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 CENÍK ČAJE AHMAD TEA 
 

Ceny jsou uvedeny bez DPH s platností od 1. 9. 2017. 

 

ČAJE OVOCNÉ  

• lesní plody 

• šípek a třešeň 

• citrusové plody 

• jablko se skořicí 

• lesní jahoda 

• černý rybíz 

• citron se zázvorem 
 
 

 

ČAJE BYLINNÉ 
• rooibos a skořice 

• máta a citrón                                                                                               

• heřmánek a citrónová tráva 

• DETOX-lípa, kořen pampelišky 
 
 

 

ČAJE ČERNÉ 
• černý čaj Darjeeling 

• černý čaj English Breakfast 

• černý čaj Ceylon 

• Earl Grey 

• černý s vanilkou 

 

 

 

ČAJE ZELENÉ 
• Green Tea 

• jasmínový zelený 

• zelený čaj s malinou a granátovým jablkem 

• zelený čaj s jahodou a kiwi 
 
 
 
 
čaj Ahmad Tea, porcovaný.…………………………. 20 ks/a 2 g……………………… Kč 57,-/a 2,85 
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DÁRKOVÉ BALENÍ 
 

• Papírová kazeta 9x10 sáčků v ALU obalu……………….. Kč 249,- 
 

 

 

 

 

 

ORIGINÁLNÍ JAVOROVÝ KANADSKÝ SIRUP………. 375 ml…………Kč 179,- 

 

 

 

LEDOVÉ ČAJE 
 

✓ snadná příprava – stačí louhovat 5 minut ve studené vodě s ledem, 

lze přidat ovoce 

✓ zdravě šetrný – nižší obsah kofeinu, bez cukru a sladidel 

• Cold Brew – černý   

• Cold Brew – černý s citronem a limetkou 

• Cold Brew – černý s broskví a granátovým jablkem 

 

Ahmad Tea Cold Brew ……………….. 20 ks…………………..….Kč 65,-/a 3,25 

 

 

ČAJOVÝ SERVIS 

 

• bílý čajový set (konvička + hrneček + podšálek )………….. Kč 183,- 

• hrnek s podšálkem bílý………….. 250 ml………………………… Kč 64,- 

• zelený hrnek………………………….. 350ml…………………………. Kč 30,- 

• zelený podšálek pod hrnek….... 350 ml………………………… Kč 32,-    

• hrníček s podšálkem………………..200 ml………………………… Kč 63,- 

• čajový set (konvička + hrnek)…. 250 ml………………………… Kč 188,- 

• sklenice Ice Tea………………………. 450ml…………………………. Kč 99,- 


