
Hoewel de Rwandese landschappen, weelderig en heuvelachtig, inspireren 

tot een zachte manier van leven, zijn de theeën die ze produceren sterk en vol 

van smaak. De blend combineert de kracht van Rwanda’s zwarte thee en de 

geur van fijne kruiden: gember, kaneel, kardemom, roze peper en kruidnagel.

Damman Frères Des Milles Collines  

Een subtiele balans van frisse, fruitige en bloemige noten wordt gevonden in 

deze delicaat geurende groene thee die net zo lekker is, of je hem nu koud of 

warm drinkt. De groene thee bevat aroma’s van lychee, grapefruit, bloedper-

zik en roos.

Dammann Frères Bali 

Een semi-gefermenteerde thee, wat inhoudt dat hij tussen een groene en 

zwarte thee in zit. Qua smaak neigt de thee meer naar groene thee, maar qua 

kleur meer naar zwarte thee. De thee is afkomstig uit Taiwan en heeft aroma’s 

en de geur van citrus en kastanjes.

Dammann Frères Oolong Fancy

De Soleil Vert is een groene sencha thee, afkomstig uit Japan. Het woord 

‘sencha’ betekent ‘gewelde thee’ en wordt gebruikt zonder de theebladeren 

te vermalen. Aan deze thee is een olie van bloedsinaasappel toegevoegd in 

combinatie met schil van sinaasappel. Een frisse en plantaardige infusie met 

aangename pittige fruitige tonen.

Dammann Frères Soleil Vert



Zalm gravlax I Bieten I Yoghurt I Mierikswortel | Venkel  
   
Geroosterde zoete aardappel | Sinaasappel | Boekweit

Dammann Frères Soleil Vert 

***                         

Mini broodje | Curry | Wortel | Rozijn  

Maïsbrood | Gerookte kalkoen | Dragon | Komkommer

Brioche | Eiersalade I Witte waterkers | Dijon mosterd 

Volkoren sandwich | Rosbief | Honing-mosterd | Uienconfituur

Dammann Frères Oolong Fancy 

***

Verse kers | Steranijsmousse | Witte chocolade | Sablé  

Karamel appel | Kaneeltaart | Amandel tartelette 
 
Vliegende Hollander rum | Frans gemberbrood | Garnache  
 
Hazelnoot | Citroen | Knettersuiker  

Dammann Frères Bali 

***

Rozijnen-kaneel Scone 

Vanille scone 

Clotted cream I Lemon curd I Huisgemaakte jam

Dammann Frères Des Milles Collines 

AMSTEL 

AFTERNOON TEA 

Amstel Hotel


