Thee bij Stadsbrouwerij De Borghman
Thee:
Heerlijk genieten van verschillende soorten losse thee.
Een afgestreken schepje is voldoende voor een kopje thee,
3 tot 4 minuten geduld en genieten!

Kruidenthee Brandnetel:
Een kruidige thee met de heerlijke smaak van gezonde brandnetel, maar zonder de
vervelende prikkels. Dorstlessend en bloedzuiverend.
Zwarte thee Earl Grey:
Een melange van bloemige darjeeling (tweede pluk) uit India met een natuurlijk
bergamot aroma (citrus). Hierdoor en aan zijn mooie kwaliteit verdient deze earl
grey de titel superieur!
Groene thee Koek & Zopie:
Een heerlijke mix van groene thee gevuld met sinaasappelschil, stukjes amandel,
steranijs, kruidnagel, roze peper, kardemom, kaneel en rozenblaadjes. Zopie is oud
Hollands woord voor slokje, een borreltje. Tegenwoordig worden in koek en zopie
kraampjes vooral chocomel, gluhwein en koek verkocht. Voor de 19e eeuw bestond
een zopie-recept uit bier, kruidnagel, kaneel en eieren.
Kruidenthee Zorgeloos:
Een combinatie van stukjes fruit en kruiden die de thee een fijne smaak met licht
pittige afdronk geeft. Bij deze lekkere, rustgevende en ontspannende wellness thee
kan je even tot rust komen. Deze kruidenthee is een mix van venkel, kamille, appel,
kaneel, gember, lindebloesem, brandnetel, jeneverbesblad, kruidnagel, schilletjes
en bloesem van de sinaasappel.
Rooibos African Summer:
Met de warme gloed van de Afrikaanse zon en zijn verrassende frisse smaak. de
maracuja zorgt voor het zoetje en de sinaasappel voor het frisse in deze thee. Je ruikt
en proeft het warme zuiden van Afrika. Rooibos, sinaasappelschilletjes, stukjes
sinaasappel en maracuja.
Sencha Cactus Vijg:
Een tropische sensatie in je theeglas. Groene thee met stukjes vijg, meloen, papaya,
ananas en mango, zonnebloem- en korenbloesem en natuurlijk cactusaroma.
Witte thee Summerbreeze:
Een prachtige melange van witte thee, China Pai Mu Tan en China Cui Min, rode
aalbessen en blauwe korenbloemen. Een lust voor het oog en een streling voor je
tong. Een echt thee om van te genieten!
Rooibos Choco Nuts:
Get nuts! Van deze rooibos vol met pure stukjes chocola, knapperige amandelen en
romige karamel. Get nuts with choco nuts!

