
 

1 Ι Tabákový lupen 

 
 

Kouřiti vodní dýmku do 18-ti let zapovězeno jest! 
 

Porce tabáku 15g    

Dýmka se světlým tabákem 320,-Kč 
( Maridan, Smokin´ace, Adalya, Al Fakher, True Passion, 7 Days) 
 

Dýmka mix     340,-Kč 
( mix světlého tabáku s Noir tabákem  dle výběru, nebo doporučení) 
 

Dýmka s Noir  tabákem  360,-Kč 
Jedná se o velmi silný tabák s vysokým obsahem nikotinu, 
doporučujeme pouze pro zdatné kuřáky. Nedoporučujeme pro 
jednotlivce, raději ve skupině. 
( Darkside, Tangiers) 
 
 
 
Používání vlastního tabáku u nás jest zapovězeno. Prodáváme 

pouze tabáky řádně okolkované a oficiálně dovezené. 
Tabáková nabídka se může měnit dle aktualních nabídek našich 

dodavatelů. Případné novinky poptávejte u čajimanů. 



 

2 Ι Tabákový lupen 

MARIDAN -  prémiový německý tabák                    
 
Tabák, který se již několik let řadí ke špičce na německém trhu.  
 

 
TINGLE TANGLE - grapefruit, limetka, maracuja 
TINGLE TANGLE  BREEZE - tingle tangle a  máta 
TINGLE TANGLE  TROPICAL - tingle tangle a tropické ovoce 
TINGLE TANGLE PURPLE - granátové j.,limetka, maracuja, lesní směs 
ALPINE RUSH  -  okurka, sladký meloun, mentol 
ROYAL FLUSH  - hrozen, máta 
BEECHLY ICE TEE - ledový čaj, broskev 
CHOC CHIP - čokoláda, máta 
JOOZY - červený pomeranč 
KOLA - jemně sladká kola 
LET - černý čaj, citrón 
ROSY CHEEKS - růže, žvýkačka 
ICE GLETSCHY – ledový bonbón 
LEMO CHILL MA – citrón  
SPRING BREAK – citrón a máta 
LMN COOKY – citronová sušenka 
KAUZI - skořice a žvýkačka 
RED RHINO - dračí ovoce, třešeň a rybíz 
TAUBER  MIEZE  - hrozen a svěží máta 
PABLO PISTAJO – pistácie  

https://www.dobrytabak.eu/maridan/�


 

3 Ι Tabákový lupen 

SMOKIN ´ACE - prémiový americký tabák 
 
Tabák s větším podílem melasy pro dlouhotrvající chuť dýmky a hutný kouř. 
 
GREEN LEMY COOL -  limetka s mátou 
LEMY DEVIL - sladký citrón 
SENSATION GREEN LEMY - limetka a ledový bonbón 
SKULL LEMONADE CHILL - citrón, limetka a chilli 
CRACK LEMCHEES - marcipán, citrón a pistácie 
CHEW ME GUMMY - žvýkačka  
 

7 DAYS - výrobce tabáků z Německa 
 
COLD BEAR -  ledová hruška 
COLD LIM - ledová limetka 
COLD DEATH - silná ledová máta 
COLD PINE - ledový ananas 
PASSION ON ICE - ledová marakuja 
COLD PEAH - ledová broskev 
KAMIKAZE -  lesní ovoce 
 
 

AL FAKHER - tabák ze Spojených arabských emirátů 
 
DVOJITÉ  JABLKO -  oblíbená celosvětová klasika 
 



 

4 Ι Tabákový lupen 

TRUE PASSION-  výrobce tabáků z Německa 
  
CINDERELLA -  vodní meloun, medový meloun, maracuja 
CUC@MBER BREEZE -  okurka, limetka, máta 
DRAGON BLOOD - papája ,limetka, dračí ovoce 
LE CHILL-  ledový citrón s mátou 
LOVE STORY -  vodní a medový meloun, maracuja, chladivá žvýkačka 
OKOLOM - bezový květ, ledová limetka 
RINGLE RANGLE -  maracuja, limetka, grep, máta 
VAMPIRE NIGHT - červený pomeranč, grep, máta 
VAYA BLUE - borůvka, ledové hrozny   
OKORANGE - bezový květ, ledová limetka a pomeranč 
 
 
ADALYA - turecký výrobce tabáku 

 
LADY KILLER- ledová broskev 
LOVE 66 - sladká kombinace 6 druhů ovoce 
HAVAII - ananas a maracuja 

 
DOVOLUJEME SI UPOZORNITI, ŽE NÁZVY  TABÁKŮ JSOU DLE 
ORIGINÁLU, NEJEDNÁ SE O NÁŠ DYSGRAFICKÝ PŘEPIS. PŘEJEME 
PŘÍJEMNÉ POKOUŘENÍ. 
 



 

5 Ι Tabákový lupen 

TANGIERS NOIR  americký  tabák s vysokým obsahem nikotinu 
 
CANE  MNT-  máta 
OLOLIUQUI – kořeněné pivo 
ORNG  ZODA -  pomeranč 
STRWBRRY - jahoda 
LMN  TEE -  zralý citrón a čaj 
2005 BLUBRRY - borůvka 
HORCATA  - dezertní sladká kořeněná chuť 
PINK GRAPFRUT- růžový grep 
 

DARKSIDE  prémiová  tabáková ikona s vysokým  obsahem nikotinu 
 
SUPERNOVA  -  ledová máta 
DARK  SPIRIT - limetka, margarita, tequila 
TEAR - hruška 
HOLA - kola 
KALEE  GRAP - grep 
GENERIS RSP - malina 
BOUNTY  HUNTER  - kokos 
BNPAPA – banán 
RED B- červený rybíz 
SPACE ICHY- liči 
BARVY O - pomerančový džus 
I GRANNY - chladivé zelené jablko 
LM BLAST - citrón 


