
Gröna teer (Dragningstid: 1,5-2 min)  
 
ANANAS INGEFÄRA - ananas och ingefära 
BRUNKULLANS GRÖNA - bergamott, citron och citronskal

BRUNKULLAN ÖRTIG CITRON EKO - citronskal, citrongräs och pepparmynta

BRUNKULLANS GRÖNA ISTE EKO - fruktig och bärig blandning

CHAI - kardemumma, kanel, ingefära och nejlika

CHAMPAGNE GRÄDD - jordgubb, vanilj och champagne

CHEESE CAKE EKO - yoghurt, citron och blåklint

CHILI MANGO - chili, mango och rosépeppar

EARL GREY GREEN - bergamottolja, citronskal och citrongräs

EARL GREY MANGO - bergamottolja, mango, solros och rosenblad

FÅNGA DAGEN - apelsin, citrongräs, mango, kiwi, ingefära, bambu och rosor 
FRUKOST GOTT EKO - citrongräs, 

GOJI BÄR - grönt te med goji bär

GOTT & GRÖNT - fläder, björnbär, smultron, jordgubb, hallon och svarta vinbär

GRÖN ELD - ingefära, brännässla, citrongräs, ananas och chili

GRÖN MINT - grönt te med mint

GRÖN MUNK - grönt te smaksatt med grenadin ifrån granatäpple

GRÖN SÖDERMALM - ananas, papaya, vanilj, apelsin, passionsfrukt och 
mango

GRÖNT OCH SKÖNT - smultron, hallon och citrongräs

GRÖNA TIGERN - solrosblom, jordgubb, hallon och rosor

HALLON ORKIDÉ - hallon, papaya, mango och rosor

HALLON EKO RÄTTVISEMÄRKT - grönt te smaksatt med hallon

INGEFÄRA CITRON EKO - grönt te med ingefära, citrongräs och citron

JAPANESE LIME - lime, citronskal och tusensköna

JAPANSK KÖRSBÄR - grönt te med körsbär

JASMINE EKO- grönt te smaksatt med jasmine

KARDEMUMMA VANILJ - kardemumma, vanilj, mandel, kanel och ingefära

KUSTFÄGRING - yoghurt, havtorn och jordgubb

LAKRITS CITRON - grönt te smaksatt med lakrits och citron

LIVSLUST - aprikos, solros och vanilj

LUST OCH FÄGRING - mango, granatäpple, mango och rosor

MJUK FLAMMA - apelsin, nejlika och yoghurt

PIGGELIN EKO - äpple, apelsin och tranbär

RABARBER GRÄDD - rabarber och vanilj

SOLSKEN - papaya, ananas, apelsin, mango

STARLIGHT -röda vinbär, hallon, jordgubb och vanilj

TRANBÄRS DRÖM - tranbär, vanilj och jordgubb

VANILJ KYSSAR - vanilj, fudge och safflor

ÄVENTYR - jordgubb, papaya, ananas 
GRÖNA RENA 
BANCHA - japanskt klassiskt vardags te, mjuk och mild smak

GYOKURO - japanskt te som odlas i Kina, lätt kryddigt

GUNPOWDER - ett av Kinas populäraste teer, rullat i små kulor

LUNG CHING - lite lätt fruktigt och sött te

CHINA WUJAN EKO - kinesiskt fint te med frisk smak 
GEN MAICHA - bancha te rostat med ris och popcorn

SENCHA FUKUYU - japanskt te med lång eftersmak

SENCHA MAKATO - milt och mjukt 
DARJEELING - mjukt te med mild smak, växer på Himalayas bergssluttning


 

Röda teer (Dragningstid: 3-5 min)  !
ALOE VERA - aloe vera, mynta, ananas, citrongräs och papaya 
APELSIN - roobios och apelsin 
BRASSTUND - kanel, nejlika, rosenblad, mandel 
BRUNKULLANS RÖDA - bergamott, citron och citronskal 
BRUNKULLAN BLÅBÄR VANILJ EKO - rött te smaksatt med blåbär och vanilj 
BRUNKULLAN LIME HONEYBUSH - fänkål, citrongräs och honeybush 
BRUNKULLANS RÖDA ISTE - fruktigt och bärig blandning 
BLÅBÄRS MUFFINS - blåbär, ljung och yoghurt 
CITRONELLA EKO - citron och vanilj 
CHAI - ingefära, citrongräs, kardemumma och svartpeppar 
CHILI CHOKLAD - chili, choklad 
CHAMPAGNE GRÄDD - jordgubb, vanilj och champagne 
CITRUS - citrongräs, bergamottolja 
EARL GREY - rooibos och bergamottolja 
FIKON KIWI - fikon, kiwi 
GINSENG - ginseng, citrongräs och vanilj 
HARMONI - björnbär, guava, ananas och papaya 
INGEFÄRA TRANBÄR - ingefära, tranbär 
JORDGUBB HAVTORN - jordgubb, havtorn och vanilj 
JORDGUBB VANILJ - jordgubb & vanilj 
KURA IHOP - kryddor, vanilj, citron 
LAKRITS - rooibos och lakrits 
LAKRITS CITRON - lakrits, citron 
LINGON LÄNGTAN  -lingon, blåbär, yoghurt 
LIME CITRON EKO - rött te smaksatt med lime och citron  
LJUVA RO EKO - apelsin, svarta vinbär, kanel, ingefära och 
kardemumma 
LYCKA - äpple, röda vinbär, svarta vinbär 
LÄGGDAGS - syren och fläder  
MANDARIN INGEFÄRA - mandarin, ingefära, apelsinskal, 
papaya och rosor 
MANGO PERSIKA EKO - rött te smaksatt med mango och 
persika 
NATURELL ROOIBOS -  rött te utan smaksättning 
PERSIKA PASSION - persika, passionsfrukt 
RABARBER GRÄDD - rabarber och vanilj  
PRET A PORT EKO - körsbär, jordgubb, hallon, apelsin och hibiskus 
ROSENDRÖMMAR - rosor, kokos, vanilj och ananas 
SERENGETI - apelsin, ananas, papaya och mango 
SHANGRI-LA - kokos, kanel, ingefära, svarta vinbär och äpple 
SKOGENS DROTTNING - jordgubb, citrongräs, hallon, rosor, timjan och 
skogsbär 
SOV GOTT - lavendel, syren och fläder 
VANILJ EKO - rött te med vanilj 
TILL SÄNGS - körsbär, röda vinbär och svarta vinbär 
TUSEN OCH EN NATT - choklad, blåklint, apelsin och citrongräs 
VITAMIN - eukalyptus, jordgubb, apelsin och  vitamin granulat 
ÄNTLIGEN HEMMA - gojibär, aroniabär, tranbär, ananas, kiwi, papaya och 
drakfrukt 
  
 !!

VÄLKOMMEN TILL TEHÖRNAN  
 

Tehörnan säljer te, kaffe, kryddor 
men även delikatesser som 

goda marmelader, oljor, vinäger, 
choklad, saft, is-te, honung &  
massor av gott kvalitetsgodis!  

Välkommen in!  
Utopia Gallerian 

903 29 UMEÅ 
Tfn: 090-139930 

tehornan.se

http://tehornan.se
http://tehornan.se


Svart te - smaksatt (Dragningstid:3-5 min) !
AFTERNOON TEA - munk, mango, vanilj 
APELSIN EKO - svart te smaksatt med apelsin

BLACK MINT - mint

BRUNKULLANS SVARTA - bergamottolja, ros och citronskal 

BRUNKULLANS EKOLOGISKA CHAI - kardemumma, nejlika, stjärnanis, 
kanel, ingefära 
CHAI EKO - kanel, nejlika, kardemumma, svartpeppar

CHAMPAGNE GRÄDD - vanilj, champagne, jordgubb

CHAI - kryddig blandning med kardemumma, kanel, mandel, nejlika, ingefära

CHILI CHAI - kryddig blandning med lite hetta av chili

CHOKO MINT - choklad, mint

CHILI CHOKLAD - choklad, chili

CITRON - citron

COCOS - cocos

EARL GREY EKO - ekologiskt svart te med bergamott 
EARL GREY SPC. - fint kinesikst te smaksatt med bergamott 

EARL GREY CREAM - earl grey med vanilj

EARL GREY DELUX - extra mycket bergamott

EARL GREY MALVA - earl grey smaksatt med blomman malva

EARL GREY LAVENDEL - earl grey smaksatt med lavendel

EARL GREY KARDEMUMMA  - earl grey smaksatt med kardemumma

FARFARS BLANDNING - blåbär, grape, earl grey

FLÄDER - fläder

FRISKA FLÄKTAR - fräsch blandning med citron, grape och fläder

GOD MORGON - citron, rosor, kamomill, jordgubb och solrosblom

GRAPE - grape

GRÄDDKOLA - vanilj och smörkola

GUAVA JORDGUBB - guava och jordgubb

GUL & BLÅ - svarta vinbär, mango

GUTE - fruktigt te med citron, munk och anis

HALLON KYSSAR - hallon, rosor

HALLON LAKRITS - hallon och lakrits

HAWAIIAN SUNSET - blandning av exotiska frukter

HJORTRON - hjortron

HJÄRTE TE - smak av päron, smultron och fullt med röda hjärtan

HJÄRTE FRÖJD - citrus och bär

IRISH CREAM - smak av after eight 

INGEFÄRA KÖRSBÄR - ingefära, körsbär och 

IPANEMA - viol, passionsfrukt, ananas, 

KALKSTENSDRÖMMAR - rabarber och rosor

KANEL - svart te smaksatt med kanel

KASHMIRI - svart & grönt te med kanel, ingefära, apelsinskal och vanilj

KÖRSBÄR - körsbär

KUNGSBLANDNING - banan, aprikos, mango

KAKTUS - kaktusblommor, solros och passionsfrukt

KÖRSBÄRS LUNDEN - körsbär, 

KVITTEN - apelsinskal, citronskal, hallon och björnbär

LIME - svart te smaksatt med lime


 
MUNK - en populär blandning gjord på grenadin äpplen

MÅNSKEN - tranbär och svarta vinbär 
MORMORS BLANDNING - jordgubb och blodapelsin

MORS LILLA OLLE - blåbär, smultron och vanilj

MUMS MUMS - choklad och vanilj 
LAPACHO GRANATÄPPLE - lapacho och granatäpple

MORGON STUND - fläder, svarta vinbär

MANGO - mango 
LYCKLIGA STUNDER - söt blandning med kokos, vanilj och persika

LADY GREY - Tehörnans hemliga blandning

LAKRITS - lakrits 
NORRBYSKÄR - lime, jordgubb, fläder och vanilj

NALLE PUH - honung och röda bär

NORRSKEN - exotiska frukter

NÅ’TT GOTT - kvitten, fläder, vanilj

PERSIKO GRÄDD EKO - svart te med vanilj och persika

PELLE SVANSLÖS - svart och grönt te med rabarber, smultron & hallon

RABARBER GRÄDD - rabarber och vanilj

ROSEN - svart te med rosor

RÖKIG LAKRITS EKO - svart te med fänkål och lakritsrot

SVARTA VINBÄR - svarta vinbär

SKOGENS GULD - hjortron, blåbär, björnbär och tranbär

SYMFONI - blandning av exotiska frukter och munk

SÖDERMALM - vanilj, ananas, papaya, apelsin, passionsfrukt och mango

TEA FOR TWO - malaga, passionsfrukt och apelsin

TRIO - svarta vinbär, citron, earl grey och malva

VANILJ - svart te med vanilj

UTOPIA - Earl grey, munk och mint

STRANDGATAN - fruktig blanding med earl grey, mango, citrongräs och vanilj

VARMA KYSSAR - vanilj, aprikos och citron

VINTERSAGA - blodapelsin, äpple, mandel, kanel och citron

VIOL LAKRITS - viol & lakrits

VÄNSKAPS TE - björnbär, rosen & keemun

VÄSTERBOTTENS BLANDNING - smultron, grape och druva

PROFESSOR - lätt rökt te med inslag av citrusfrukter

SIR WILLIAMS - en klassisk blandning utav sju olika sorters kinesiska teer.  !
 
 !
 !

Svart te - rent (dragningstid 3-5) 
CEYLON 
CEYLON OP - stor bladigt te med mustig smak 
CEYLON BOP - små bladigt kraftigt te

CEYLON UVA - fint te med mild och len smak

CEYLON NUWARA ELIYA - friskt och aromatiskt te

CEYLON DIMBULA - storbladigt te !
INDIEN 
ASSAM CTC - småbladigt mustigt te 

ASSAM BOP - finfördelade blad vilket ger en mustig och kraftig smak

ASSAM TGFOP - storbladigt assam te

DARJEELING TGFOP - storbladigt darjeeling te med fin mild smak

DARJEELING BOP - småbladigt darjeeling med kraftig smak 
NILGIRI - ett mycket fylligt te 
BRUNKULLANS FRUKOST TE EKO - svart rent te ifrån indien !
KINA

KEEMUN - traditionellt kinesikst te med naturligt svag rök smak

YUNNAN - storbladigt te med kraftig smak och färg !
ÖVRIGA VÄRLDEN

RYSK GRUSINIEN - en aning lätt rökt ryskt te

SIKIM - svart te ifrån Nepal, Indien. Mjuk och lätt blommig karaktär

KENYA - rent svart te med en aning kryddig smak

ENGLISH BLEND - en blandning av kinesiskt svart te, Ceylon och Assam

FORMOSA OOLONG - Taiwanesiskt te med en lätt fruktig smak

IMPERIAL OOLONG - söt och len smak, från Vietnam

MILKY OOLONG - lätt krämig och söt ton, ångat i mjölk

PUERH 1:ST GRADE EKO - distinkt smak med en jordig underton. Kinesikst te 
som fermenteras två gånger och förvaras svalt och mörkt i flera år.  
 
RÖKTA TEER 
FORMOSA LAPSANG - svart rökt te

LAPSANG SOUCHONG - svart rökt te, med extra kraftig smak

RYSK CARAVAN - mild ton av lapsang kombinerat med det svarta Assam teet




Vitt te (Dragningstid: 1,5-2 min) 
PAI MU TAN - rent vitt te där man endast använder sig utav toppskotten 
CITRON - Pai Mu Tan smaksatt med citron 
MULLBÄR - papaya, äpple, mullbär, jasmine, blåklint 
HALLON PHYSALIS -  vitt te med hallon och physalis 
VARM & GO - kanel, mandel, apelsin, citrongräs, grönt te och vitt te !

Ört te (Dragningstid: 3-5 min)  
FRUKTIS MULLBÄR - mango, papaya, äpple, mullbär 
MYNTA - torkade mynta blad 
 SLEEPY TIME - kamomill, mynta, ljung och rosenblad 
KAMOMILL - torkad kamomill 
LUGN & RO - apelsinblom, nypon, kamomill, hibiskus, citrongräs och 
pepparmynta 
YOGA -vitpeppar, ingefära, kanel, kardemumma, lagerblad och nejlika 
HALLON BLAD - torkade hallonblad 
MALVA - blad ifrån malva blomman 
DETOX - yerba mate, citrongräs, verbena och grönt te 
YERBA MATE - en sydamerikans växt, anses ha många positiva 
hälsoeffekter 
YERBA MATE BLÅBÄR HALLON - yerba mate smaksatt med blåbär och 
hallon 

Kaffe 
MÖRKROST 
ESPRESSO MEXICO PERU - en riktig smakexplosion, bra balans mellan 
friskhet och kraft

ESPRESSO - ett mustigt kaffe med frisk syrlighet, kola aromer

ESPRESSO FORTE - ett kraftfullt kaffe med pigg syrlighet och lite jordiga 
toner

ESPRESSO EGUALE KRAV & RÄTTVISEMÄRKT- kraftigt och fylligt kaffe 
med 80% arabica böna, 20 % robusta

FRANSK ROST - fylligt och välbalanserade smaker

HÖRNANS ESPRESSO - mustigt och fylligt kaffe med en aning syra

ESPRESSO 8.2 KRAV & RÄTTVISEMÄRKT - ett kaffe med lätt syra och 
toner av mörk choklad

MALABAR MÖRK - mustigt, lite jordigt och med en uns bitterhet

ITALIENSK ROST - rund smak med frisk nyans av bönorna från Guatemala

 
MELLANROST  
SANANI - Etiopiska bönor, mjuk men intensiv smak

SULAWESI - bönor ifrån Indonesien, jordig och lite nötig smak

28+ - framtaget för restaurangen 28+, ett mustigt och kryddigt kaffe

CREME - fylligt kaffe med pigga nyanser av citrus

INFERNO - mycket fylligt kaffe, lång eftersmak

BERGSTRANDS ORIGINAL - krämigt kaffe med bönor från Colombia och 
Indonesien

HÖRNANS MELLANROST - len och rund smak

ROLFS BÅTBLANDNING - balanserad och fyllig smak en aning sött

BRASIL EKO - slowroast kaffe, låg syra, bra smakbalans med en aning 
nötiga inslag

ETIOPIEN EKO - slowroast, fruktigt och blommigt, mjuk syra 
 
LJUSROST 
ANTIGUA - 100 % arabica bönor, frisk smak

KENYA - fylligt och kryddigt med aromer ifrån mörka bär och en syrlighet 
påminnande om grapefrukt

UMEÅ - krämigt lite nötigt 
 
SMAKSATT 
AMARETTO - smaksatt med likören amaretto, smak av mandel med en 
viss bitterhet

AFTER EIGHT - smaksatt med mint och After Eight

CHOKLAD - smaksatt med choklad 
IRISH CREAM - smaksatt med Baileys krämiga likör

KARDEMUMMA - smaksatt med kryddiga toner av kardemumma

VALENCIA - smaksatt med nypressade apelsiner och kakaobönor

VANILJ - smaksatt med krämigt lena toner av vaniljstång

WIENER - smaksatt med smörkola och vanilj 
 
ÖVRIGA 
RÅKAFFE COLOMBIA - orostat kaffe ifrån Colombia

KOFFEINFRITT KAFFE - kaffe fritt från koffein


Övrigt 
Utöver vårt te och kaffesortiment har vi även en hel del marmelader, oljor, 
vinäger, skorpor, godis, kex, kakor och massor av fin choklad.  
Du hittar även porslin och enklare inredning för hemmet inne hos oss. 
Littlephant, Paradisverkstaden, House of Rym är några utav våra 
populära märken. 
!
Värt att nämna är även våra presentkorgar fyllda med godsaker - en 
mycket uppskattad gåva! Antingen väljer du någon utav våra färdiggjorda 
i butiken eller så plockar du ihop en egen. 

Kryddor 
BASILIKA 
HERBE DE PROVENCE 
OREGANO 
TIMJAN 
VILT KRYDDA 
GRILLKRYDDA 
HAWAII MIX 
HOT MIX 
KUNGLIG SALLADS KRYDDA 
ITALIENSK SALLADS KRYDDA 
LEMON DILL 
MARINERA MERA 
MAT GLAD 
PERSILLADE 
ÖRT & VITLÖKS PEPPAR 

 
 
 
KANEL 
KARDEMUMMA 
KARDEMUMMA KAPSLAR 
NEJLIKA 
STJÄRNANIS 
VANILJSOCKER


