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Tea of The Modern Generation

Tea of BEAUTY
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Tea of DE-STRESS

Tea of LOVE
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Tea of WELLNESS
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BIG RED BOOK – EDITION 1 Luxueuze box in boekvorm met 9 verschillende blends. Bevat 5 builtjes per smaak.
ORGANIC TREASURE Stijlvolle schatkist met 9 verschillende BIO blends. Bevat 3 builtjes per smaak.
3IN1 SACHET COMBO Geschenkbox met 15 builtjes - 5 van 3 verschillende smaken. Beschikbaar in 4 thema’s.
FAVOUR8 Kennismakingspakket met onze 8 favorieten.
THE MUG Gekleurde keramische mok met een typerende Or Tea?-afbeelding. Steeds inclusief bijpassend deksel en inox filter.
CHILL 20 builtjes (4 van 5 verschillende smaken) voor het maken van ijsthee.
GLOW 20 builtjes (4 van 5 verschillende smaken) uit het Wellbeing gamma.
RAINBOW BOX Cadeaudoos met daarin een als regenboog geschikte combinatie van 20 smaken.
WARMTH 20 builtjes (4 van 5 verschillende smaken) die het lichaam opwarmen.
DOUBLE HAPPINESS Geschenkbox voor het verpakken van een eigen combinatie van 2 canisters.
COMBO HAPPINESS Geschenkbox voor het verpakken van een eigen combinatie van box/tin canister en mok/glas.
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Bij Or Tea?™ zien we onszelf als echte thee-missionarissen. Het is onze
plicht om u te laten kennismaken met de beste soorten thee van over
de hele wereld en u te leren - op hedendaagse wijze - het beste kopje
thee te zetten. Op deze manier wordt het drinken van thee opnieuw
hip en trendy en krijgen we zelfs de aandacht van niet-theedrinkers.
Zo hopen we dat dit legendarische drankje weer de dagelijkse keuze
wordt van steeds meer mensen.

CHINESE CLASSIC COLLECTION
Dragon Well

with Osmanthus
Chinese groene thee

Mount Feather

Dragon Pearl Jasmine

Monkey Pinch

Chinese groene thee

Chinese groene thee

Chinese oolong thee

BIO

Lychee White Peony

Long Life Brows

Chinese witte thee

Chinese witte thee

BIO

BIO

BIO

Sachet Box
bevat 15 met de
hand gestikte,
bio-afbreekbare
builtjes.

Biologische groene thee met
natuurlijk parfum van jasmijn

Oolong thee met natuurlijk
aroma van perzik

Biologische witte thee met
natuurlijk aroma van lychee

Slimming Pu’er

EnerGinger

Ginseng Beauty

La Vie en Rose

Detoxania

Chinese Pu’er thee

Kruideninfusie

Groene thee met ginseng

Zwarte thee met rozen

Groene thee met kruiden en fruit

Groene thee met
osmanthus bloemen

Biologische groene thee

Towering Kung Fu
Chinese zwarte thee

Biologische Silver Needle
witte thee

WELLBEING

Zwarte thee

Pu’er thee met goudsbloem,
korenbloem-blaadjes en kamille

BIO

BIO

BIO

Citroengras, gember,
rozemarijn en
citroenverbena

Biologische groene thee
met zoethout,
citroengras en ginseng

Zwarte thee met
rozenbottel en
rozenblaadjes

Biologische blend van groene thee, appel,
venkel, rozenbottel, kurkuma, witte
hibiscus, lavendel, gember, jeneverbes,
zwarte peper en rozenblaadjes

URBANPOP
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Kung Flu Fighter

Beeeee Calm

Merry Peppermint

The Secret Life of Chai

Queen Berry

TropiCoco

Fruit-en kruideninfusie

Kamille infusie

Muntinfusie

Biologische chai thee

Rode vruchten infusie

Tropische vruchten infusie

BIO

Biologische kruideninfusie van appel,
gember, eucalyptus, pepermunt,
salie en vlierbloesem

Pepermunt, zoethout,
venkel en basilicum

Biologische kamille met
natuurlijk aroma van
honing en vanille

Zwarte thee, gember, steranijs,
sinaasappel, kardemom, roze peper,
kruidnagel en kaneel

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

Hibiscus, vlierbes, zwarte
bes, rozenbottel, blauwe bes
en aardbei

Mango, appel, kokosnoot, hibiscus,
sinaasappel, zoethoutwortel en
geroosterde cichoreiwortel

Duke’s Blues

Tiffany’s Breakfast

Yin Yang

CuBaMint

The Playful Pear

African Affairs

Earl Grey blue flower

Zwarte thee

Zwarte thee met koﬃebonen

Fruit-en kruideninfusie

Groene thee met fruit

Rooibos met cacao

BIO

Biologische zwarte thee met
korenbloem en een natuurlijk
aroma van bergamot

bevat losse, hoogkwalitatieve
theebladeren, kruiden,
specerijen en fruit.

BIO

BIO

Blend van 4
verschillende soorten
biologische zwarte thee

Tin Canister & Refill

Zwarte thee, geroosterde
cichoreiwortel, geroosterde maté,
zouthoutwortel, geroosterde
koﬃebonen en natuurlijke aroma’s van
karamel en vanille

E: info@or-tea.be

Groene thee (Sencha),
groene thee (Himalaya),
peer en goudsbloem

T: 0478 392 275

Or Tea? Belgium

Rooibos, druif,
chocoladetruﬀelaroma
en cacaokernen

Camelliasbelgium
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Infusie van pepermunt, appel,
komkommer, rozenbottel,
basilicum en korenbloem

