HARNEY & SONS POLSKA

UNIQUE AND UNCOMMON TEAS
PASSION & EXCELLENCE

PROFILE SENSORYCZNE
HERBATY BIAŁE

Tradycyjne chińskie
Yin Zhen (Silver Tips) (wiciokrzew, słodkie siano)
Bai Mu Dan (Tips & Leaves) (prażony por)

Współczesne chińskie
Yin Zhen (Silver Tips) (wiciokrzew, słodkie siano)
Ceylon Silver Needle (pomarańcza, goździk)
Biały Darjeeling (prażony por)

HERBATY ZIELONE

Tradycyjne chińskie
Chun Mee (Skręcona) (prażony por)
Gunpowder (Zrolowana) (prażony por)
Huan Shan Mao Feng (Liście) (prażone orzechy)
Lung Ching (Liście) (chińska kapustka, prażone orzechy)
Bio Lo Chun (Tippy) (kwiaty, cytrusy, prażone warzywa)
Jin Shan (Tippy) (kwiaty, cytrusy, prażone warzywa)

Genmaicha (prażony ryż)
Bancha (trawa)

HERBATY OOLONG

Tradycyjne chińskie
Osmanthus (ananas)
Da Hong Pao (grillowane brzoskwinie)
Ti Quan Yin (kwiaty, śmietana z cukrem)
FengHuang Shuixian (świeży ananas, brzoskwinie)

Tradycyjne chińskie

Współczesne tajwańskie
Bai Hao (gardenia, masło)

Wenshan Bao Zhong (gardenia, masło)
Ali Shan (limonka, karmel, masło)
Dong Ding (kwiaty, ciągutka)

HERBATY CZARNE

Yunann (ziemista, umiarkowana słodycz, pieprzna)
Keemun Mao Feng (czekolada, ananas, róża)
Golden Monkey (pieczony ananas, orzechy)
Czyste czarne
Congous (pieczone owoce, orzechy)
Keemuns (kakao, tost)

Lapsang (wędzona)

Współczesne japońskie
Sencha (szpinak, cytryna)
Gyojuro (mocny szpinak)
Matcha (karczoch)
Hojicha (prażona kawa)

Współczesne z dawnych Kolonii Brytyjskich

indyjskie
Darjeeling, First Flush, Second Flush

(pestkowiec, winogrona, muskat, lekkie przyprawy)
Tippy (prażony słód, ciemny miód)

Basic, CTC (niesłodzony słód jęczmienny)

Sri Lanka
New Vithanakande (Special Low Grown)
(miód, gorzka czekolada)

Kenilworth (Middle Grown) (ciemny miód)
Dimbula (High Grown) (lekki jęczmień słodowy)
Nuwara Ellya (High Grown) (limonka)

BIAŁE

OGÓLNA KLASYFIKACJA HERBAT

CEYLON VINTAGE
SILVER TIPS

ZIELONE

JAPANESE
SENCHA

CZARNE

LAPSANG
SOUCHONG

Białe herbaty należą do
najrzadszych i najcenniejszych
herbat na świecie. Uprawia się je
na całym świecie, ale te
najdoskonalsze pochodzą z
chińskiej wyspy Fujian oraz ze
Sri Lanki. Przez to, że zbierane
są ręcznie jako zalążki pączków
liści, są najmniej przetworzone.
Charakteryzują się słodkowarzywnym smakiem.

Zielone herbaty były znane
już w starożytności.
Pochodzą z Chin, skąd
dotarły do Japonii.
Niezależnie od odmian
czy sposobu uprawy.
Zielona barwa jest
wyznacznikiem braku
utlenienia się herbaty.

Czarne herbaty wyróżniają się
szerokim spektrum mocy od
łagodnych chińskich gatunków
po pełne i wyraziste smaki
Indyjskiego Assamu, które częśto
serwuje się z mlekiem i cukrem.
Liście czarnych herbat suszy się,
roluje, a potem w pełni utlenia
i opala w piecu aby uzyskać
delikatny wędzony posmak.

OOLONG

AROMATYZOWANE

ZIOŁOWE

FORMOSA
OOLONG
Oolong’i powstały później niż
herbaty czarne i zielone.
Pochodzą z chińskiej wyspy
Fujian lecz później zostały
rozprzestrzenione wzdłuż
wybrzerza chińskiego aż do wód
Tajwanu. Dzięki
powtarzanemu procesowi
rolowania liści uzyskuje się
pożądany poziom utlenienia oraz
wyraziście pachnącą herbatę
o aromacie przypominającym
brzoskwinie i tropikalne kwiaty.

HOT CINAMON
SPICE
Podstawę herbat
aromatyzowanych stanowią
różne rodzaje herbat
z domieszką naturalnych
aromatów pochodzących
z olejków, przypraw i kwiatów.
Dzięki temu powstają
zróżnicowane mieszanki,
takie jak np. Caribe,
Hot Cinammon Spice
lub Paris.

ROOIBOS
CHAI
Herbaty ziołowe naprawdę nie
są herbatami ponieważ nie są
częścią rośliny herbacianej.
Są naparami ziołowymi
zawierającymi pradawne kwiaty,
ziarna, korę i specjalne
aromaty. Od zawsze miały
właściwości kojącei leczyły
niektóre dolegliwości.
Parzą się na kolory od jasnej
żółci do karmazynowej
czerwieni, a ich aromaty mogą
być zarówno łagodne w smaku,
jak i bardzo cierpkie.

tips / silver tips - rozwijające się pączki liści pokryte srebrzystymi włoskami
needles / silver needles - zrywane ręcznie przez dwa dni w roku najmłodsze nierozwinięte herbaciane tips’y

WRAPPED SACHETS - kopertowane jedwabne saszetki
Gastronomiczny bestseller Harney’a od zawsze. Herbata pakowana w ekskluzywne jedwabne saszetki.
Pojedyncze koperty w opakowaniu zbiorczym 20 sztuk.
Organic Assam
Intensywna herbata czarna 100% pochodząca
z ekologicznych upraw znajdujących się
na podmokrych regionach rzeki Bramaputry.
Organic English Breakfast
Chińska czarna herbata -100% Keemum.
Darjeeling
Pochodząca z mglistych wzgórz okalających
Himalaje, uważana za Królową Herbat.
Liście zbierane są z pierwszego
jesiennego kwitnienia.
Paris
Czarna herbata o owocowym posmaku
z waniliowo-karmelowym aromatem.
Earl Grey Supreme
Mieszanka czterech czarnych herbat z Azji
z dodatkiem ekskluzywnych pączków herbaty
Silver Tips, aromatyzowana
naturalnym olejkiem z bergamotki.
Organic Mint Green
Mieszanka tradycyjnych zielonych herbat
z dodatkiem oregońskiej mięty.

Japanese Sencha
Najlepsza odmiana zielonej herbaty
z południowej Japonii. Posiada zwiększoną
zawartość taniny w liściu. Wyrazista i aksamitna.
Organic Green Tea with Citrus & Ginkgo
Organiczna indyjska zielona herbata
z dodatkiem liści miłorzębu,
trawy cytrynowej oraz skórki z cytryny.

Hot Cinnamon Spice
Czarna herbata z trzema różnymi
wysokogatunkowymi rodzajami cynamonu,
skórką pomarańczy i goździkami.

Rooibos Chai
Organiczny krzew Rooibos’a z dodatkiem
cynamonu, goździków i kardamonu przenoszący
w klimat spalonej słońcem Afryki.

Pomegranate Oolong
Ti Quan Yin Oolong aromatyzowany
owocami granatu.

White Vanilla Grapefruit
Białe herbaty z naturalnym aromatem
wanilii i grapefruit'a.

Tilleul Mint
Napar lipowy aromatyzowany miętą.

Chamomile
Główki kwiatów egipskiego rumianku.

Mint Verbena
Mięta aromatyzowana werbeną
o intensywnym smaku i zapachu.

Raspberry Herbal
Herbata z owoców róży, hibiskusa
o malinowym aromacie.

Dragon Pearl Jasmine
Zrolowana w postaci małych perełek
zielona herbata uprawiana w chińskiej
prowincji Fujian aromatyzowana jaśminem.

Organic Bangkok
Japońska zielona herbata Bancha z tajskimi
smakami imbiru, kokosa, trawy cytrynowej
i wanilii z nutą orientu.

50 CT ECONOMY BAGS - jedwabne saszetki
Wygodna forma torby zawierająca 50 sztuk jedwabnych niekopertowanych saszetek.
English Breakfast
Chińska czarna herbata z regionu Keemun.
Darjeeling
Mieszanka First Flush oraz herbat Indyjskich
z jesiennego zbioru pochodzących
z ogrodów Darjeeling.
Paris
Owocowa czarna herbata z wanilią, naturalnym
aromatem karmelowym i bergamotką.
Earl Grey Supreme
Czarna herbata z olejkiem z bergamotki
wzbogacona silver tips'ami.
Dragon Pearl Jasmine
Aromatyczna chińska zielona herbata
z prowincji Fujian z kwiatami jaśminu.
Hot Cinnamon Spice
Mieszanka czarnych herbat
z trzema rodzajami cynamonu,
skórką pomarańczy, ostrymi goździkami.
Organic Rooibos
Organiczna herbata ziołowa
ze słodkimi przyprawami:
goździkami, kardamonem i cynamonem.
Peppermint
Oregońska mięta, napar ziołowy.
Chamomile
Egipski rumianek, napar ziołowy.
Chinese Flower
Przepiękne zestawienie zielonej herbaty
Chun Mee z pąkami róży,
płatkami kwiatów chabru oraz aksamitki,
wzbogacone aromatem cytryny
i skórki pomarańczy.

Strawberry & Kiwi
Eksplozja smaku dojrzałej słodkiej truskawki
i kwaśnego kiwi, susz owocowy.
Raspberry Herbal
Ziołowa herbata na bazie aromatu
malinowego, hibiskusa, owoców dzikiej róży,
skórki pomarańczy i cytryny,
suszonego jabłka oraz zielonej i pieprzowej mięty.

TINS - puszki
Jedną ze specjalności Harney&Sons są ozdobne puszki zwierające od 5 do 30 jedwabnych saszetek.
Obok oczywistych, niezmiennych smaków herbat Classic Collection oraz HRP Royal Collection,
w liniach HT pojawiają się nowości i oferty sezonowe.

TAGALONGS - pudełeczka
Metalowe pudełeczka zawierające 5 szaszetek. Idealne na podróż lub prezent.
Royal English Breakfast
Indyjskie czarne herbaty
o mocnym i pełnym smaku.

Winter White Earl Grey
Chińska biała herbata Mutan z bergamotką
i delikatnym aromatem orzechów.

Earl Grey Imperial
Mieszanka 4 znakomitych herbat z Chin i Indii
stanowiących podstawę herbaty
naturalnie aromatyzowanej olejkiem
z kwiatu bergamotki.

Wedding tea
Herbata Mutan White z delikatnym
smakiem cytryny z wanilią ozdobiona
pąsowymi pąkami róży i płatkami.

Tower of London
Czarne herbaty z Chin wraz z kawałkami suszonych
owoców i słodkim bergamotkowym aromatem.
African Autumn
Napar ziołowy na bazie rooibos'u
z żurawiną oraz pomarańczą.
Chinese Flower
Przepiękne zestawienie zielonej herbaty Chun Mee
z pąkami róży, płatkami kwiatów chabru
oraz aksamitki, wzbogacone aromatem cytryny
i skórki pomarańczy.
Valentine`s Blend
Znakomite połączenie czekolady i róży
na tle chińskiej czarnej herbaty.
Vanila Comoro
Bezkofeinowa czarna herbata z wanilią
pochodzącą z Comoro.
Hot Cinnamon Sunset
Mieszanka czarnych herbat z trzema rodzajami
cynamonu, skórką pomarańczy, goździkami.
Holiday
Herbata czarna przyprawiona cynamonem,
goździkami, migdałami, cytrusami,
wyśmienita w wersji mrożonej.

Mother's Bouquet
Ziołowy napar z kwiatów rumianku,
chińskich pączków róży oraz chabru.
Yellow and Blue
Napar ziołowy z egipskiego rumianku
i prowansalskiej lawendy.
Cranberry Autumn
Słodko-cierpki smak zawarty w świetnie
skomponowanej mieszance czarnej herbaty
z żurawiną i pomarańczą.
Peaches Ginger Twist
Dobrze zbalansowana aromatyzowana czarna
herbata z suszem brzoskwiniowym i imbirem.

CLASSIC COLLECTION - kolekcja klasyczna
10 najbardziej popularnych, ponadczasowych, klasycznych smaków.
English Breakfast
Chińska czarna herbata z regionu Keemun.

Japanese Sencha
Zielona herbata z południowej Japonii.

Darjeeling
Mieszanka First Flush oraz herbat Indyjskich
z jesiennego zbioru pochodzących
z ogrodów Darjeeling.

Citron Green
Zielona herbata Bancha z cytryną
i cytrusami.

Paris
Owocowa czarna herbata z wanilią,
naturalnym aromatem karmelowym i bergamotką.
Earl Grey Supreme
Czarna herbata z olejkiem z bergamotki
wzbogacona silver tips'ami.
Dragon Pearl Jasmine
Aromatyczna chińska zielona herbata
z prowincji Fujian z kwiatami jaśminu.

Hot Cinnamon Spice
Mieszanka czarnych herbat
z trzema rodzajami cynamonu,
skórką pomarańczy
i ostrymi goździkami.
Peppermint
Oregońska mięta, napar ziołowy.
Chamomile
Egipski rumianek, napar ziołowy.

HT COLLECTION - kolekcja Harney teas
Kolekcja HT to unikalna kompozycja herbat, ziół, przypraw i owoców.
Regularnie pojawiają się nowości.

Peaches & Ginger
Czarna herbata posiadająca aromaty
świeżych brzoskwiń oraz imbiru.

Thai Flavors Bangkok
Tajskie smaki zielonej herbaty z kokosem
imbirem oraz wanilią.

Ginger Tea
Ostra i słodka herbata imbirowa z cytryną,
bezkofeinowa z krystalizowanym imbirem
i czarnym pieprzem.

Blueberry Green
Idealne połączenie chińskiej zielonej herbaty
z trawą cytrynową, jagodami oraz wanilią.

Ginger & Liquorice
Imbir z lukrecją w krystalicznej odsłonie
naparu bezkofeinowego.
Cranberry Autumn
Słodko-cierpki smak zawarty w świetnie
skomponowanej mieszance czarnej herbaty
z żurawiną i pomarańczą.
Black Currant
Czarna herbata z aromatem czarnej porzeczki.
Chocolate Mint
Czarna herbata z czekoladą oraz miętą.

Holiday
Całoroczna herbata z przyprawami,
cytrusami i migdałami.
Cherry Blossom
Łagodna, przyjemna zielona herbata
aromatyzowana delikatnym aromatem kwiatu wiśni.
Hot Cinnamon Sunset
Mieszanka czarnych herbat z trzema rodzajami
cynamonu, skórką pomarańczy, goździkami.
Jane’s Garden
Delikatny smak zawarty w aromacie granatu i róży.

Vanilla Comoro
Bezkofeinowa czarna herbata
z wanilią pochodzącą z Comoro.

African Autumn
Napar ziołowy na bazie rooibos'u
z żurawiną oraz pomarańczą.

Winter White Earl Grey
Chińska biała herbata Mutan z bergamotką
i delikatnym aromatem orzechów.

Pumpkin Spice Rooibos
Mistrzowska mieszanka rooibos'u, dyni
oraz rozgrzewających przypraw.

Peppermint Herbal
Ziołowa herbata miętowa.

Yellow and Blue
Napar ziołowy z egipskiego rumianku
i prowansalskiej lawendy.

Chinese Flower
Zachwycająco kolorowe połączenie herbaty
Chun Mee z kwiatami róży, chabru i aksamitki
o cytrusowym orzeźwieniu.

Pomegranate Oolong
Herbata Ti Quan Yin z naturalnym aromatem
granatu, odpowiadającym za jej owocowy smak.

HRP ROYAL COLLECTION - kolekcja królewska
Mieszanki stworzone niegdyś na potrzeby brytyjskiego dworu, prawdziwie królewskie.
Royal English Breakfast
Indyjskie czarne herbaty o mocnym
i pełnym smaku.

White Christmas Tea
Aromat orzechów i słodkiego śmietankowego
smaku zawarty w białej herbacie Mutan White.

Earl Grey Imperial
Mieszanka 4 znakomitych herbat z Chin i Indii
z olejkiem z kwiatu bergamotki.

Royal Wedding Tea
Biała herbata Mutan, kokos, wanilia, cytryna,
migdały, płatki róż, niebieskie kwiaty chabru.

Diamond Jubilee
Połączenie herbaty earl grey, herbaty czarnej,
cytrusowej bergamotki, esencji grapefruit'a.

Hot Cinnamon Spice
Mieszanka czarnych herbat z trzema rodzajami
cynamonu i ostrymi goździkami.

Tower of London Blend
Czarne herbaty z Chin wraz
z kawałkami suszonych owoców
i słodkim aromatem bergamotki.

Holiday
Herbata czarna przyprawiona cynamonem,
wyśmienita w wersji mrożonej.

Green Tea with Coconut
Egzotyczna kombinacja zielonych herbat
z kokosem, imbirem, wanilią
i trawą cytrynową.
Blueberry Green
Idealne połączenie chińskiej zielonej herbaty
z trawą cytrynową,
jagodami oraz wanilią.

Pomegranate Oolong
Herbata Ti Quan Yin z naturalnym aromatem
granatu odpowiadającym za jej owocowy smak.
African Autumn
Napar ziołowy na bazie rooibos'u z żurawiną
oraz pomarańczą.
Peppermint Herbal
Napar ziołowy zawierający liście mięty z Oregonu.

SPECIALITY TINS - puszki okolicznościowe
Kompozycje na specjalną okazję. Świetny pomysł na prezent.

White Christmas
Aromat orzechów i słodkiego
śmietankowego smaku
zawarty w białej herbacie
Mutan White.

Birthday Tea
Piękna i kolorowa czarna herbata
bezkofeinowa ze słodkimi
smakami malin, jagód, granatu
i aromatem wanilii z miętą.

Wedding Tea
Herbata Mutan White
z cytryną i wanilią ozdobiona
pąsowymi pąkami róży
i aromatycznymi płatkami.

Mother's Bouquet
Ziołowy napar z kwiatów
rumianku, skórki pomarańczy,
chińskich pączków róży
oraz chabru.

Soho
Czarna herbata w połączeniu
z czekoladą, kokosem,
wanilią oraz płatkami
kwiatu szarłatu.

Janes’s Garden Tea
Ogrody Jane’s stworzone z
miłości do kobiet. Przepiękna
kompozycja zielonej herbaty,
granatu i róży.

LOOSE TEA - herbaty i napary liściaste
Herbaty liściaste zapewniają wielki wybór i możliwość stworzenia własnej niepowtarzalnej listy produktów.
Komplet promujący zawiera eleganckie czarne puszki, metalowy ekspozytor i specjalną miarkę.
Produkty sprzedawane są w jednofuntowych torbach (0,45 kg).

HERBATY CZARNE
Ceylon-India (Orange Pekoe)
Mieszanka silnego Assamu i łagodnego Ceylonu.
Smak przypomina herbaty powszechne
w dawnych koloniach Brytyjskich.
CTC Assam
Powstaje w procesie cięcia, darcia i zwijania (Cut,
Tear, and Curl) w postaci małych granulek.
Parzy się szybko i posiada pełną słodycz.
Earl Grey
Najpopularniejszą na świecie mieszankę
herbacianą Brytyjskiego Premiera Earl Grey'a
tworzą herbaty z Indii oraz Chin połączone
z naturalnym olejem z kwiatu bergamotki.
East Frisian
Mocna, rozgrzewająca mieszanka
czarnych herbat: Darjeeling, Ceylon i Assam.
Zwana jest herbatą zziębniętych marynarzy
wprost z posępnego wybrzeża Morza Północnego.
English Breakfast
Intensywna czarna chińska herbata 100% Keemun.

Formosa Oolong
Szmaragdowa herbata uprawiana na wyżynach
Tajwanu, półfermentowana.
Herbatę Oolong uwielbiamy ze względu
na aromat prażonych orzechów.
Russian Country
Mieszanka herbat: Assam, Ceylon,
Formosa Oolong, Keemun. Dymny aromat
połączony jest z cytrusami, brzoskwiniami
i dopełniony delikatną słodowością.
Znana pod nazwą rosyjskiej karawany.
Tippy Yunnan
Ogromne czarne liście herbaciane.
Przywodzi na myśl syrop klonowy, którego smak
równoważą nuty ziemistych aromatów
o pieprznym zakończeniu.
Mango Black Tea
Bardzo mocna czarna herbata
z dużymi kawałkami owoców mango
dodatkowo wzbogacona
naturalnym aromatem mango.

TIPPY YUNNAN

HERBATY ZIELONE
Chun Mee
Herbata nazywana „drogocenną rzęsą”
to tradycyjna letnia herbata chińska
wspomagająca oczyszczanie organizmu.
Spowalnia starzenie, zapobiega chorobom dziąseł,
reguluje poziom cukru i cholesterolu.
Genmaicha
Herbata idealna do lekkich potraw zbalansowana
dzięki prażonym ziarnom brązowego ryżu
w otoczeniu zielonych liści Banchy.
Gunpowder Green
Ta intensywna w smaku herbata o przydymionym
aromacie jest jedną z najstarszych odmian
herbaty zielonej eksportowanej z Chin.
Japanese Sencha
Ekskluzywna herbata
z południowych japońskich prowincji.
Jest najpełniejszą w smaku zieloną herbatą.
Jasmine
Herbata silnie aromatyczna ze względu
na zawartość suszonych kwiatów jaśminu.
Najbardziej klasyczna spośród czterech
naszych herbat jaśminowych.
Organic Green Citrus & Ginkgo
Lekka, organiczna herbata zielona z ciętą trawą
cytrynową oraz skórkami cytrusów,
aromatyczna-miłorzębowa.

JAPANESE SENCHA
Tropical Green
Zbierana ręcznie w postaci szerokich liści,
jest to mieszanka Banchy i innych chińskich
zielonych herbat o silnie ananasowym aromacie.

GENMAICHA

HERBATY INTRYGUJĄCE
Caribe
Jasna herbata będąca mieszanką herbaty zielonej
i czarnej wzbogacona naturalnym aromatem
truskawkowym oraz tropikalnymi smakami
hibiskusa, guavy, kokosa. Kwiaty chabru oraz żółte
kwiaty aksamitki upiększają kompozycję.

Peppermint
Mięta jaka jest każdy wie, ale mięta pieprzowa
z Oregonu uważana jest za najlepszą na świecie.
Roiboos Chai
Napar ziołowy z czerwonokrzewu pochodzący
z Południowej Afryki przypominający drzazgi
w rdzawym kolorze. Bezkofeinowy, dla dzieci.

Hot Cinnamon Spice
Pieczołowicie dobrany zestaw czarnych herbat
wraz z dodatkiem trzech rodzajów cynamonu,
skórki pomarańczy oraz słodkich goździków
tworzą uwielbianą zwłaszcza w okresie zimowym
herbatę naturalnie aromatyzowaną.

Spiced Plum Herbal
Esencjonalny ziołowy napar ze śliwki z cynamonem
o niesamowitej szkarłatnej barwie.

Paris
Czarna herbata owocowa z wanilią i karmelem
wzbogacona o purpurowe kwiaty bergamotki.

White Vanilla Grapefruit
Białe herbaty z naturalnym aromatem
grejpfrutowym i waniliowym.

CARIBE

HERBATY OWOCOWE
Mango Fruit Tea
Owocowa herbata bezkofeinowa
o karmazynowym kolorze naparu.
W składzie suszone mango, jabłko, hibiskus,
owoc dzikiej róży i skórka pomarańczy.

Orange Passion Fruit Tea
Bezkofeinowy napar owocowy
z suszonej pomarańczy i je skórki wraz
z hibiskusem, owocem dzikiej róży, płatkami
krokosza oraz naturalnym aromatem marakui.

Peach Fruit Tea
Suszona brzoskwinia, owoc dzikiej róży,
jabłko, płatki krokosza.
Wszystko to zebrane w jedną czarującą
owocową herbatę bezkofeinową.

Strawberry Kiwi Fruit Tea
Eksplozja smaków i kolorów.
Susz truskawkowy, kiwi, owoc dzikiej róży
i suszone jabłuszko tworzą egzotyczną mieszankę
o niesamowitej barwie.

MANGO FRUIT TEA

50 CT PREMIUM COLLECTION - torebki kopertowe
Nawet teabags’y mogą zawierać znakomitą herbatę.
W każdym pudełku znajduje się 50 sztuk osobno pakowanych torebek kopertowych.
English Breakfast
Chińska czarna herbata z regionu Keemun.
Paris
Owocowa czarna herbata z wanilią,
naturalnym aromatem karmelowym i bergamotką.
Earl Grey
Czarne herbaty z Chin aromatyzowane naturalnym
olejkiem z bergamotki.
Organic Green with Citrus & Gingko
Organiczna zielona herbata z południowych Indii
z orzeźwiającym smakiem cytrusów i miłorzębu.
Organic Citron Green
Organiczna zielona herbata z cytryną i cytrusami.
Japanese Sencha
Zielona herbata z południowej Japonii.
Hot Cinnamon Spice
Mieszanka czarnych herbat z trzema rodzajami
cynamonu, skórką pomarańczy
i ostrymi goździkami.
Jasmine
Herbata Pouchong (Oolong)
ze świeżymi kwiatami jaśminu.

Lemon Herbal
Lekki i odprężający napar ziołowy
z aromatem cytryny podbity dodatkowo
smakiem skórki cytrynowej.
Organic Peppermint
Organiczna herbata ziołowa
z liści mięty oregońskiej.
Chamomile Herbal
Egipski rumianek, napar ziołowy.
Raspberry Herbal
Ziołowa herbata na bazie aromatu malinowego,
hibiskusa, owoców dzikiej róży, cytryny
skórki pomarańczy suszonego jabłka
oraz zielonej i pieprzowej mięty.

PORCELANA
Do parzenia i serwowania herbaty oferujemy białe dzbanki porcelanowo-stalowe 400 ml „Kinga”
z opcjonalnym zaparzaczem ze stali nierdzewnej do produktów liściastych oraz filiżanki w modelu
„Ameryka” 200 ml ze spodkami brendowymi logo „Harney&Sons”.

CHESTS - prezentery
Skrzyneczki niezbędne do wyeksponowania kopertowanych herbat.

Ekskluzywny prezenter
z lakierowanego drewna
w kolorze venge
z wygrawerowanym logo
Harney&Sons.
Przeznaczony na 8 rodzajów
Wrapped Sachets.
Występuje również w poręcznej
wersji na 4 produkty.

Przeznaczony również na
8 rodzajów Wrapped Sachets.
Ekologiczny lniany
prezenter z miejscem
na menu herbaciane.
Lekki i posiadający pięknie
zdobioną pokrywę.

Drewniany prezenter
na ekspozycję Teabags’ów.
Jego wewnętrzna strona
wyściełana jest
eleganckim czarnym welurem
i przyozdobiona
złotym ornamentem z logo
Harney&Sons.

