
We schenken onze verse thee in een 

smaakvol kannetje. Je savoureert hem in 

alle rust, met al je zintuigen. 

Vraag gerust advies i.v.m. het zetten 

van onze verse thee. 

 

 

 

    

      Tea is to the body as music to the soul 

Thee is één van de populairste dranken wereldwijd. Al eeuwenlang drinken mensen thee. 
Niet alleen om hun dorst te lessen, maar ook voor de vele positieve gezondheidseffecten.  

Bovendien is theedrinken een ritueel – een moment van bezinning en even ‘stilstaan’. 

 

Theedrinken is ook reizen met je smaakpapillen. 

Bistro Chadō is je gids op deze zintuiglijke verkenningstocht.  

We voeren onze verse thee rechtstreeks in uit verschillende regio’s en selecteren hem zorgvuldig.  

Hij is organisch geteeld en van premiumkwaliteit.  

 

In onze shop ontdek je thee-accessoires en nog andere theesoorten dan op de kaart. 

Vraag ernaar en we maken je wegwijs in het unieke aanbod met een vijftigtal soorten. 

Zo vind je gegarandeerd jouw favoriet om thuis van te genieten, 

of om als hartverwarmend cadeau te schenken. 

 

Leuk weetje: Chadō betekent ‘de weg (of het levenspad) van de thee’. 

In het Chinees en Japans bevat het woord dan ook de karakters voor weg en thee: 茶道 
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FRUITTHEE BLEND  

Hibiscus Passion (4 tot 5 min.)     3,50                                                                                                         
Stel je een warme zomerdag voor – zwoel en fruitig. Precies zo smaakt 

deze hibiscusthee.De bloemsoort heeft een cranberry-achtige smaak en 

zit tjokvol vitamine C. 

 

HONEYBUSH/ROOIBOS  

Rooibos Orange (4 min.)     3,50                                                                                                                    
Ideaal voor wie houdt van een kruidenthee zonder theïne en met weinig 

looizuur. De smaak is die van milde rooibos met het aroma van 

zongerijpte sinaasappels. 
                                                                                                                                                                          

KRUIDENTHEE                                                                  

Wildekamillethee (4 tot 5 min.)     4,00                                                                                                        
Deze thee is gekend voor zijn ontspannende en rustgevende werking: een kopje antistress.  

De zachte en toegankelijke smaak is ideaal voor ‘beginnende’ theedrinkers. 
 

Berberthee (4 tot 5min.)     4,00                                                                                                                    
Een klassieke, verse muntthee op basis van Assam-thee en met een heerlijk kruidige nasmaak. 

 Geserveerd met verse muntblaadjes. 
 

Gemberthee (4 tot 5 min.)     4,00   
Een hartverwarmend kopje troost met een pittige gembersmaak. Deze huisbereide, gezoete thee  

met verse gember is een opkikker op koude dagen … of op om het even welk ander moment.                                        
 

Relaxing time (4 tot 5 min.)     3,50                                                                                                             
Zin om letterlijk en figuurlijk even stil te staan? Met deze thee rijk aan venkel en gember  

druk je zo de pauzeknop in – heilzaam voor je geest en nog lekker ook. 
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Theeselectie Chadō 
 

ZWARTE THEE 

Darjeeling, India (4 min.)     3,50                                                                                                
Deze thee wordt op de uitlopers van de Himalaya verbouwd, op een hoogte van 1200 tot 2000 meter.  

De smaak en het aroma zijn fruitig en kruidig – een must voor fijnproevers. 
 

Ceylon Uva, Sri Lanka (4 min.)     3,50 

Een elegante afternoon tea die je verleidt met een aards aroma, een ietwat nootachtige en tegelijk 

evenwichtige smaak. Heerlijk met een wolkje melk of een vleugje citroen.                                           
 

Jin Jun Mei, China Fujian* (4 min.)     5,50 

Prestigieus en barstensvol smaak dankzij de ambachtelijke verwerking van de bladeren.  

Qua smaak overheerst karamelzoet met een aroma van gedroogd fruit en longan:  

een vrucht uit de lychee-familie. De theestruiken gedijen uitstekend op de Wuyi-bergflanken. 
 

Creamy earl grey (4min.)     3,50 

Een kwaliteitsvolle blend van Chinese en Sri Lankaanse zwarte thee met een crèmige smaak.  

Geparfumeerd met bergamot dat er een bloemige, lichtjes bittere citrustoets aan geeft. 
 

Dark as the night (4min.)     3,50                                                                                                                  
De hoofdbestanddelen van deze mengeling van zwarte en groene  

thee bestaat uit amandelen en jackfruit of nangka: een voedzametropische vrucht.  

Laat je verrassen door een fruitige creatie met een portie pit.  

                                                                                                                                                                                                                               

OOLONGTHEE 

Da Hong Pao, China Wuyishan* (3 tot 4 min.)     5,50                                                                              
Deze ‘rock tea’ heeft een minerale smaak, te danken aan de rotsachtige  

grond waarop hij groeit. Boordevol complexiteit en verrassing.  

Telkens je hem opgiet (tot 8 keer toe!), trakteert hij je op een ander 

smaaklaagje. Tip: heerlijk in combinatie met kaas. 

  

Oolong Pink Lady, Taiwan (4 min.)     3,50                                                                                      
Een thee die zijn naam niet heeft gestolen.  

Deze bekoorlijke drank is zacht en delicaat.  

De sappige frambozen geven er een zurig tintje aan. De fraaie kleur?  

Die is het resultaat van rozenbloesems, gemengde rozenblaadjes en 

roze korenbloem. 
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PU-ERH THEE 
Pu-Erh TuoCha mini roos, China Yunnan *(5 min.)     5,00                                                                  
Na fermentatie wordt deze thee geperst in de vorm van een vogelnestje. Zijn smaak ontwikkelt  

zich doorheen de jaren, net zoals wijn: hoe ouder, hoe beter.  Een ideale thee om te bewaren …  

of nu van te genieten. Je proeft subtiele zoetigheid met een floraal aroma van rozen en aardse toetsen. 
 

Yunan gold Y001 2019, China Yunnan* (4 tot 5min.)     5,00                                                                              
Zin in een detox? Pu-Erh-thee heeft een ontgiftende werking en zou helpen om overtollige  

lichaamsvetten te verwijderen. Dat maakt van deze thee een uitstekend kopje voor je gezondheid.  

De heerlijke smaak krijg je op de koop toe. 

 

WITTE THEE 
Silver Needle, China Fujian* (3 min.)     5,00                                                                                  
Silver Needle dankt zijn naam aan de kiemen of topjes die voor deze thee 

geplukt worden en bedekt zijn met pluizige haartjes. Deze hoogwaardige thee 

wordt geëerd voor zijn zoete smaak, fluweelzachte aroma en lage theïnegehalte. 

Fijn om te weten: de topjes worden slechts twee dagen per jaar geplukt en met 

de hand verwerkt.  

 

GROENE THEE 
Shizuoka Sencha, Japan (3 min)     3,50 
Een milde, verkwikkende thee met een grasachtige smaak, die verbouwd wordt in het Japanse Shizuoka.  

De blaadjes worden geplukt in de vroege lente. En dat proef je. 

 

Wuyi Qing Cha, China Fujian* (3 min.)     5,00                                                                                
Deze thee wordt 100 procent biologisch geteeld op een kleinschalige plantage in het Wuyi-gebergte.  

De uitgebalanceerde smaak is fruitig, kruidig en met minerale eigenschappen.  

Inclusief een zweempje nori. 
 

Jasmijnbloesem, China Fujian (4 min.)     3,50                                                                                             
Deze groene thee dankt zijn kenmerkende frisse smaak aan de verse jasmijnbloesems.  

Ze worden met de hand geplukt als ze nog in de knop staan of net in bloei.  

Naast de heerlijke smaak heeft deze thee een fraai goudkleurig aftreksel. 
 

Sencha lemon, Japan (4 min.)     3,50                                                                                                          
Een populaire thee die ondertussen een heuse klassieker is geworden. De melange met citroengras en 

citroenschil smaakt rond, vol en fris – ideaal om warm én ijskoud te drinken.  
  

Oosterse liefdesthee, Japan (4 min.)     3,50                                                                                                
Een jasmijnthee met een kruidig aroma en geparfumeerd met oranjebloesem en verse muntblaadjes. 

Achter deze heerlijk geurende jasmijnthee schuilt een zweempje mystiek. Pour les amoureux! 
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