroenmirte, rabarber en zonnebloembloesem 

Deze thee  met zijn frisse, zoete en vrolijke 

ingrediënten laten je met volle teugen 

genieten van de liefde. 

 

 



 

*Detox Thee* 

Ingrediënten:  zoethout, kaneel, klit, gember, 

paardenbloem wortel, venkel, anijs, 

jeneverbessen, koriander, paprika, peterselie, 

salie, kurkuma, kruidnagelbloesem 

Deze thee met speciaal geselecteerde en 

gezonde kruiden zuivert je lichaam en geeft 

je nieuwe energie! 

 

*Dropshot* 

Ingrediënten:  anijs, venkel, rozenbottel, 

koriander, rietsuiker, kaneel, citroengras, 

gemberwortel, steranijs, jeneverbessen 

Zoals de naam van de thee al zegt, smaakt 

deze thee naar het gelijknamige zwarte 

drankje, maar dan met alleen maar gezonde 

ingrediënten. Een smakelijke beleving! 

 

*Zomerwarmte*   
Ingrediënten: kruizemunt, kamillebloesem, 

melisseblad, bramenblad, aardbeienblad, 

sinaasappelbloesem  

 
De bijzondere ingrediënten van deze thee 

zorgen voor een een relaxed moment. 

 
*Zomerbries*  
Ingrediënten: citroenschil, pepermunt, maté, 

appel, saffloerbloesem, malvebloesem, 

citroengras  

 

Kruidenvrouwtjes van vroeger wisten het al, 

deze kruiden thee maakt je vitaal en 

energiek.  



 

Kruiden en vruchten 

*Grootmoeders Appeltaart* 

Ingrediënten: appel, kaneel, citrusschil, 

sinaasappel, amandel, aroma, 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 en 

saffloerbloesem 

Stress weg heeft eigenlijk geen introductie 

nodig; deze kruiden thee zorgt voor de ideale 

ontspanning van lichaam en geest.  

 

 

*Mooie Dromen* 

Ingrediënten: aalbessen, citroenmelisse, 

venkel, citroengras, rozenbottelschil, 

kardemom, kamillebloesem, pepermunt, salie 

jasmijn, en 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 

en zwarte peper 

Door de mix van rustgevende kruiden komt je 

lichaam helemaal tot rust. 

 

 

*Bamboe Fresh Panda* 

Ingrediënten:  appel, ananas, witte thee, 

bamboeblad, kruizemunt, bramenblad, 

rozenbloesem, goudsbloem 

Heerlijk genieten van het beste uit de natuur 

in een theeglas! Fijne vruchtenaroma’s van 

onder andere  aardbei en frambozen en 

toegevoegde muntblaadjes maakt deze zoete 

Bamboe-vruchtenmix tot een echte 

smaakbeleving. 

 

 

 

 

 

 

Gebakhuus wenst u een smakelijke beleving 

*De verschillende theesoorten op deze 

kaart kunt u ook bij ons kopen.* 


