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סרמוני היא חברת תה פרימיום בוטיק בבעלות משפחתית, 
אשר הוקמה מתוך תשוקה עזה לתה. 

החברה הצליחה ללכד סביבה שורה של אנשי מקצוע 
מומחים בתחום התה מכל רחבי העולם, והיא ממקדת את 
מיטב משאביה ומאמציה ביצירת תערובות התה הטובות 

והמשובחות ביותר עבורכם. 
לסרמוני מגוון מארזי שי מרהיבים ביופיים, אשר מהווים מתנה 
מקורית ומפנקת כאחד.בקטלוג זה תוכלו להתרשם ממארזי 

המתנות שיש לנו להציע. אנו עובדים עם חברות מתנות, וועדי 
עובדים וחברות גדולות במשק.
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מארזי שי
מארזי שי אלו ניתן לצרף לערכות המתנה 

שלכם ואף להעניק כמתנה בפני עצמה.
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ארל גריי
 

אינגליש 
ברקפסט

צ׳אי הודי
תה ירוק 

סנצ׳ה

נענע
מרוקאית

 

תה ירוק 
יסמין

פרחי 
קמומיל

פירות  
יער

 

מנטה
 

לימונית 
ולואיזה

 

ג׳ינג׳ר 

פירמידת התה שלנו היא רעיון 
מקורי להגשה, שקיקי תה עשויים 

משי בצורת פירמידה ויוצרים 
מראה מיוחד וניחוח פירותי של 

תערובות תה. השקיקים נפתחים 
כפרח בכוס התה של הלקוח  

והחוויה נפלאה.

פירמידות



מארז שי המכיל 5 מיני קוביות ייחודיות 
של סרמוני בחמישה טעמים.

אביב
אינגליש ברקפסט, תה ירוק נענע, תה ירוק סנצה, 

פרחי קמומיל, ולימונית לואיזה

חורף
פירות יער, תה ירוק נענע, 
תה ירוק סנצה, ארל גריי, וצאי הודי

צמחים
רויבוס, מנטה, פרחי קמומיל, 
לימונית לואיזה ופירות יער

בוקר
אינגליש ברקפסט, ארל גריי, צאי 
הודי , גי’נג’ר אפרסק, רויבוס
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מארז שי 5 קוביות מיני



מארז שי 20 קוביות מיני
מארז שי המכיל 20 מיני קוביות ייחודיות של סרמוני בעשרה טעמים.
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מארזי שי 
במגשים מעוצבים

לחובבי התה - קוביות מיני במגשים מהודרים 
במיוחד המכילים את כל מגוון טעמי סרמוני.



TEA GIFT COLLECTION
12 קוביות מיני במגש מרהיב ובמגוון טעמים.

המארז מכיל 12 קוביות מיני בשקיקי משי יוקרתיים מעלים שלמים באיכות מובחרת.
 סדרות: אביב )פסח וימות השנה( ; חורף )ימות השנה(
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TEA VOYAGE
 מתנת תה ייחודית ומעוצבת בעלת ידית נשיאה נוחה. 

אריזה מודרנית זו מכילה 32 מיני קוביות תה מעלים שלמים, הארוזים 
בשקיקי משי. בתוך האריזה תמצאו מגשי תה אלגנטיים, שהופכים אותה 

למתנה אידאלית עבור היקרים לכם ולאירוח מפנק.
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מארזי שי במגשי עץ
ההגשה במגשים יוקרתיים אלו תבטיח חוויה 

צרופה ורושם בלתי נשכח.



 PARTY TRAY
מגש מסיבה - 48 קוביות מיני
מגש מעץ שחור מהודר, המותאם במיוחד 
ל -48 מיני קוביות התה הייחודיות של 
סרמוני, במגוון טעמים

 GIFT TRAY
מגש מתנה - 10 קוביות מיני

מגש מעץ שחור מהודר, המותאם 
במיוחד לעשר מיני קוביות התה 

הייחודיות של סרמוני ,במגוון טעמים
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מארזי שי במגשי עץ
ההגשה במגשים יוקרתיים אלו תבטיח חוויה 

צרופה ורושם בלתי נשכח.
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ערכות מתנה גורמה
מתאים במיוחד כמתנות חגים ואירועים מיוחדים 

לעובדים וללקוחות, לאהובים וליקירות.



DISCOVER
מכיל: מאג זכוכית, 

חולטן ”מר תה“ משעשע, 
2 יח’ מארז שי 5 קוביות 
מיני, 2 מארזי פירמידה 

)20 שקיקים במארז(, 
תפזורות שי

RITUAL
מכיל: 2 יח’ מאג 

זכוכית, חולטן תה, 
2 יח’ מארז שי 5 

קוביות מיני , 2 מארזי 
פירמידה )20 שקיקים 
במארז( , תפזורות שי
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JOURNEY
מכיל: קנקן זכוכית 

עם חולטן מובנה, 
מארז שי 20 קוביות 
מיני במגוון טעמים, 
קופסת פירמידה , 3 

יח’ תפזורות שי )מגוון 
טעמים לבחירה(

CELEBRATE
מכיל: קנקן קרמיקה, 

חולטן רשת סרמוני, מגש 
עץ מהודר עם 48 קוביות 

מיני בטעמים שונים, 3 
יח’ תפזורות שי בטעמים 

שונים
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JOY
מכיל: קנקן זכוכית 
סרמוני 400 מ”ל,  

2 יח’ מארז שי 
5 קוביות מיני, 2 
יח’ תפזורות שי 

)טעמים לבחירה(, 
כ- 5 מקלות קינמון 

בשקית צלופן

REFLECT
מכיל: קנקן קרמיקה סרמוני 

400 מ”ל , 2 יח’ תפזורות 
שי )טעמים לבחירה(, 2 יח’ 

מארז שי 5 קוביות מיני,  
חולטן רשת סרמוני,  כ- 5 

מקלות קינמון בצלופן
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LOVE
מכיל: קנקן זכוכית 

סרמוני 400 מ”ל, 3 יח’ 
תפזורות שי )טעמים 

לבחירה(, חולטן רשת 
סרמוני

SHARE
מכיל: קנקן קרמיקה 

סרמוני 400 מ”ל, 3 יח’ 
תפזורות שי )טעמים 

לבחירה(, חולטן רשת 
סרמוני
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TEATIME
מכיל: קנקן קרמיקה 

סרמוני 400 מ”ל, 2 יח’ 
מארז שי 5 קוביות מיני, 

2 מארזי פירמידה 
)20 שקיקים במארז(

TEA4U
מכיל: מאג זכוכית, 

חולטן “מר תה” משעשע, 
3 יח’ תפזורות שי
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הטעמים שלנו 
סרמוני מקפידה לאתר את היבולים האיכותיים 
ביותר והם אלו המהווים את הבסיס לתערובות 

התה המשובחות.

 תה ירוק
לימונית

תה ירוק, 
לימונית, 

לואיזה 
ורבנה

ירוק תה 

 תה ירוק
יסמין

 תה ירוק
 סנצ׳ה

 נענע
 מרוקאית

עלי נענע, תה 
ירוק גנפאודר

עלי תה 
ירוק מאודה 

“סנצ’ה”

עלי תה 
ירוק מבוסם 
בפרחי יסמין

תה שחור

 אינגליש
ברקפסט

 ארל
גריי

 ג׳ינג׳ר
אפרסק

 צ׳אי
הודי

תה אסאם, 
תה ציילון

תה שחור, 
תמצית 

ברגמוט, 
עלי דרדר 
כחול, עלי 

לבנדר

תה שחור, 
תמצית 

אפרסק, 
שורש 
ג’ינג’ר

תה שחור, שורש 
ג’ינג’ר, קינמון, 

ציפורן, הל, 
פלפל לבן

חליטות צמחים

 לימוניתמנטה
ולואיזה

 פרחי
קמומיל

 פירות
יער

עלי 
פפרמינט

לימונית, 
לואיזה 
ורבנה

פרחי 
קמומיל, 

עלי מנטה, 
עלי חמניה

היביסקוס, 
פרי הסמבוק, 

תמצית 
פירות יער
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צור קשר
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