
Oferta Suki Tea to gwarancja, że gościom 
Twojego lokalu zapewnisz atrakcyjny i szeroki 
wybór herbat czarnych, białych, zielonych 
czy owocowo - ziołowych. Suki Tea nie jest 
przeciętną herbatą. Ona nie tylko świetnie 
smakuje, ale również fantastycznie wygląda.

Nasze szklane słoiki do przechowywania herbaty na barze pomogą  
z dumą prezentować mieszankę liści herbacianych z cząsteczkami suszonych 
owoców, płatków kwiatów i przypraw, przyciągając tym samym uwagę 
klientów już od momentu wejścia do lokalu. Doskonała prezentacja herbaty 
w połączeniu z elegancką formą jej serwowania z całą pewnościa zachęci 
gości do sięgania po nią jako ulubiony napój. Nie czekaj i już teraz zamów 
Suki Tea do Twojego lokalu. 

Herbata



S U K I  T E A

Iced Raspberry & Vanilla

Nowy smak herbaty do naszej wciąż powiększającej 
się kolekcji. Kawałki słodkiego jabłka, truskawki  
i maliny zapewnią aromatyczny, owocowy napar 
pełen cytrusowych smaków, takich jak ananas czy 
papaja. Pikantna nuta hibiskusa z wyczuwalnym 
posmakiem wanilii to kuszący letni smak. Słodka, 
orzeźwiająca, owocowa

DSKRASPB 
501957

1 x 250g

NOWOŚĆ

GF DF V VE
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HERBATKI OWOCOWE I ZIOŁOWE

Suki Tea nie jest przeciętną herbatą. Ona nie tylko świetnie smakuje, ale też fantastycznie wygląda. Dla wzmocnienia 
efektów wizualnych przechowuj ją w naszych szklanych słoikach.

Whole Peppermint 

Prawdopodobnie najlepsza herbatka miętowa 
na świecie. Całe liście mięty pieprzowej 
tworzą niesamowicie świeży, oczyszczający 
napój. Świeża, aromatyczna, chłodząca.

DSKMINT  
488404

1 x 100g

Pink Grapefruit

Orzeźwiająca i cierpka jak świeżo wyciśnięty 
sok grejpfrutowy. Naturalnie aromatyzowana 
herbatka owocowa oferuje coś wyjątkowego 
dzięki harmonijnemu bukietowi grejpfrutów 
i słodkich tropikalnych owoców. Wyróżnia ją 
łagodna kwasowość z lekko cierpką,  
a jednocześnie słodką nutą.  
Pikantna, orzeźwiająca, ostra.

DSKPINKG   
488406

1 x 250g

Red Berry

Absolutna eksplozja smaku świeżej czerwonej 
jagody. Wytworny napar powstały z mieszanki 
jagód, owoców i hibiskusa. Tarta, owoce, dżem.

DSKBERRY  
488388

1 x 250g

Apple Loves Mint

Słodycz i kwasowość jabłka w połączeniu z figlarną słodyczą papai, 
subtelną nutą pełnych pąków róży i miętowym zwieńczeniem. 
Rozkosz dla zmysłów! 
Tarta, jabłko, mięta.

DSKAPPLE  
488385

1 x 250g

Goji Berry & Pomegranate 

Pikantny granat i jagody goji, które mu towarzyszą, tworzą cudownie 
orzeźwiającą, owocową i dobrze zbilansowaną mieszankę. Niezwykle 
dekoracyjna herbatka, bogata w nuty smakowe jabłka i mango.  
Super owocowa, słodka, delikatna.

DSKGOJIB  
488397

1 x 250g

GF DF V VE

GF DF V VE GF DF V VE

GF DF V VE

GF DF V VE
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HERBATKI OWOCOWE I ZIOŁOWE

HERBATA BIAŁA HERBATA OOLONG

Oolong Orange Blossom 

Delikatny smak chińskiej herbaty Oolong połączony z pachnącym 
kwiatem pomarańczy, tworzą razem luźną i lekką postać mieszanki 
z delikatnymi cytrusowymi nutami. Słodka, cytrusowa, wytrawna.

DSKOOLOR   
488405

1 x 250g

White Tea Pear 

Piękna, delikatna, naturalnie aromatyzowana mieszanka białej herbaty 
Mao Feng, zielonej herbaty Sencha oraz w pełni dojrzałych kawałków 
gruszki. Delikatna nuta lukrecji podkreśla smak gruszki, aby dostarczyć 
nam wyszukanych doznań smakowych. Delikatność, słodycz, lekkość.

DSKWHTPR 
488415

1 x 250g

Lemongrass & Ginger

Lekko przyprawiona mieszanka ziołowa inspirowana stylem tajskim, 
z wyczuwalną nutą imbiru i pieprzu, świeżością trawy cytrynowej, 
posmakiem korzenia lukrecji oraz mięty. Cytrusy, imbir, lukrecja. 

DSKTWIST  
488414

1 x 250g

Rooibos (Czerwonokrzew)

Suki Tea Rooibos to doskonała alternatywa dla herbaty, zapewniająca 
słodki, głęboko pomarańczowy i ziemisty napój. Bezkofeinowa.
Świeżość, miód, kora. 

DSKROOB  
488409

1 x 250g

GF DF V VE

GF DF V VE

GF DF V VE GF DF V VE
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HERBATY ZIELONE

Japanese Matcha

Matcha jest fundamentem starożytnej japońskiej ceremonii parzenia 
herbaty. Suki Tea Organic Japanese Matcha to herbata o najwyższym 
„ceremonialnym” poziomie jakości i smaku. Wyrastająca w cieniu  
i mielona w tradycyjny sposób, tworzy jasny napój o bogatym  
i głębokim smaku umami. Idealna do serwowania samodzielnie  
lub jako dodatek wzbogacający latte i frappe. Matcha daje większy 
zastrzyk energii niż trzy espresso.

DSKMATCH  
488403

1 x 100g

Gunpowder Green Spearmint 

Herbata mieszana ręcznie według tradycyjnej receptury marokańskiej. 
Ta orzeźwiająca zielona herbata to doskonałe połączenie delikatnie 
zwijanych zielonych liści, mocnej i wędzonej zielonej herbaty 
Gunpowder oraz nagrodzonej nagrodą Great Taste - herbaty Nana Mint 
(herbata miętowa). Tworzy przejrzysty, żółto-zielony napar. Przepyszna 
zarówno na ciepło, jak i na zimno. Słodka, świeża, chłodząca mięta. 

DSKGRSPE  
495417

1 x 250g

Green Tea Sencha 

„Sencha” tłumaczona jest jako „parowana”. Jest bardzo tradycyjną 
techniką produkcji i utrzymywania smaku w herbacie.  
W przeciwieństwie do suszenia, które wydobywa inne jej cechy,  
ta technika pozwala uzyskać lekki i świeży napar herbaciany.  
Świeża, słodka, z nutą sosny.

DSKGRSEN  
488399

1 x 500g

Jasmine Dragon Phoenix Pearls

Wyśmienita, ręcznie zwijana zielona herbata, naturalnie nasycona 
zapachem czystego jaśminu. Delikatny napar przypomina białą herbatę. 
Idealna do ciast lub babeczek waniliowych.  
Orzeźwiająca, pełna, kwiatowa.

DSKDRAG  
488395

1 x 250g

GF DF V VE

GF DF V VE

GF DF V VE

GF DF V VE
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HERBATY CZARNE

Turkish Delight 

Dodatki takie jak czekolada i mieszanka płatków 
róż są inspirowane czekoladowymi słodyczami 
Turkish Delight. Wykorzystując kakao jako punkt 
wyjścia do przygotowania mieszanki, dodając 
czarną herbatę, płatki róż i naturalny olejek 
różany, stworzono oszałamiającą herbatę, która 
jest ukłonem w stronę tradycyjnej czekoladowej 
tureckiej rozkoszy, znanej i kochanej przez 
wszystkich. Delikatna, czekoladowa, kwiatowa.

DSKTURKI 
498552 

1 x 250g

Dark Cocoa Tea  

Intensywny smak czekolady 
dzięki połączeniu czarnej herbaty 
liściastej i ziarna kakaowca. 
Idealna alternatywa dla 
tradycyjnej czekolady. Doskonały 
dodatek do deserów i ciast. 
Czekolada, łagodna wiśnia, trufla.

DSKCOCOA  
488393

1 x 250g

Spiced Citrus 

Czarna herbata z dodatkiem 
rozgrzewających przypraw, 
takich jak goździki, różowy 
pieprz, kardamon i plasterki 
cytrusów. Typowo zimowa 
herbata rozgrzewająca. Słodka, 
z nutą grzanego wina i skórki 
pomarańczy.

DSKSPICE  
488410 

1 x 250g 

Earl Grey Blue Flower 

Unikalna mieszanka Suki Tea, herbata 
potrójnie certyfikowana. Doskonałe 
połączenie wschodnio-afrykańskiej czarnej 
herbaty, najlepszego włoskiego olejku 
bergamotkowego i niebieskich płatków chabru. 
Intensywny zapach nut cytrusowych zapewnia 
wyjątkowe doznania. Wytrawna, lekka, 
cytrusowa.

DSKEARLB 
488396

1 x 500g

Breakfast Tea 

Tradycyjna herbata śniadaniowa.  
Doskonała mieszanka całych liści herbacianych 
pochodzących ze wschodniej Afryki i indyjskiego 
rejonu Assam. Jasna, lekka, świeża.

DSKBREK 
488389 

1 x 500g

Darjeeling 

Ręcznie zbierana Suki Tea 
Darjeeling jest „szampanem” 
wśród herbat. Jej wyjątkowy  
i orzeźwiający smak doskonale 
pasuje zarówno na co dzień, 
jak i podczas prawdziwej uczty. 
Idealna do słodkich bułeczek 
śniadaniowych lub delikatnych, 
kruchych ciast. Herbata potrójnie 
certyfikowana.  
Łagodna, rześka, aromatyczna.

DSKDARJ  
495821 
/488394

1 x 250g

Mango Tango 

Kawałki mango i ananasa 
połączone ze słodką czarną 
herbatą liściastą i żółtymi 
płatkami słonecznika. Herbatę 
można serwować z mlekiem 
lub bez. Tropikalna, słodka, 
luksusowa.

DSKMANGO 
488402

1 x 250g

GF DF V VE

GF DF V VE

GF DF V VE

GF DF V VE

GF DF

V VE
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Suki Tea Dzbanek do herbaty

Ten stylowy oliwkowy dzbanek do herbaty to ikona marki Suki 
Tea. Subtelnie oznakowany i wytrzymały, nadaje się do ustawiania 
w stosy. W komplecie metalowe sitko ze stali nierdzewnej  
do zaparzania herbaty liściastej. 

DSKTPOT 
488412

18oz/530ml dzbanek do herbaty

Szklany dzbanek do herbaty

Zobacz, jak rozwijają się kolory herbaty Suki Tea podczas parzenia. 
Wykonany z wysokiej jakości przeźroczystego szkła. Rekomendowany  
do miejsc z częstotliwością użycia od małej do średniej.

DGLASRED 
490100 

14oz/430ml dzbanek do herbaty  
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Czerwony

DREDTPOT 
488380

18oz/530ml dzbanek do herbaty

Szary

DSTMPGRE  
492804 

18oz/530ml dzbanek do herbaty

Turkusowy 

DSTMPTRQ 
501953 

18oz/530ml dzbanek do herbaty

Mandarynka

DSTMPMAN 
492803 

18oz/530ml dzbanek do herbaty

Limonka

DSTMPLIM 
501952 

18oz/530ml dzbanek do herbaty

Czarny

DBLKTPOT  
488320

18oz/530ml dzbanek do herbaty

Biały 

DWHTPOT  
488468

18oz/530ml dzbanek do herbaty

INNE DZBANKI  

Kolekcja dzbanków do herbaty w ośmiu inspirujących kolorach, wykonanych z wysokiej jakości porcelany.  
Dedykowane do parzenia herbat liściastych Suki Tea. Każdy znajdzie kolor dla siebie!

Niebieski 

DBLUTPOT 
490098

18oz/530ml dzbanek do herbaty

WKRÓTCE  
W OFERCIE NOWOŚĆ
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Taca Suki Tea

Stanowi doskonałe uzupełnienie dzbanka Suki Tea. Sprawia,  
że serwowanie herbaty zmienia się w prawdziwą ceremonię parzenia 
herbaty. Z dedykowanym zagłębieniem na dzbanek, wykonana  
z najwyższej jakości bambusa. Posiada również wystarczającą ilość 
miejsca na filiżankę i dzbanuszek do mleka.  
Nie nadaje się do mycia w zmywarce.

DSKTRAY 
488413

Wymiary: 300mm x 220mm 

Porcelanowa podstawka

Porcelanowa podstawka pod metalowe sitko do dzbanka lub pod 
filtr papierowy do herbaty, w kolorze białym.

DHOLDWHT  
495383/503162

6 sztuk
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Papierowa podkładka Suki Tea 

Zabezpiecza i przedłuża czas użytkowania tacy do herbaty. Subtelny 
nadruk, kształt idealnie dopasowany do tacy. Wykorzystaj również  
jako materiał reklamowy informujący klienta o marce herbaty Suki Tea.

DSKLINER 
488401

250 sztuk w opakowaniu 

Torebka papierowa (filtr)  

Jednorazowy, biodegradowalny papierowy filtr na pojedynczą porcję 
herbaty liściastej. Pasuje do kubków jednorazowych Suki Tea.

DSKPKT  
488407

1000 torebek

Miarka do herbaty

Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, do odmierzania jednej 
porcji herbaty liściastej Suki Tea.

DSKSPOON 
488411

1 miarka

Sitko do dzbanka Suki Tea  

Zapasowe metalowe sitko ze stali nierdzewnej do parzenia herbaty 
liściastej w dzbanku Suki Tea.

DSKBASKT  
488386

1 sitko
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Etykiety Suki Tea

Zestaw eleganckich naklejek na słoiki z nazwami smaków wszystkich 
herbat liściastych Suki Tea. 

QSKLDISP 
488489

1 komplet

Stojak na puszki do herbaty Suki Tea 

Modułowy stojak zaprojektowany specjalnie pod niewielkim kątem 
nachylenia, aby eksponować klientom herbatę liściastą przechowywaną  
w puszkach metalowych Suki Tea. 

DSKRACK  
488408

Wymiary: 220mm W x 320mm D x 320mm H  
(gdy jest wypełniony puszkami na herbatę)

 

Słoik na herbatę liściastą Suki Tea

Słoik z przeźroczystego szkła, idealny do przechowywania  
i eksponowania herbaty liściastej Suki Tea.  
Pomieści 250g herbaty, nadaje się do ustawiania w stos.

DAHJARS 
488318/503082

6 słoików na herbatę o wymiarach:  
110mm W x 122mm H
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Mini butelka na mleko

Miniaturowa butelka na mleko z grubego, przeźroczystego szkła. 
Podkreśla stylowy charakter marki Suki Tea.

DMINMILK 
488361

6 mini butelek na mleko o pojemności 4,25oz/121ml

Dzbanuszek do mleka 

Porcelanowy dzbanuszek dla wielbicieli herbaty serwowanej  
z dodatkiem mleka.

DSKJUG  
488400

12 dzbanuszków do mleka o pojemności 3oz/85ml

Minutnik cyfrowy  

Pozbądź się wątpliwości dotyczących czasu parzenia herbaty.  
Za każdym razem, gdy ją serwujesz swoim klientom, ustaw minutnik, 
aby wiedzieli kiedy czas przelać herbatę z dzbanka do filiżanki.

DTTIMER 
488440

Puszka do herbaty Suki Tea 

Metalowa puszka do przechowywania herbaty liściastej Suki Tea. 
Posiada przeźroczyste wieczko. Pomieści 250g herbaty.

DSKCADDY 
488390

6 puszek na herbatę o wymiarach 155mm H x 70mm W



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://www.espressowarehouse.com.pl/#kontakt

