TEA
MENU

green tea

Τιμή / Price
Πράσινο τσάι, κομμάτια μήλου και ροδιού, κάρδαμου και
κανέλλας, γαρύφαλλο, φλούδα μήλου, ροζ πιπέρι, κόλιανδρο,
φέτα πορτοκαλιού, πορτοκάλι, με γεύση κανέλλα - βανίλια
– πορτοκάλι
Green tea, pieces of apple and pomegranate, coriander,
cinnamon ,cardamom, cloves, pink pepper, slices of
orange, with the taste of cinnamon- vanilla- orange.

Πράσινο τσάι, άνθη γιασεμιού
Green tea, jasmine flowers

Μέντα / Mint

Πράσινο τσάι, φύλλα φλισκουνιού, άνθη μέντας,
με γεύση μέντας.
China green gunpowder, pennyroyal leaves, mint blossom
with the taste of mint

Χιώτικο Δάκρυ /
Chios Mastic Symphony

Πράσινο τσάι Bancha, φυστίκι Αιγίνης, αμύγδαλο, άνθη
ακακίας, με γεύση μαστίχας
Green tea Bancha, almond, greek pistachio with mastic
taste

Λεμόνι & Ginseng / Lemonbush Fantazy

Sencha τσάι, τζίνσενγκ, κομμάτια λεμονόχορτου, φλούδα
λεμονιάς, άνθη ηλίανθου, ακακίας και ελίχρυσου, καρπούς
γκουαρανά
Sencha tea, ginseng, lemongrass, pieces of lemon and
sunflower, acacia and helichrysum flowers , guarana with
the taste of lemon

Ευωδία Ροδιού / Pomegranate

Πράσινο τσάι Bancha, φλούδα ροδιού και cranberry (κράνα),
λίλλυ, ροδοπέταλα, με γεύση ροδιού
Green tea Bancha, pieces of pomegranate and cranberry,
lily, roses, with the taste of pomegranate

Τροπικά Φρούτα / Forest Fruits

Νύχτες Ανατολής / Magic Nights

Πράσινο τσάι, άσπρο τσάι, φραγκοστάφυλο, τριαντάφυλλο
μίσχος και άνθος ,άνθη μπλέ κενταύριου, κράνμπερι, μύρτιλο,
ανανάς, παπάγια
Green tea, white tea , orange, pieces of roses , blue
safflower, cranberries blueberry, pineapple and papaya

black tea

Μαύρο Κευλάνης περγαμόντο / Earl Grey
Mαύρο τσάι κευλάνης με άρωμα περγαμόντο
Black ceylon, bergamot flavor

Μαύρο Κευλάνης / Super Pekoe
Mαύρο τσάι κευλάνης super pekoe
Black Ceylon orange pekoe

English Breakfast

Mαύρο τσάι πρωινό δυνατό Assam Ινδίας, τσάι μαύρο
Κεϋλάνης και Κίνας
Black tea strong for breakfast Assam India, black tea
Ceylon and China

Αρχοντικό Μείγμα / Royal Drink

Mαύρο τσάι Super Pekoe Κευλάνης , κομμάτια καραμέλας,
πορτοκαλιού, μπουμπούκι κίτρινου τριαντάφυλλου, κόκκινα
ροδοπέταλα, άνθη ηλίανθου
Black tea Super Pekoe Ceylon, pieces of caramel, orange,
yellow roses flowers, red roses petals, sunflower

Τιμή / Price

Ευωδιαστός Θάμνος / Aromatic Bush

Πράσινο Τσάι Κίνας /
China Green Gunpowder
Γιασεμί / Jasmine garden

Πράσινο τσάι Bancha, κομμάτια καραμέλας, κανέλλας,
κάρδαμου και πορτοκαλιού, γαρύφαλλο, μπουμπούκι κίτρινου
τριαντάφυλλου, κόκκινα ροδοπέταλα, άνθη ηλίανθου, με
γεύση μήλο – κανέλλα
Green tea Bancha, pieces of caramel, cinnamon, cardamom
and orange, cloves, yellow petal roses, red petal roses,
sunflower with the taste of apple- cinnamon

Τιμή / Price

Τιμή / Price

Χριστουγεννιάτικο Θαύμα / Christmas Tea

Mαύρο τσάι Congou Κίνας , κομμάτια κανέλλας και πιπερόριζας, γαρύφαλλο, άνθη καλέντουλας και πορτοκαλιάς, φλύδα
αμυγδάλου, φλούδα πορτοκαλιάς, με γεύση πορτοκαλιού
- κανέλλας
Black tea Congou China, pieces of cinnamon and ginger,
cloves, calendula flowers, slices of almond and orange
with the taste of orange- cinnamon.

Πανδαισία Χρωμάτων / Colour Fantazy

Mαύρο τσάι, κυνόροδο, ιβίσκος, μάνγκο, ιπποφαές, παπάγια,
μήλο, ροδοπέταλα, κενταύριο, ηλίανθος και άρκευθος,
ζαμπούκος
Black tea, hibiscus, mango, buckthorn,papaya, apple,
zambucci, roses petals, sunflower, juniper, safflower

Πορτοκάλι Special

Mαύρο τσάι Super Pekoe Κεϋλάνης, τσάι μαύρο Assam,
πορτοκάλι, άνθη πορτοκαλιάς, με γεύση πορτοκάλι
Black tea Super Pekoe Ceylon, black tea Assam, orange,
orange blossom with the taste of orange

www.parliarosfood.gr

rooibos tea votanic tea
Τιμή / Price

Rooibos κόκκινο Super Grade βιολογικό /
Rooibos Bio

Honeybush και κομμάτια κανέλλας, πιπερόριζας, πράσινου
κάρδαμου, γαρύφαλλο, πιπέρι, γύρη μέλισσας, σπόροι τσουκνίδας, κομμάτια σιτρονέλλας με γεύση κοκτέιλ φρούτων.
Honeybush and pieces of cinnamon, ginger, green cardamom, cloves, pepper,bee pollen, nettle,lemongrass with the
taste of all greek fruit

Kόκκινο τσάι Rooibos αναζοωγονητικό
Red tea Rooibos refreshing

Πικάντικη Συνταγή / Spicy Red

Kόκκινο τσάι Rooibos Αφρικής, κομμάτια κανέλλας και
πράσινου κάρδαμου, γαρύφαλλο, σπόρους μαύρου κάρδαμου,
πιπέρι
Red tea Rooibos Αfrica, pieces of cinnamon and cardamom,
cloves, black cardamom, pepper

Χαμομήλι/ Chamomile

Αγνό χαμομήλι άνθος και μίσχος
Pure chamomile blossoms

Παιδικό/ Child Paradise

Honeybush μήλο& καραμέλα /
Honeybush apple& caramel

Kομμάτια μήλου, περιβλήματα κυνόροδου, άνθη ιβίσκου,
καλέντουλας και μολόχας, φύλλα μολόχας, cranberry
Pieces of apple, hibiscus blossoms, calentoula and mallow,
mallow leaves, cranberry

Φύλλα honeybush (Cyclopia), κόκκινο τσάι Rooibos Αφρικής,
κομμάτια και φλούδα μήλου, άνθη καλέντουλας, καραμέλα
κάντιο καστανό, ροζ κενταύριο με γεύση μήλου – καραμέλας
Honeybush (Cyclopia) leaves, red tea Rooibos Αfrica,pieces
of apple, calentoula blossoms, caramel brown, pink
safflower with the taste of apple- caramel

Fitness & Health
Kόκκινο τσάι Rooibos Αφρικής, γύρη μέλισσας, κομμάτια
λουίζας , γλυκόριζας και σιτρονέλλας , φύλλα βάτου, άνθη
ηλίανθου, πέταλα μπλε κενταύριου, σπόρους κυνόροδου με
γεύση πιπερόριζας
Red tea Rooibos Αφρικής , bee pollen, pieces of vervena
officinialis, pieces of liquorise and lemongrass, bush
leaves, sunflower blossoms, blue cornflower petals ,with
the taste of ginger

Rooibos Pina-Colada

Kόκκινο τσάι Rooibos Αφρικής, κομμάτια γλυκού μήλου,
ανανά, καρύδας και παπάγιας, άνθη ιβίσκου, περιβλήματα
κυνόροδου, φλούδα πορτοκαλιού, ξανθή σταφίδα, με γεύση
ανανά – καρύδας
Red tea Rooibos Αfrica,pieces of apple, pineapple, coconut
and papaya, leaves of hibiscus , pieces of orange, raisins
with the taste of pineapple-coconut

ice tea
Lemon

Rooibos τσάι, μαύρο τσάι, πράσινο τσάι, κομμάτια λεμονιού
και λεμονόχορτο, μήλο, ιβίσκος, ηλίανθος και ακακία
Rooibos tea ,black tea, green tea, pieces of lemon and
lemongrass, apple, hibiscus, sunflower

Peach

Mαύρο τσάι, πράσινο τσάι, ροδάκινο, σταφίδα, ιβίσκος, ροζ
ροδοπέταλα και τριανταφυλλάκι
Black tea, green tea, peach, raisins, hibiscus, pink roses
and small rose

Strawberry

Mαύρο τσάι, κυνόροδο, ιβίσκος, ζαμπούκος, φραγκάρια,
πορτοκάλι, μήλο, φράουλα και ροδοπέταλα
Black tea, hibiscus, zambucci, orange, apple, strawberry
and roses

Τιμή / Price

Άρωμα Ελλάδος / Greek Spirit

Active life

Σπόρους τσουκνίδας, φύλλα μέντας, περιβλήματα κυνόροδου,
κομμάτια γλυκόριζας, άνθη καλέντουλας και μολόχας
Nettle, leaves of mint, pieces of liquorise, calentoula and
mallow

Slim fast
Τιμή / Price

Φύλλα Ματέ Βραζιλίας και μέλισσας (μελισσόχορτο, κιτροβάλσαμο), σπόρους τσουκνίδας, άνθη ιβίσκου και ηλίανθου,
κομμάτια σιτρονέλλας, περιβλήματα κυνόροδου, φράουλα, με
γεύση φράουλας
Μate Brazil leaves, bee balsam , nettle, hibiscus and
sunflower blossoms, pieces of lemongrass, strawberry with
the taste of strawberry

white tea

Τιμή / Price

Συμφωνία Αγγέλων/Angel

Άσπρο τσάι Mao Feng, κομμάτια μήλου και πορτοκαλιού,
γαρύφαλλο, με γεύση πορτοκαλιού – μήλου
White tea Mao Feng, pieces of apple and orange, cloves
with the taste of orange-apple

Κρόκος/ Saffron

Άσπρο τσάι Mao feng, τσάϊ Sencha, στήμονες κόκκινου
κρόκου , με γεύση κενταύριου
White tea Mao feng, tea Sencha, red saffron with the taste
of safflower
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