ШАЙ КАРТАСЫ

PAUL тарихы туралы бірер сөз...
PAUL дүкендер желісінің сөрелеріндегі «1889 жылдан бері сапа үйі» жазуы – бірдей
нәрсеге құмар жандардың бес ұрпағынан бері келе жатқан тарихтың нәтижесі. 120
жыл бойы сапаны берік сақтап келе жатқан отбасылық альбомның беттеріне бірге
үңіліп қарайық.
1889 жыл
Лилль округіндегі Круа қаласының тумасы – наубайшы Шарлемань Мэйо алғашқы
наубайхананы ашады. Кейін оның баласы Эдмон-Шарлемань өзінің әйелі Викториямен
бірге әкесінің ісін жалғастырады. Эдмон-Шарлемань мен Виктория қыздары Сюзанмен
бірге Круадағы (Норд) наубайхананың алдында шамамен 1913 жылы.
1930 жылы олардың қыздары Сюзан наубайшы Жюльен Холдерге тұрмысқа шығады.
Бірнеше жылдан соң олар Paul отбасынан Лилльдегі наубайхананы сатып алады да,
дүкен ашады.
Олар «PAUL» атауын сақтап қалады. 1955 жылы олардың ұлдары Фрэнсис отбасылық
наубайшылық бизнеске қосылып, кейін әкесі қайтыс болғаннан кейін наубайхана оған
мұраға қалады. Ол әйгілі «PAUL» қара сөрлерін жасайды және алғаш болып әрбір
қолайлы жағдайда пештерді сатып алушылардың назарына ұсынып отырады. 1998
жылы отбасылық бизнеске оның ұлы Максим қосылып, 2006 жылдан бастап осы
бизнестің мұрагеріне айналады.
...енді PAUL Қазақстанға да жетті!!!

Жапырақты көк шай

1300

теңге

Бір кесе
шай

The Oolong
Кілегейлі улун

The Assam pekoe
Ассам байха шайы

The Chine Chao Qing
Чао Кинг қытай шайы

The a la mure
Мүкжидекпен бірге қара
бүлдірген

бұл сүтке малынған Те Гуань шайының
сорты.
Шай қанық хош иіске ие, тәтті,
біршама карамельді, піскен жемістердің
иісіне ұқсайды.
Ауыз куыратын дәмі біраз уақыт бойы
сақталады, тәбетті ашады, ас қорыту
процесін реттейді.

Бұл көк шай Қытайдың Хао
провинциясында өседі. Қайнатқан
уақытта шай таңғажайып алтын түсті
тұнбаға айналады, өзінің қайталанбас
хош иісі, жұмсақ, нәзік және ішіп
болғаннан кейін біраз уақытқа дейін
сақталатын тәттірек дәмімен еліктіреді.

бұл Assam бағалы шайы мамыр/
маусымдағы екінші терімнің өнімі.
Ұштары алтын түсті шай жапырағы
әйгілі Dejoo плантацияларында,
Ассамның биік тауларында өседі, қою
әрі татымды, уытты дәмге ие қызғылтқоңыр түсті

Мүкжидек, құлпынай үлпектері,
раушан желегі, бөрітарақ (гибискус),
қара бүлдірген қосылған қара шай
негізінде. Жидектердің қанық хош
иісінен тұратын қоңыр түсті тұнба.

Қызмет көрсету үшін 10%
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Ассортиментті шай
салоны

1900

теңге

Бір кесе
шай

The «Elegant»
«Нарядный» шайы

The vert aux agrumes
Жемісті шай

The a la canneberge
Мүкжидек шайы

The au gingembre
Зімбір шайы

қара шай, апельсин, лимон, жалбыз,
даршын, бал

қара шай, мүкжидек, жалбыз, даршын

көк шай, жалбыз, лимон, апельсин,
даршын, қалампыр, гренадин

Көк шай, зімбір, жалбыз, бал

Қызмет көрсету үшін 10%

PAUL жібек қалташаға
салынған шайы

500

теңге

Бір кесе
шай

The «English Breakfast»
PAUL-дің «English
Breakfast» шайы

Yunnan green tea
Юньнань көк шайы

The Menthe forte
Ментол

Rooibos infusion lemon
flavor
Лимон дәмі бар ройбуш

Цейлон және Үндістанның жапырақты
қара шайы (Ассам және Дарджилинг),
дәмі қанық және татымды, ащы емес

жалбыз қосылған қытай көк шайы,
шөлді басады, сергітеді

The Earl Grey
Эрл Грей

Калабрияның эфир майы қосылған
қытай шайы. Татымды әрі сергітетін
дәмге ие

Құрғақ жемістер қосылған пайдалы
көк шай

сергітетін цитрустың хош иісі және
кішкене қышқылтым таңғажайып дәм

Darjeeling black tea
Дарджилинг қара шайы

The rouge baies
Қызыл жидектер

Қызыл жидектердің хош иісі аңқыған
қара шай. Күнделікті ішуге арналған
керемет үйлесім
Қызмет көрсету үшін 10%

КАФЕ-НАУБАЙХАНА
Алматы
Әл-Фараби даңғ., 77/8,
Esentai Mall, 1-қабат,
тел.: +7 (727) 330 75 05
Mega Alma-Ata
Розыбакиев к-сі, 263,
тел.: +7 (727) 331 33 63
Shymbulak Ski Resort
тел.: +7 (727) 331 17 00
@paul_almaty
Бізді және -дан таба
аласыздар

