O nabídce Budíku
Vítejte v Budíku, komunitním čajovém, kulturním a vzdělávacím klubu provozovaném
neziskovou organizací Budík, z. s. Na následujících stránkách se dozvíte o všem, co si u nás můžete dát
či odnést domů. Jak popis klubu napovídá, jsme zaměřeni především na čaje, ale jako doplňkový
sortiment nabízíme další teplé i studené nealkoholické i alkoholické nápoje a k nim něco drobného na
zub. Zároveň stále rozšiřujeme sortiment zboží našeho obchůdku. Snažíme se klást důraz především na
kvalitu a, kde to umíme, i na neobvyklost až unikátnost naší nabídky. Ceny najdete na stránkách
„Nabídka v kostce“ a „Čajový list“.
Přejeme Vám příjemně strávený čas a fajn zážitky nejen s položkami z nabídky Budíku!

Čaje
V naší nabídce najdete čaje černé, zelené, oolongy, pu-erhy, bílé i nečaje středních až vysokých
tříd. V čajovém listu na následujících stránkách zpravidla odlišujeme kvalitativní třídy cenou. Většina
našich čajů je vícenálevových, což znamená, že to nejlepší ze sebe vydají nejen v prvním, ale i v dalších
nálevech. Čaj si v Budíku můžete dopřát v následujících formách:
Vlastnoruční příprava - nálevy si připravujete sami, tradičním způsobem slévání pomocí gaiwanu či
konvičky, sítka a čajového moře. Toto vyžaduje určitou zkušenost, nicméně nejlépe s tím začít ještě
dnes.:) Získáte tak čaj připravený přesně podle svých osobních preferencí a chutí. V ceně jsou dva
půllitry vody optimální teploty pro daný čaj, přičemž, pokud čaj stále "dává", můžete si objednat další.
Hotový nálev - čaj připravuje obsluha a servíruje hotové nálevy. Cena v čajovém listu je za první nálev,
každý další si můžete doobjednat za 50 % této částky. Hotové nálevy můžete dostat do půllitrové
konvičky (ideální pro 1-2 osoby), či do litrové konvice. U řady našich čajů doporučujeme dopřát si
druhý nálev, neboť často i ten vydává z čaje to nejlepší. Neváhejte poradit se s obsluhou.

Nečaje
Maté (cesmína paraguayská) - připravujeme standardně do kalabasy s bombillou, v ceně jsou 2 zalití.
Ostatní "nečaje", rooibos, honeybush či bylinné, připravujeme pouze jako jednonálevové.

Ledové čaje a nečaje
Průběžně připravujeme některé z našich čajů i nečajů jako tzv. "ice tea", tedy jako studené
nápoje. Které to jsou právě dnes, to ví jen obsluha.:) Louhujeme za tepla i za studena.

Sypané čaje s sebou
V Budíku můžete zakoupit předbalené čaje, aktuálně zejména prémiových značek Dandy’s Tea či
Manu Tea. Máte-li zájem o některý čaj z našeho čajového listu, oslovte obsluhu.

Káva
Kávu v Budíku připravujeme na vietnamský způsob, tedy poměrně málo obvyklou metodou
překapávání přes phin filtr původem právě z Vietnamu. Kávu před přípravou čerstvě meleme. Aktuálně
máme v nabídce brazilskou kávu španělské rodinné značky Jurado, která je dle prodejce v Česku k
dostání pouze v Žatci.

Džusy
Z běžně dostupných džusů nás kvalitou nejvíce oslovila značka Purissima, a tedy právě ji
v současnosti najdete v naší nabídce nejčastěji. Náš výběr zpravidla tvoří pomeranč, jablko a černý
rybíz, občas míváme i hrušku či multivitamín.

Víno
Víno nabízíme jak stáčené sudové, tak především výborné lahvové z lokální produkce Vičického
vinařství pana Mikuláška. Odrůdy průběžně střídáme, aktuální nabídku prozradí obsluha. Vždy dbáme
na to, aby nám samotným nabízené víno chutnalo.

Pivo
V Budíku nečiníme rozdíl v ušlechtilosti mezi nápoji, pročež rádi nabízíme i, v čajovnách méně
obvyklé, pivo. Aktuálně jde zejména o produkci lokálního žateckého pivovaru, avšak vyhlížíme i jinde.

Medovina
Medovinu různých výrobců a druhů servírujeme studenou i horkou.

Pamlsky, zobání
Aby vás z Budíku nevyhnala mlsná, či přímo hlad, zahrnuli jsme do naší nabídky také plejádu
drobných pochutin - oříšky, oplatky, sušené ovoce, konopnou čokoládu, chalvu či kultovní bombajskou
a japonskou směs. Také si k nám můžete objednat např. pizzu, avšak obaly, prosíme, odnášejte s sebou!

Vodní dýmka
Připravujeme vodní dýmku vysoké kvality, se silikonovou hadicí, „heat management“ nástavcem
na korunce zkvalitňujícím a prodlužujícím kouření. Zahříváme na kokosových briketách. Do dýmky
nabízíme pouze tabáky nejlepších značek, dále minerální kamínky Shiazo či vaporizační gel. Aktuální
příchutě nabídne obsluha. Vodní dýmku uvnitř Budíku nepodáváme, pokud je ten den v plánu akce,
pro kterou by kouř nebyl vhodný (např. s dětmi apod.). Tuto skutečnost se můžete dozvědět
z aktuálních zpráv na facebookových stránkách Budíku či na dotaz.
Dle informací prodejců naše čaje i nečaje neobsahují žádné alergeny.

Dále nabízíme:
Špičkové lokální víno z Vičického vinařství Mikulášek, které najdete hned pod hrází Nechranické
přehrady na unikátní kombinaci svahů, zdejšího stepního mikroklimatu a specifických půdách
tvořených především třetihorními říčními sedimenty s vysokou minerální pestrostí krušnohorských
zvětralin. Vinice jsou obnovenou tradicí sahající až do 12. století. Určitě vyzkoušejte výborné polosuché
Cuvée (s převahou Müllera), sladký Ryzlink a Kerner či raritní Hibernal a červený Sevar.
Věhlasné ajurvédské bylinné čaje a džemy značky Everest Ayurveda.
Výborné bylinné směsi lokální produkce od Zdislava Tea (seznam u obsluhy).
Luxusní sypané čaje značky Dandy’s Tea osobně vybírané čajovým mistrem Danem Drechslerem.
Indické zubní pasty Dabur Red, Vicco a Miswak.
Velmi kvalitní konopnou produkci od Delibutus, české značky s pozoruhodnou filosofií.

Ekopeněženky vlastní výroby z obalů od džusů a veselé pletené budíky na podporu provozu klubu.
Budík je místem, odkud si můžete za nic odnést volně šířitelný časopis Roots o přírodě, bylinkách,
chilli, konopí, alternativním hospodaření, životním stylu a kultuře.
Literaturu, hudbu a další postupně se rozšiřující sortiment, který uvidíte na baru či ve vitrínkách.

Složení ovocných čajových a nečajových směsí z naší nabídky
Indiánské léto - květ ibišku, borůvky, hroznové víno, bezinky, černý rybíz
Red Ginger - květ ibišku, chilli, šípek, zázvor, jablko, mrkev, pomerančová kůra, citrónová tráva, květy
chrpy, přírodní aroma
Sladké mandle - černý čaj, mandle, rozinky, kousky jablka, datle a červené řepy, aroma.
Datlový sen s kiwi - datle, zelené rozinky, kustovnice, maliny, kiwi, citrónová tráva, květní lístky chrpy,
aroma
Chilli Tea WoCh - černý čaj ze Šrí Lanky, chilli papričky, květy marhaníku, chrpy a limetky

Čajový list
Černé, red, Darjeeling
Čína
Yunnan Red Matai 2016 (vítěz Čajomíru 2017!)
Golden Tips Sichuan
Panyong Golden Monkey
Indie
Darjeeling 2ndF IB SFTGFOP 1 Puttabong, bio
Himachal Pradesh SFTGFOP Lama 1
Nilgiri FOP Korakundah, bio
Ostatní svět
Kenya GFOP golden tippy, Milima
Nepali Masala black, Nepál
Chilli Tea WoCh (složení viz výše)
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konvička
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Pu-erh
Čína
Yunnan Red Matai 2016 Spring Cake, tmavý
Ban Zhang Mountain Beeng Cha, 2011, tmavý
Jingmai Shengtai Sheng, 2017 Dandy’s, zelený
Meng Ku Iceland Ancient Beeng Cha 07, zelený

Zelené
Čína
Song Luo
Lung Ching std. 7201 sp. grade (Dračí studna)
Gunpowder (Dandy’s Tea)
Hua Cha White King Jasmine
Japonsko
Tamaryokucha Yonkon
Sencha Haori, deep steamed
Genmaicha Iri Matcha (s praženou rýží)
Ostatní svět
Korea Joongjak fine, organic
Vietnam Che Thai Nguyen Shan Tea
Le Touareg (Gunpowder, Nana, třtinový cukr)

Oolong - polozelené

Gaiwan/
konvička

Čína
Phoenix Tangchung
Liu Pan Shui Red
Tie Guan Yin (Železná bohyně)
Ostatní svět
Barma Red Jade
Formosa Nai Xiang milk oolong, Taiwan
Thailand Tie Guan Yin Iron Buddha (Ž. bohyně)
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Žluté
China Meng Ding Huang Ya, Sichuan
An Hui Huang Xiao, Čína

Bílé
Bai Xue Long (Bílý sněžný drak); Čína
Show Mee
Nečaje
Rooibos Super Grade; Jižní Afrika
Honeybush original Super grade
Indiánské léto (složení viz výše)
Red Ginger (složení viz výše)
Sladké mandle (složení viz výše)
Datlový sen s kiwi (složení viz výše)
Konopný „čaj“
Konopný „čaj“ Zenový klid, Zenový spánek
Mate Rancho, Carnival; Jižní Amerika
Lemongrass (citrónová tráva); Afrika
Nana (marocká máta); Egypt
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Nabídka v kostce
V kostce uvádíme stručný soupis nabídky Budíku, dále v lístku pak najdete bližší
informace k našemu, často velmi zajímavému sortimentu na baru i v obchůdku.
Ledový čaj/nečaj 0,1/0,2/0,3 l ....................................................................... 10/19/28
Džus 0,1/0,2/0,3 l .............................................................................................. 10/19/28
Voda PET 0,5 l/z kohoutku ……………………………………………………………………. 12/dík
Pivo 0,5 l (10° Plavčík, 12° Exp., 12,5° Cornish St. nefiltr, 13° Baronka) ...... 28
Pivo-speciály 0,5 l: 7. Schod, Bakalář 12° za studena chmel. ...................... 35
Víno rozlévané, 0,2 l ........................................................................................ 33
Víno Mikulášek Vičice, lahev 0,75 (detaily uvnitř Nabídky) ….........……. dle nabídky 200-270
Čaj ......................................................................................................................... viz „Čajový list“
Medovina 0,1 l studená/horká ...................................................................... 33/38
Káva 0,15-0,2 l ................................................................................................... 35 (+3 pap. kelímek)
Půllitr horké vody ............................................................................................ 20
Oslazení třtinovým cukrem .......................................................................... dík
Oslazení stevií ..................................................................................................... 3
Vodní dýmka Kaya (tabák/kamínky, či gel) ............................................. 200/170
Vodní dýmka Farida (tabák/kamínky, či gel) .......................................... 170/150
- další tabák/kamínky do stejné dýmky za původní cenu (příprava +- shodná s prvodýmkou)

Tabák s sebou, 10/50 g .................................................................................... 90/390
Uhlíky samozápalné s sebou ……………………………………………………………………. 45
Na zub:
Bombajská směs 100 g ..................... 35

Konopná čokoláda 80 g ............................. 48

Japonská směs 100 g ......................... 35

Konopné trojhránky 72 g .......................... 29

Wasabi arašídy 100 g ………………….... 35

Sušené ovoce (dle akt. nabídky) 100 g ........... 27

Para ořechy 80 g ............................... 40

Olivy 70 g ....................................................... 27

Kešu 50 g ............................................. 27

Preclíkový vrták .............................................. 5

Pistácie 50 g ........................................ 27

Chilli preclík .................................................... 8

Banánové chipsy 100 g .................... 27

… a další pamlsky dle aktuální nabídky.

Chalva slunečnicová 30 g ............... 10
Toasty (2 kousky: sýr, kečup, hořčice, olivy, koření) / + jalapeňo papričky ……………….………………… 45/55
Alergeny k nahlédnutí u obsluhy.

