
Dammann Jardin Bleu  

Deze thee bestaat uit ongerookte Ceylon en zwarte Chinese thee, waaraan de 

geur van rabarber en wilde aardbei is toegevoegd. De thee is geaccentueerd 

in smaak door de toevoeging van bloembladen van korenbloem en hyacinth, 

waardoor deze thee een heerlijke gebalanceerde smaak krijgt tussen bloemig 

en fruitig.

Een mix van groene thee met gember met de fruitige, pittige geuren van 

citroen en passievrucht. Een frisse en levendige melange.  

Dammann Miss Dammann 

Een prachtige pure zwarte thee, groeit in het Indiase theedistrict Darjeeling, 

aan de voet van de Himalaya op de grens met Nepal. Onder kenners is 

Darjeeling bekend als de champagne onder de thee. Deze thee heeft een 

kruidig karakter en heeft lichte tonen van amandelen en rijp fruit zoals perzik.

Dammann Darjeeling  

Deze delicate Chung Hao thee uit China is een groene thee, die wordt 

gearomatiseerd met jonge jasmijnbloemen. De jonge jasmijnbloemen worden 

overdag geplukt, wanneer ze gesloten zijn, en wanneer deze ‘s avonds aan de 

thee worden toegevoegd, openen de bloemen pas, waardoor je de meeste 

smaak krijgt.  De Jasmine Chung Hao heeft een licht geparfumeerde geur en 

een zoete, delicate afdronk. 

Dammann China Jasmine Chung Hao



FESTIVE AMSTEL 

AFTERNOON TEA
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Aardappelsalade - Kwarteleitje - Amsterdams zuur -     
Piccalilly 

Gerookte Forel - Bieslook - Langoustine - 
Uiencrumble  

Dammann China Jasmine Chung Hao 

*** 

Brioche - Geconfijte eend - Truffel - Radijs 

Volkoren - Zuurkomkommer - Roomkaas - 
Haringkaviaar 

Maisbrood - Gerookte kip - Madras curry - Tomaten-  
chutney 

Minibroodje - Rivierkreeft - Cocktailsaus - Selderij -  
Waterkers   

Dammann Darjeeling 

*** 

Kers - Steranijs - Melkchocolade - Sable 

Pure chocolade - Framboos - Tijm - Citroen 

Red velvet cake - Vanille - Mascarpone 

Aardbei - Champagne mousse - Limoen 

Dammann Miss Dammann 

*** 

Madagascar vanille scones 

Cranberry & kaneel scones

Clotted cream - Lemon curd - Frambozen & Lychee jam

Dammann Jardin Bleu

 


