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Enjoy our fine health-giving Korean teas and other coffee specialities
Ĝuu delikatajn kaj sanajn koreajn teojn kaj bongustajn kafospecialaĵojn

Free Internet for 
our customers

Korean teas — koreaj teoj
인삼차 ginseng tea — ginsenga teo 2,50 €

유자차 bergamot tea — bergamota teo 2,50 €

오미자차 schisandra-berry tea — ŝizandra teo 2,50 €

대추차 jujube tea — jujuba teo 2,00 €

생강차 ginger tea — zingibra teo 2,00 €

쌍화차 Asian medicinal tea — teo de azia medicino 2,90 €

율무차 Job’s-tears tea — koiks-grena teo 2,50 €

둥굴레차 Solomon’s-seal tea — poligonata teo 2,00 €

현미녹차 green tea with whole-grain rice
verda teo kun plengrajna rizo

2,00 €

녹차 green Korean tea — verda korea teo 2,90 €

메밀차 buckwheat tea — fagopira teo 2,00 €

모과차 quince tea — cidonia teo 2,50 €

대잎차 bamboo tea — bambua teo 2,00 €

석류차 pomegranate and dogwood-fruit tea
granata teo kun kornusofrukto

2,50 €

단호박 마차 pumpkin and yam tea
dolĉkukurba teo kun ignamo

2,50 €

cold drinks — malvarmaj trinkaĵoj
초록남 Verdulo1  — Verdulo 2,50 €

초록여 Verdulino2 — Verdulino 2,50 €

참깨두유 soy milk with black sesame
sojlakto kun nigra sezamo

2,50 €
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1 Verdulo consists of barley extract with apple juice and mineral water 
1 Verdulo estas ekstrakto de hordeaj folietoj kun pomsuko kaj minerala akvo

2 Verdulino consists of barley extract with apple juice  
2 Verdulino estas ekstrakto de hordeaj folietoj kun pomsuko

3 The Esperanto cakelet is from Korea and consists of sticky rice with natural wormwood 
colouring and a tasty stuffing of cinnamon, groundnut, jujube, almonds and pine kernels. 
3 La Esperanto-kuko venas el Koreio. Estas glurizo, nature kolorigita per artemizio kun 
bongusta farĉaĵo el cinamo, ternukso, jujubo, migdalo, juglando kaj pinsemoj.

식혜 fermented rice drink — fermentinta riztrinkaĵo 2,50 €

수정과 cinnamon, ginger and persimon drink
trinkaĵo kun cinamo, zingibro, kakio

2,50 €

tasty snacks — bongustaj manĝaĵetoj

숙떡 Esperanto cakelet3 — Esperanto-kuketo  1,20 €

찹쌀떡 cakelet of sticky rice and red beans
gluriza kuketo kun ruĝaj faboj

1,20 €

coffee specialities — kafospecialaĵoj

에스프레소 espresso — espreso 1,90 €

커피 coffee — kafo kremeca 1,90 €

카푸치노 cappuccino — kapuĉino 2,30 €

라테마키아토 latte macchiato — kafo kun lakto kaj laktoŝaŭmo 2,30 €
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