
надзвиЧАЙна
пропозицiя 

* італійське кафе для друзів *



Зелений Чай
Sencha
Чай Сенча. Японський зелений чай.
Має злегка терпкуватий смак з витонченим 
ароматом, м’якою гіркуватістю і легкою 
солодкуватою ноткою

400 мл 45

China Green De Luxe
Чай Чіна Грін Де Люкс. Китайський зелений чай
з тіпсами. Насичений смак, яскравий аромат з
квітковими нотками

400 мл 45

China Gun Powder
Чай Чіна Ган Паудер. Традиційний китайський 
чай, має міцний і свіжий смак,
надає силу і енергію

400 мл 45

Tender Jasmine
Чай Ніжний жасмин. Китайський зелений чай 
з квітами жасмину

400 мл 45

Jasmine Flower
Чай Жасмин Фловер. Китайський зелений чай
з рівним, дуже довгим листям, прикрашений 
напівпрозорими квітами жасмину

400 мл 45

Чорний Чай
Assam
Чай Асам. Індійський чорний чай. 
Має яскравий насичений червонуватий настій з 
характерним пряним, злегка квітковим ароматом

400 мл 45

English Breakfast St. Andrews
Чай Англійський сніданок Сент Ендрюс. Купаж 
з найкращих цейлонських чаїв з додаванням 
невеликої кількості чорного індійського
чаю вищої якості

400 мл 45

Earl Grey
Чай Ерл Грей. Цейлонський чорний чай
з ароматом бергамоту

400 мл 45

Трав'яний Чай
Blooming Meadow
Трав’яний чай на основі трави лемонграсса, 
з додаванням м’яти перцевої, ехінацеї, мате, 
квітів ромашки, шматочків яблука, цедри і квітів 
апельсина

400 мл 45

Energy Punch
Трав’яний чай на основі трави лемонграсса, 
з додаванням цедри апельсина, імбиру, 
кардамона, чорного перцю і кореня лакриці

400 мл 45

Red Rooibos
Чай Червоний Ройбуш. Етнічний 
південноафриканський традиційний напій з 
ніжним ванільним смаком

400 мл 45



Фруктовий Чай
Fruit Infusion
Натуральна фруктова суміш на основі пелюсток 
суданської троянди з додаванням подрібнених 
плодів шипшини і суниці

400 мл 45

Wildkirsche
Чай Дика Вишня. Фруктовий купаж з прекрасним
ароматом диких вишень у комбінації з легкою і
витонченою мигдальною гіркуватістю.
Має терпкувату вишукану солодкість на смак
і літній аромат. Відчувається характерний 
солодкий післясмак зацукрованого квіткового 
меду і стиглого винограду

400 мл 45

Чайнi коктейлi 
Марокканський
Гарячий чайний коктейль на основі трав’яного 
чаю з додаванням лимона, меду, кори кориці, 
доповнений пряним ароматом чебрецю
і свіжої м’яти

400 мл 55

Імбирний
Гарячий чайний коктейль на основі трав’яного 
чаю з додаванням меду, кореня імбиру, лимона
і м’якоті грейпфрута

400 мл 60

Полуничний
Гарячий чайний коктейль на основі чорного чаю 
з додаванням пюре і сиропу полуниці, лимона, 
апельсина і меду

400 мл 60

Чорний Фірмовий
Гарячий пряний чорний чай, що поєднує
у собі терпкість чорного чаю, з додаванням
свіжого чебрецю і ромашки

400 мл 60

Ягідний
Гарячий чайний коктейль на основі чорного чаю
з додаванням ягід смородини, полуниці, 
цитрусових, пряних спецій і меду

400 мл 60

Обліпихово-цитрусовий
Гарячий чайний коктейль на основі трав’яного 
чаю з додаванням пюре обліпихи, апельсина, 
меду, пряних спецій

400 мл 65

Всі ціни у меню вказані у національній валюті – гривні. Ми приймаємо до оплати 
картки: VISA, VISA Electron, Master Card, Maestro. Цей інформаційний проспект містить 

матеріали про продукцію, що реалізується на території закладів громадського 
харчування  «Руккола»,та її виробників. Оригінал меню знаходиться у Кутку 

споживача і надається на першу вимогу гостя.



www.tarantino-family.com


