Vítá vás Čajírna & Kafírna
Čajírna & Kafírna (dříve U Tří lvů) působí na českobudějovické čajovnické
scéně již od roku 2001. Během své dlouhé existence prodělala čajírna
několik zásadních změn, vždy spojených se stěhováním. Do nedávna byla
čajovna spojována s adresou U Tří lvů 4, kde nabízela příjemné prostředí
s rodinnou atmosférou. Od roku 2012 se Čajírna & Kafírna nachází na nové
adrese Hradební 32. Zde pokračujeme v tradici a snažíme se zachovat
příjemnou atmosféru a přitom neustále rozšířit sortiment ke spokojenosti
Vás, našich hostů.
V nabídce naleznete přes 40 druhů čajů z různých koutů světa, sahlep
připravovaný na 13 způsobů, pestrý výběr čerstvě pražené kávy
a v neposlední řadě vodní dýmky s tabákem Al Fakher a beznikotinovými
minerálními kamínky.
Doufáme, že se u nás splní veškerá Vaše očekávání a že se k nám budete rádi
vracet.

Informace o alergenech obsažených v nabízených
potravinách Vám na požádání sdělí obsluha.

Zelené čaje
Typ čajů, u kterých nedošlo k chemickému procesu zvanému fermentace. Čerstvé
listy se nechají zavadnout, pak se dále tepelně upravují. Mají osvěžující vlastnosti.

/

Perlový čaj (Gunpowder, Zhu cha)

55 Kč / 70 Kč

Lístky jsou svinovány do malých kuliček, tyto pak připomínají
zrnka střelného prachu. Čaj si tak déle uchovává svou
podmanivou chuť. Jedná se o vyšší sortu čaje určeného pro běžné
pití.

Bílý vlas, jenž oblaky je dotýkán
(Ling yun White Downey)

65 Kč / 80 Kč

Listy tohoto čaje mají po svinutí tvar jehly, připravuje se z nich
jemně zelený čaj lehce nasládlé, vyvážené chuti s vůní
připomínající podzim. Čaj zajímavé chuti s lehce euforizujícími
účinky.

Dračí studna (Lung ching)

65 Kč / 80 Kč

Nejproslulejší čínský čaj, který je oslavován v próze i poezii.
Znalci oceňují jeho čtyři výjimečné rysy: vyváženou chuť, zelenou
barvu, příjemnou vůni a krásný tvar. Jedná se o čaj svěží,
aromatické chuti.

Dračí oči (Tai mu long zhu)

70 Kč / 90 Kč

Výjimečný čaj jemné chuti a překvapujících účinků, jehož
charakter se rozvíjí s každým dalším nálevem. Čaj s výraznou
vůní a nálevem zprvu méně zabarveným, později světle zeleným.
Lístky jsou lisovány do tvaru malých perliček, které se postupně
s dalšími nálevy rozvinují.

Čaje podáváme v malé (0,35l) nebo velké (0,55l) konvičce s jedním nebo dvěma šálky.
Čaje označené symbolem
jsou vícenálevové, na vyžádání si je můžete připravit
sami v tradiční čínské nádobě zvané Gaiwan, neboli Zhong.

/

Modrozelené spirálky jara (Bi lo chung)

70 Kč / 90 Kč

Čaj pocházející z ostrovní plantáže Su-čou na březích jezera Tchaj
v Číně. Mezi čajovníky jsou vysázené broskvoně, švestky,
meruňky a mandarinkovníky, které kvetou právě v době, kdy jsou
rozvíjející se čajové lístky mladé a nejlépe vstřebávají vůni květů.
Čaj má nezaměnitelnou vůni a svěží chuť.

Šum motýlích křídel
(Che thai nguyen thom ngon)

65 Kč / 80 Kč

Znamenitý zelený čaj, vhodný pro celodenní popíjení. Z větších
šedozelených lístků pravidelného tvaru, jež vydávají lehce
nasládlou vůni, se připravuje světle zelený nálev, chuti příjemně
chladivé, připomínající svou lehkostí motýlí let.

Jasmínový čaj - Mandarin

55 Kč / 70 Kč

Osvěžující lehký čaj. Lístky čaje jsou opakovaně provoněny
čerstvě natrhanými květy arabského jasmínu.

Jasmínový čaj - Ptačí jazýčky

65 Kč / 80 Kč

Vysoce kvalitní list s velmi vysokým podílem tipsů, nálev výborně
vyvážené, harmonicky jasmínově sladké chuti.

Sencha

70 Kč

Nejznámější čaj z japonských ostrovů. Výtečná kvalita a svěží
chuť. Smaragdově zelený nálev svěží, lehce květinové vůně.

Genmaicha

65 Kč

Tento nevšední čaj se vyrábí smísením čaje Bancha a pražené
rýže. Zrnka prudce opražené rýže dodávají nápoji výrazné, mírně
ořechové aroma. V Japonsku se popíjí většinou po jídle.

Čaje podáváme v malé (0,35l) nebo velké (0,55l) konvičce s jedním nebo dvěma šálky.
Čaje označené symbolem
jsou vícenálevové, na vyžádání si je můžete připravit
sami v tradiční čínské nádobě zvané Gaiwan, neboli Zhong.

Bílé čaje
Obsahují výrazné množství ochmýřených, dosud nerozvinutých tipsů spojených
s několika nedorostlými lístky. Po nasbírání se listy nechají zavadnout
a přetřásáním na platech se pomačkají, tím dojde k slabé fermentaci, záhy poté
přerušené propařením a sušením. Lístky se nezavinují ani netvarují.

/

Obočí dlouhého věku (Shou mee)

65 Kč / 80 Kč

V minulosti byl tento čaj vyhrazen pouze pro císařský dvůr. Má
výraznou, lehce švestkovou chuť, světle zelený až žlutý nálev.
Hodí se pro celodenní popíjení a má mírně povzbudivé účinky.

65 Kč / 80 Kč

Bílá pivoňka (Pai mu tan)
Vzácný, vícenálevový bílý čaj se připravuje z velmi malých
pupenů a listů sbíraných těsně před rozvinutím na začátku jara.
Po usušení pupeny vypadají jako drobné bílé kvítky. Obsahuje
velké množství tipsů.

Aktuality naleznete na

/cajirnakafirna
nebo

www.cajirnakafirna.cz
Čaje podáváme v malé (0,35l) nebo velké (0,55l) konvičce s jedním nebo dvěma šálky.
Čaje označené symbolem
jsou vícenálevové, na vyžádání si je můžete připravit
sami v tradiční čínské nádobě zvané Gaiwan, neboli Zhong.

Polozelené čaje
Tento typ čaje, též označovaný jako oolong, je částečně fermentovaný čaj.
Sběr lístků probíhá v okamžiku jejich plné zralosti, aby měl nálev pověstnou
vyváženou chuť. Lístky se nechávají zavadnout na přímém slunci. Pak jsou
přetřásány v bambusových válcích tak dlouho, než začnou hnědnout.
Fermentace zasahuje pouze okraje čajových lístků, pak je přerušena
sušením. Sušení probíhá za vyšších teplot, což se někdy projevuje v až
„připečené“ chuti.
/

Černý drak (Wu long)

55 Kč / 70 Kč

Čaj svou vůní připomíná čerstvě upečený chléb nebo praženou
kávu. Nálev, který má typicky světlehnědou barvu, je bohaté
a plné chuti.

Vodní víla (Shui hsien superior)

65 Kč / 80 Kč

Více fermentovaný oolong, proslulý orchidejovou vůní. Velké,
tmavě hnědé, nepříliš pevně zavinuté lístky. Světle hnědý nálev se
vyznačuje lehce květinovou vůní a sametovou chutí. Vodní víla je
považována za nepsanou sestru Černého draka. Je v chuti
jemnější, evokuje pocit radosti.

Zamrzlý vrcholek (Dung ti)

70 Kč / 90 Kč

Lehce fermentovaný, do malých ulitek svinutý čaj, plné chuti
s vůní ušlechtilého dřeva a lehkým květinovým nádechem.
Vynikající čaj pro podvečerní popíjení.

Stolní hry
Volně k zapůjčení.
Aktuální nabídka k doptání u obsluhy.

Čaje podáváme v malé (0,35l) nebo velké (0,55l) konvičce s jedním nebo dvěma šálky.
Čaje označené symbolem
jsou vícenálevové, na vyžádání si je můžete připravit
sami v tradiční čínské nádobě zvané Gaiwan, neboli Zhong.

Černé čaje
U těchto čajů proběhl proces úplné fermentace. Po natrhání a třídění jsou lístky
v tenkých vrstvách rozprostřeny na sušící plátna rozložená na čerstvém vzduchu
nejlépe ve stínu. Po několika hodinách listy zavadnou, změknou a jsou svinovány
do ruliček. Poté dochází k fermentaci, jež je zastavena prudkým zahřátím listů.

/

Keemun

55 Kč / 70 Kč

Pevné černé lístky poskytují bohatý hnědý nálev mírně nasládlé
chuti a jemného aroma.

Yunann

55 Kč / 70 Kč

Čaj červeného nálevu, řízné a kořeněné chuti s lehce svíravou
koncovkou. Vyrábí se stejným postupem již 1700 let.

Volání Nepálu

55 Kč / 70 Kč

Čaj z jižních svahů Himálaje s výrazným muškátovým aroma.

Tarry Lapsang Souchong

55 Kč / 70 Kč

Lístky tohoto čaje se suší nad ohněm z borového, cedrového nebo
cypřišového dřeva. Dávají nálev tmavočervené barvy
s nezaměnitelnou chutí. Nejoblíbenější čaj Sherlocka Holmese.

Assam

55 Kč / 70 Kč

Doporučujeme pro osamělé pijáky silného čaje. Karmínově rudý
v nálevu, podmanivé chuti.

Darjeeling

65 Kč / 80 Kč

Tradiční kvalita, nezaměnitelná chuť, to jsou přednosti čaje
pěstovaného v horských podmínkách oblasti Darjeeling. Tento
věhlasný nápoj je považován za šampaňské mezi čaji.

Čaje podáváme v malé (0,3l) nebo velké (0,55l) konvičce s jedním nebo dvěma šálky.

/

Nilgiri

55 Kč / 70 Kč

Čaj z Modrých hor je typický svým oranžovohnědým nálevem
a jemnou vůní.

Ceylon

55 Kč / 70 Kč

Tradičně silný černý čaj assamovitého typ z ostrova Srí Lanka.

Rize

65 Kč / 80 Kč

Silný aromatický černý čaj z Turecka s červeným nálevem
a výraznou chutí. Tradičně se tento čaj popíjí silně slazený.

Černé čaje ovoněné
Čaje jsou ovoněné aromatickými přísadami.

Earl Grey

55 Kč / 70 Kč

S výraznou chutí bergamotové silice. Na požádání podáváme za
příplatek 10 Kč s mlékem a cukrem, jako pravý anglický „čaj
o páté“.

Mandlový čaj

55 Kč / 70 Kč

S výrazným mandlovým aroma.

Kokosový čaj

55 Kč / 70 Kč

Na požádání podáváme za příplatek 10 Kč s jemnými plátky
kokosu.

Litchi

55 Kč / 70 Kč

Ovoněný lahodnou esencí ovocných plodů Litchi chinensis.

Čaje podáváme v malé (0,3l) nebo velké (0,55l) konvičce s jedním nebo dvěma šálky.

Dodatečně fermentované čaje
Tento specifický typ čaje pochází z čínské provincie Yunnan. Po prvotním
opražení na pánvi a usušení na přímém slunci je opětovně navlhčen
a nechává se několik dnů až měsíců dodatečně fermentovat. Čaj stářím
získává na jemnější chuti a kvalitě. Nejdéle zrající Pu ehr měl úctyhodných
sto let. V tomto typu čaje byla navíc objevena přírodní antibiotika, takže jeho
pití má blahodárný vliv na lidské zdraví.
/

Pu erh

55 Kč / 70 Kč

Dodatečně fermentovaný, tmavý čaj s vůní buddhistických
klášterů, podmanivě zemité chuti. Je označován za všelék.
Pomáhá znamenitě především při poruchách trávení. Příprava
trvá nejméně čtvrt hodiny.

King of Pu erh

65 Kč / 80 Kč

Představuje nejvyšší třídu čaje Pu erh, která v minulosti byla
určena výhradně pro císařský dvůr. Suchý list je tvořen pouze
svrchními tipsy, které nálevu dodávají jemnou a vyváženou chuť.
Čaj je produkován v omezeném množství, jeho charakter
a kvalitu lze označit za prvotřídní.

Více informací o kartě štamgasta
Vám ráda poskytne obsluha.
Čaje podáváme v malé (0,35l) nebo velké (0,55l) konvičce s jedním nebo dvěma šálky.
Čaje označené symbolem
jsou vícenálevové, na vyžádání si je můžete připravit
sami v tradiční čínské nádobě zvané Gaiwan, neboli Zhong.

Čajové speciály

/

65 Kč / 80 Kč

Pouštní duna - Touareg
Silně slazený zelený čínský čaj jemně dochucený marockou
mátou. Zahřeje a povzbudí, osvěží, dodá sílu a energii.

55 Kč / 70 Kč

Vůně Kašmíru
Směs zelených a polozelených čajů, pomerančové kůry, hřebíčku,
skořice a zázvoru.

Vzpomínka na Bombay

65 Kč / 80 Kč

Indický silný černý čaj assam ochucený čokoládou, mlékem
a medem.

65 Kč / 80 Kč

Yogi (Masala Chai)
Směs černého čaje, mletého zázvoru, kardamomu, bílého pepře,
skořice a hřebíčku, doplněná mlékem a medem.

Vzpomínka na Strahov

65 Kč / 80 Kč

Indický assam oslazený karamelem.

Čajový panák
podáváme ve skleničkách o objemu 0,1l/0,15l

Rize çayi

/

19 Kč / 29 Kč

Silný aromatický černý čaj z Turecka s červeným nálevem
a výraznou chutí. Tradičně se tento čaj popíjí silně slazený.

Touareg

19 Kč / 29 Kč

Silně slazený zelený čínský čaj jemně dochucený marockou
mátou. Zahřeje a povzbudí, osvěží, dodá sílu a energii.

Čaje podáváme v malé (0,3l) nebo velké (0,55l) konvičce s jedním nebo dvěma šálky.

Bylinné čaje
Bylinné čaje se připravují z jiné rostliny, než Thea sinensis či Thea assamica.

Maté Rančo

50 Kč

Jihoamerická bylina Cesmína paraguayská, známá svými
povzbuzujícími účinky. Podáváme ve stylové nádobě (kalabase)
s brčkem (bombilou).

Maté Amigos

60 Kč

Dvojitá dávka Cesmíny paraguayské ochucená karamelem.
Podáváme ve stylové nádobě (kalabase) s brčkem (bombilou).

50 Kč

Maté Carnival
Nevšední směs praženého maté, kakaových bobů, mandlí, květů
chrpy, slunečnice, rooibosu a květů kaktusu. Podáváme ve stylové
nádobě (kalabase) s brčkem (bombilou).

Rooibos

/

55 Kč / 70 Kč

Bylina neobsahující kofein. Nálev sytě červené barvy a nasládlé
chuti. Na požádání podáváme za příplatek 10 Kč s medem
a skořicí.

Ovocné čaje
Ovocné čaje se připravují ze směsí sušeného ovoce a bylin, které neobsahují kofein.

Lesní plody

55 Kč / 70 Kč

Směs obsahující kousky jablka, borůvek, šípků, bezinek, květy
ibišku, listy jahodníku a rybízového keře. Na požádání podáváme
za příplatek 10 Kč s medem.

Čaj ke krbu

55 Kč / 70 Kč

Směs obsahující rooibos, ibišek, kousky jablka, šípků, mandlí,
kořeněná skořicí a vanilkou. Na požádání podáváme za příplatek
10 Kč s medem.
Čaje podáváme v malé (0,3l) nebo velké (0,55l) konvičce s jedním nebo dvěma šálky.

Káva
Espreso Lavazza
Způsob přípravy kávy původem z Itálie, kdy je 7 nebo 14 gramů mleté kávy
krátkodobě vystaveno vysokému tlaku teplé vody. Podáváme s mlékem a sklenkou
minerálky. Na požádání připravujeme také v tradičním kávovaru Mocca Press
(tzv.Bialettka).

Espresso (30 ml)

32Kč

Lungo (60 ml)

32Kč

Double espresso (60ml)

54Kč

Džezva (30 ml)

35 Kč

Káva připravovaná v nádobě kónického tvaru z blízkého východu
(tzv. džezva). Nápoj je třikrát zpěněn nad plamenem. Na požádání
Vám připravíme samotnou arabskou směs kávy, slazenou cukrem
nebo ochucenou kardamomem. Podáváme se sklenkou
minerální vody.

Káva čerstvě pražená
Nově z naší nabídky můžete ochutnat čerstvě pražené kávy z různých koutů světa
a obohatit tak své obzory. Připravujeme jako espresso (30 ml). Na požádání
připravujeme jako lungo (60 ml).

Brazilia

35 Kč

Káva Brazilia pochází jak jinak než z Brazílie, kde má pěstování
kávy dlouholetou tradici. Jedná se o jednodruhovou arabiku
typickou nízkou kyselostí. Vyniká svou smetanově jemnou chutí
a oříškovo-čokoládovým nádechem.

Etiopia

35 Kč

Káva z rodu arabika původem z Etiopie zaujme na první pohled
svými jedinečnými zrny. Chuť kávy je výrazná, sladká s velmi
jemnou kyselinkou. Po prvních doušcích vyniká nádech obilovin,
oříšků a sladu.

Columbia

35 Kč

Jednodruhová káva rodu arabika pocházející výhradně z Jižní
Ameriky z Kolumbie, kam byla přivezena misionáři v roce 1808.
Káva se vyznačuje hedvábnou a velmi aromatickou, silnou
a neporovnatelnou chutí.

Cuba

39 Kč

Kubánská káva má čistší, jemnější chuť, střední plnost a obsahuje
méně kyselin než káva z jiných středoamerických států, jelikož se
pěstuje v nižších nadmořských výškách. Kvalitě kubánských
kávových zrn také velmi přispívá tropické a vlhké podnebí.

Nicaragua
Velmi jemná a chuťově vyvážená káva s příjemnou a mírnou
kyselinkou. Chuť se vyznačuje sladkými, čokoládovými
a kořenitými tóny. Aroma kávy je velmi výrazné a typické pro
středoamerické kávy pěstované ve vysokých polohách.

39 Kč

Kávové speciality
49 Kč

Madam Pompadour
Směs kávy připravované v džezvě, čokolády, mléka,
muškátového oříšku, skořice a cukru.

Javanská káva

49 Kč

Káva se silnou dávkou kakaa, šlehačkou a skořicí.

49 Kč

Bombajská káva
Tato káva Vám svou opojnou chutí připomene krásy daleké
Bombaye. Káva je připravována ze silného espressa v džezvě
se směsí koření, rumu a pomerančové kůry. Podáváme
zdobené šlehačkou a skořicí.

49 Kč

Nugátová káva
Sladké pokušení pro všechny milovníky nugátové
pochoutky. Jedná se o kombinaci silného espressa, šlehačky
a rozpuštěného nugátu, která nenechá jediný mlsný jazýček
na pokoji.

Rezervace
Pro rezervaci Vašeho místa pošlete SMS ve tvaru:

CAJIRNA – DEN – HODINA – POČET MÍST - JMÉNO
na telefon číslo 773 233 544

Sahlep
Sahlep je nečajový nápoj složený z mletého kořene vstavače, mléka, cukru a koření
(vanilka, zázvor, skořice). Obyvateli zemí Blízkého východu je považován za
afrodisiakum. Nápoj podáváme ve sklenkách o objemu 0,15 l.

Klasik

39 Kč

se skořicí

Kokosy na sněhu

39 Kč

se strouhaným kokosem

Prince of Egypt

39 Kč

s vanilkovou chalvou

Karamelos

39 Kč

s karamelizovaným cukrem

Banánový

39 Kč

Ice

39 Kč

s vanilkovou zmrzlinou

Pistolník

39 Kč

s kousky pistácií

Čokoládový

39 Kč

Sahlepové speciality
Nápoj podáváme ve sklenkách o objemu 0,2 l.

Slunce Alžíru

50 Kč

s vaječným koňakem, šlehačkou a čokoládou

El Big

50 Kč

s ořechy, šlehačkou a čokoládou

La Bomba

50 Kč

s kokosem, banánem a sušenými meruňkami

Ledová královna
se zmrzlinou, javorovým sirupem, šlehačkou a čokoládou

50 Kč

Fair Trade
Fair Trade je způsob obchodu s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí. Fair Trade
podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho
sociální a ekologické rozměry. V současnosti je do něj zapojeno téměř 1,5 milionu
pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie
a Latinské Ameriky.

Fair Trade káva bez kofeinu
Jihoamerická rozpustná bezkofeinová káva s jemnou chutí je
ideální pro každý okamžik Vašeho dne.

45 Kč

Horké nápoje
Medovina (0,16 l)

45 Kč

Kořeněná medovina z Velkých Bílovic vyrobená klasickou cestou,
bez chemických přísad. Podáváme s citronem.

Čokoláda mocných Aztéků (0,2 l)

49 Kč

s chilli, zeleným pepřem a šlehačkou

Horký zázvor (0,2 l)

40 Kč

Podáváme s medem a citronem.

Studené nápoje
Minerálka (0,3 l)

20 Kč

perlivá/neperlivá, rozlévaná

Džus (0,2 l)

25 Kč

jablko, pomeranč, multivitamín

Džus s vodou (0,5 l)

35 Kč

džus z nabídky (0,2 l) dolitý vodou

Zázvorové pivo (0,33 l)

35 Kč

nealkoholický zázvorový nápoj

Aloe Vera (0,3 l)

45 Kč

osvěžující nápoj s dužinou

Mladý ječmen (0,15 l)

35 Kč

svěží, enzymaticky živý nápoj plný vitamínů, minerálních látek,
stopových prvků a aminokyselin s překvapivými účinky

Mladý ječmen s džusem (0,15 l)
osvěžující nápoj připravený z mladého ječmenu a džusu

40 Kč

Doplňky k čaji
Mléko

5 Kč

Med

15 Kč

Pokrmy
Tousty slané
Holandské tousty

49 Kč

Léty ověřená kombinace šunky a sýru, která nikdy neomrzí.
Dva tousty podávané s mističkou kečupu a sweet chilli omáčky.

Sevillské tousty

55 Kč

Dva tousty plněné španělskými olivami, zapečenými se šunkou
a sýrem a zasypané směsí koření. Podáváme s mističkou kečupu
a sweet chilli omáčky.

Tousty sladké
Kubánské tousty
Dva křupavé tousty potřené nutellou a prokládané kousky čerstvého
banánu.

Informace o alergenech obsažených v nabízených
potravinách Vám na požádání sdělí obsluha.

49 Kč

Pamlsky a pochutiny
Aktuální nabídka pochutin se mění, báječná chuť a vysoká kvalita zůstává stejná.
Vhodný doplněk k našim čajům a dýmkám. Cena uvedena za porci.

Cookies

6 Kč

Loupaný kokos
Oříšková směs
Sladké keksíky

25 Kč

Ananasové plátky
Chalva libanonská
Japonská směs

29 Kč

Kandovaný zázvor
Sušené meruňky
Pistácie
Kešu
Uzené mandle
Mandle v čokoládě a skořici
Arašídy ve wasabi

35 Kč

Informace o alergenech obsažených v nabízených
potravinách Vám na požádání sdělí obsluha.

Vodní dýmka (Shisha, Hookah)
Vodní dýmka pochází původně z Indie, později se rozšířila do Arábie a je oblíbená
zvláště na Středním východě a v Asii. Toto zařízení používané ke kouření, funguje
na principu filtrace a ochlazování kouře přes vodní filtr. Jako kuřivo se ve vodní
dýmce používá tabák smísený s melasou a oleji, který je vlhký, při hoření silně
dýmá a vytváří příjemné aroma. K zapalování tabáku slouží doutnající uhlík. V naší
nabídce naleznete velký výběr tabáků značky Al Fakher a Spojených Arabských
Emirátů a beznikotinové minerální kamínky. Aktuální seznam příchutí naleznete
na vloženém listu.

Malá vodní dýmka
Pokouření na cca 30 - 45 minut, v ceně je zahrnut první uhlík, náustek a sklenice
vody.

Velká vodní dýmka
Pokouření na cca 50 - 90 minut, v ceně jsou zahrnuty dva uhlíky, náustek a sklenice
vody.

Kombo
Velká vodní dýmka a konev (objem 1,5 l) čaje vybraného dle doporučení
obsluhy. Ke kombu podáváme maximálně 6 šálků.

Nebulla
Tato dýmka přináší nevšední zážitek z kouření. Vysoce kvalitní zpracování
z masivní nerezové oceli, která je velmi elegantní a zároveň chladí dým. Průměr
všech průchodů je maximalizovaný pro bezodporový tah kouře. Na Nebullu se
nevztahují žádné slevy a akce.

Boost (1-2 šlauchy)
Tento typ dýmky umocní Váš kuřácký zážitek. Korunka Vortex svou revoluční
konstrukcí zajišťuje delší trvání svěží chutě tabáku a zároveň snižuje riziko
připálení dýmky. Dýmka je uzpůsobena pro přidání druhého šlahounu, díky
čemuž mohou kouřit dvě osoby najednou. Váza je opatřena svítící diodou, která při
kouření navazuje příjemnou atmosféru. Na Boost se nevztahují žádné slevy a akce.

Vodní dýmka je doplňkem, proto je objednávka
podmíněna objednávkou nápoje.

