
HERBATA
W SASZETKACH – LIŚĆ
I LIŚĆ ŁAMANY 
JAKOŚCI PREMIUM
Przygotowanie wysokiej jakości herbaty 
liściastej może sprawić wiele przyjemności. 
Do tej pory parzenie takiej herbaty było 
zawsze nieco uciążliwe – dlatego w branży 
gastronomicznej nie korzystano z niej 
bardzo często. Dzięki naszym saszetkom TEA 
JACK można podawać wyselekcjonowane 
herbaty liściaste w postaci liści i liści 
łamanych w porcjach na czajniczek:

• najwyższa jakość w szerokiej gamie, która zadowoli koneserów 
• odważone ilości oszczędzają czas, ułatwiają życie i skracają czas potrzebny na przygotowanie napoju 
• zawiera specjalny obszerny filtr papierowy z rozkładanym zagięciem do czajniczków 0,3 - 0,5 l 
• z praktyczną etykietą umożliwiającą łatwe rozpoznawanie różnych mieszanek i ich porządkowanie 
• każda saszetka TEA JACK zawiera odważone ilości, które gwarantują stabilną przyjemność z picia herbaty 
• podkreśla wysoką jakość Państwa usług w branży gastronomicznej

HERBATA CZARNA

DARJEELING ROYAL LIŚCIASTA Z PIERWSZEGO ZBIORU (FIRST FLUSH)
– HERBATA KLASYCZNA 
Słynny wiosenny zbiór z rześką i świeżą nutą, o subtelnym pomarańczowym kolorze w filiżance. 
Zalecany czas parzenia: 2-3 min.
Art. nr 405005: 10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton

DARJEELING ROYAL LIŚCIASTA Z DRUGIEGO ZBIORU (SECOND FLUSH)
– HERBATA KLASYCZNA
Delikatny, kwiatowy i niezwykle aromatyczny letni zbiór o złoto-żółtej barwie w filiżance 
pochodzi z najlepszych ogrodów herbacianych północnych Indii u podnóża Himalajów.  
Zalecany czas parzenia: 3-4 min.
Art. nr 405001: 10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton

ENGLISH SELECT CEYLON ORANGE PEKOE LIŚCIASTA – HERBATA KLASYCZNA
Herbata z terenów górskich Sri Lanki o świeżym i cierpkim smaku oraz charakterystycznym 
złotobrązowym kolorze w filiżance. Uniwersalna na każdą porę dnia. - Zalecany czas
parzenia: 3-4 min.
Art. nr 405018: 10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton

ENGLISH BREAKFAST LIŚĆ ŁAMANY, EKOLOGICZNA – HERBATA 
KLASYCZNA 
Prawdziwy klasyk – mieszanka herbat Assam i południowoindyjskich. 
Znakomita z odrobiną mleka; można się nią delektować przez cały dzień.  – 
Zalecany czas parzenia: 3-4 min.
Art. nr 405026: 10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton

ASSAM SPECIAL LIŚĆ ŁAMANY – HERBATA KLASYCZNA
Mocna herbata z plantacji północnych Indii nad rzeką Brahmaputra – pełne body, słodowy 
smak i miedziany kolor w filiżance. – Zalecany czas parzenia: 3-4 min.
Art. nr 405025: 10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton

MIESZANKA FRYZYJSKA, LIŚCIASTA – HERBATA KLASYCZNA
Pikantna mieszanka o kolorze miedzianym w filiżance, którą uwielbiają nie tylko Fryzowie, 
zwłaszcza ze świeżym mlekiem/śmietaną i cukrem/cukrem kamiennym. – Zalecany czas 
parzenia: 3-4 min.
Art. nr 404998: 10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton

EARL GREY PREMIUM LIŚCIASTA ¹ – HERBATA KLASYCZNA
Elegancka mieszanka herbat cejlońskiej, Darjeeling i chińskiej doprawiona pikantnym 
aromatem najlepszego olejku bergamotowego – po prostu klasyk! – Zalecany czas
parzenia: 3-4 min.
Art. nr 405032: 10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton
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HERBATA ZIELONA

HERBATA ZIELONA AZJA SUPERIOR LIŚCIASTA – 
HERBATA KLASYCZNA 
Niefermentowana herbata z Azji Środkowej, o miękkiej, słodkiej i 
przyjemnej nucie kwaskowatej oraz jasnożółtym kolorze w filiżance. 
Zalecany czas parzenia: 2-3 min.

Art. nr 405063: 10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton

SŁOŃCE AZJI, LIŚCIASTA ¹ – HERBATA SPECJALNA
Delikatna zielona herbata sencha z trawą cytrynową i 
uwodzicielskim, egzotycznym aromatem cytrusowym.
Zalecany czas parzenia: 2-3 min.

Art. nr 404967: 10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton

ZIELONA HERBATA JAŚMINOWA, LIŚCIASTA,
EKOLOGICZNA – HERBATA KLASYCZNA
Znakomita herbata zielona o subtelnym 
zapachu jaśminu.
Zalecany czas parzenia: 2-3 min.

Art. nr 404968: 10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton

NAPARY ZIOŁOWE I OWOCOWE

MIĘTA PIEPRZOWA, EKOLOGICZNA – 
HERBATA KLASYCZNA 
Grubo cięte liście mięty pieprzowej.
Aromatyczne i rozkosznie odświeżające.
Zalecany czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 405048: 10 x 10 porcji po 2,5 g = 100 porcji na karton

AYURVITAL RELAKS, EKOLOGICZNA – HERBATA 
SPECJALNA
Harmonijna i subtelna korzenna mieszanka ziół
i przypraw, z ekologicznym rooibosem, imbirem i dziurawcem.
Zalecany czas parzenia: 5-10 min.
Art. nr 405055:  10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton

ZIOŁOWY OGRÓD – HERBATA SPECJALNA
Czysta i orzeźwiająca mieszanka ziół z trawą cytrynową, miętą 
nana, rooibosem i lukrecją o słodkim i pikantnym smaku. 
Zalecany czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 404974: 10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton

CZYSTY ROOIBOS, EKOLOGICZNA – HERBATA KLASYCZNA 
Południowoafrykański rooibos w najczystszej formie – subtelnie 
słodki i miedzianoczerwony w filiżance.
Zalecany czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 405054: 10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton

ROOIBOS WANILIA ¹ – HERBATA SPECJALNA
Południowoafrykański rooibos z aromatem waniliowym – 
modny napój wellness bez kofeiny.
Zalecany czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr  405000: 10 x 20 porcji po 4,0 g = 200 porcji na karton

OWOCE LATA ¹ – HERBATA SPECJALNA
Harmonijna mieszanka owocowa z hibiskusem, owocem dzikiej 
róży, jabłkiem i czarnym bzem, uszlachetniona delikatnym 
aromatem maliny i truskawki.
Zalecany czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 405049: 10 x 20 porcji po 6,0 g = 200 porcji na karton

VITA ORANGE ¹ – HERBATA KLASYCZNA
Kwaskowata owocowa mieszanka z aromatem pomarańczy
i 10 witaminami. 
Zalecany czas parzenia: 5-10 min.

Art. nr 405060:  10 x 20 porcji po 6,0 g = 200 porcji na karton

AKCESORIA

EKSPOZYTOR DO SASZETEK TEA JACK SPECIAL
Z OCHRONĄ SMAKU
w szkle akrylowym – na 4 rodzaje saszetek

Art. nr 6727

EKSPOZYTOR DO SASZETEK TEA JACK Z OCHRONĄ 
SMAKU
w ciemnozielonym szkle akrylowym na 4 rodzaje saszetek

Art. nr 6669

DREWNIANY EKSPOZYTOR DO SASZETEK TEA JACK
na 6 rodzajów saszetek Tea Jack

Art. nr 6581  - buk
Art. nr 65811  - wenge
Art. nr 6567   - dodatkowy ekspozytor na 5 różnych rodzajów
herbat ekspresowych

DREWNIANY EKSPOZYTOR DO SASZETEK TEA JACK
na 3 rodzaje saszetek Tea Jack

Art.No. 6664    - buk 
Art.No. 66641  - wenge

DREWNIANY EKSPOZYTOR DO SASZETEK
TEA JACK  (bez ilustracji)
na 14 rodzajów saszetek Tea Jack (dostępny na życzenie)
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