


Who we are..

Following years of passion for tea and 2 years of extensive searching, sampling, mixing, and tasting led to finding the
quality, authenticity, and variety of Five Leaves blends.
Our 12 vibrant and aromatic blends are sourced from the main 5 original Black, Oolong (Bule), Green, White tea and our 
signature herbal tea to satisfy the senses and the taste of the tea lovers.



من نحن:

قادتنا سنوات طويلة من شغف الشاي وأكثر من سنتين من البحث والتطوير واإلختبارات للوصول إلى أعلى معايير الجودة والمذاق األصلي وخلطات 
الشاي المبتكرة لشاي فايڤ ليڤز، نفخر بتقديم 12 نوعا من خلطات الشاي المفعمة بالحيويـة الـمـسـتـمـدة مـن أصول الشاي: الخمسة األسود، أولونغ 

)األزرق(، األخضر، واألبيض باإلضافة إلى شاي األعشاب المميز لنرضي حواس وذائقة محبي الشاي الفاخر.



Journey of Five leaves

Five Leaves is a journey to deliver the true taste of tea, we pick the finest exquisite range of “whole- leaf tea” in 
the world, then ensure the perfect assembly of the dry tea leaves, to deliver it to the casing in biodegradable corn 
leaf with the highest standard to keep the original taste and aroma, then packaged in 3 layers packaging to reach 
our customers as fresh as it was in the tea gardens.



رحلة فايڤ ليڤز:

رحلة فايڤ ليڤز تبدأ من قطف أجود أوراق الشاي في العالم، وعملية تجميع دقيقة ألوراق الـشـاي الـكامـلــة الجافة، لتعبئتها في أكياس 
من ألياف الذرة القابلة للتحلل على أعلى المعايير، ليكون جاهًزا للتغليف بكيس خاص من ثالث طبقات مختلفة للحفاظ على جودة الشاي 

وضمان عدم تأثره بأي متغيرات خارجيه ليكون جاهًزا للتقديم محافًظا على النكهة والطعم األصلي للشاي.





English Breakfast 
The famous classic English breakfast tea is brought to you from Assam India,
robust and rich blind of black tea.

 شاي اإلفطار اإلنجليزي
نـــقـــدم شــاي اإلفــطــار اإلنـجــلـــيـــزي الــكــالســيــكــي الـشــهــيــر بـلــمــســة
ومزيج خاص من خلطة أسام الهندي األسود الغني بالمذاق والنكهة.  



Arabian Breakfast 
The Signature recipe of Five Leaves presents the full-bodied, rich black tea inspired by the 
Arabian preferred strong black tea taste.

 شاي اإلفـطــار العربي
ابتكرت فايڤ ليڤز وصفتها الخاصة لشاي أسود قوي وغنى وكامل النكهة
مسـتـلـهـمـة من خصـوصـيـة الـذائـقـة الـعـربـيـة للـشاي األسود القوى المذاق. 



Earl Grey 
For more than 180 years, the legendary Earl Grey is the most recognized tea in the world.
We introduce our classical blend of black tea flavored with the finest oil of bergamot. 

 إيرل جراي
ألكثر من 180 عاما، يبقى شاي إيرل جراي األسطوري أكثر أنواع الشاي شهرة، نقدم لكم خلطة  فايڤ ليڤز   
الكـالسيـكـيـة من أسـام الـهـنـدية للـشــاي األسـود المنكهة بزيت البرغموت إلعطاء إيرل جراي طعمه الفريد.





Chunmee 
 The extraordinary Chinses famous Chun Mee or Green Tea is known in Chinses 
as the “Precious Eyebrow Tea” remarked for having a cool, well-balanced sweetness flavor 
compared to other type of green teas. 

 شون مي
الـشـاي األخـضــر الـصـيـنـي الـشـهــيــر شـون مـي ومـا يـعـرف بـاللــغــة الـصـيــنــيــة بـشـاي »الحواجب الثمينة«؛
مميز بنكهة مشرقة، وحالوة منعشة خفيفة، ولمسة نهائية دافئة مقارنة بأنواع الشاي األخضر األخرى.



Sencha 
The classic and most popular Japanese green tea, where whole tea leaves are steamed
and rolled into their traditional shape to give you an amazingly refreshing taste.

 سنشا 
الشاي الياباني األخضر األسطوري واألكثر شهرة، حيث يتم تبخير الورقات الكاملة للشاي
ويـتـم لـفـهـا بعناية فـائـقـة لـتـأخـذ الـشـكل التقليدي وتعطي المذاق االستثنائي المنعش. 



Moroccan Tea 
A delicate, flavorsome and refreshing blend of green tea with Moroccan mint leaves, this 
iconic flavor brings you with the traditional and genuine Moroccan’s fragrant “Atay”.

 شاي مغربي
خــلــطــــة مــنـــعـــشـــة بـــنـــكـــهـــة عــالـــيــــة مــن الــشــاي األخـــضــــر وأوراق الـنـعـنـاع الــمــغــربـــي
المعروف بطعمه الفريد، ليقدم لكم المذاق التقليدي واألصيل للشاي المغربي »أتاي«.





Pai Mu Tan 
This unique white tea is made from small and delicate buds of the tea tree handy picked 
in early spring. This «new-style» white tea give a distinctly floral and smooth taste on the 
mouth. Fuller flavor and greater potency than the other major type of white tea

 باي مو تان 
هـــو نـــوع مـــن أنـــواع الــشـــاي األبـــيـــض الـمـــحــــضــــر مـن بـــــراعــــم شـــجـــرة الــشــاي الــصــغـــيـــرة
التـي يتم قطفها باليد في أوائل فصل الربيع، هذا النمط الجديد والمميز في الشاي األبيض
يــعــطــي رائــحــة األزهــار بــالـنــكـــهـــة الـكامـــلـــة مــقـــارنـــة بـــــأنــــواع الــــشـــــاي األبــــيــــض األخـــرى. 



Dragon Pearl 
This extraordinary Chinese White Dragon Pearl grow in the prefect
climate conditions for such type of tea. Each leave is individually rolled
with care into a medium-sized “Pearl’’ gently، crafted with jasmine flowers
to give the ultimate flowery white tea with a modest flavor.

 دراجون بيرل 
خلطة مميزة من أوراق الشاي الصيني التي تنمو في ظروف مناخية مناسبة لهذا النوع من الشاي،
ا بــعــنــايــة فــائـقــة لـتـعطـي شـكل اللــؤلـؤة ليتم مزجها مع زهور الياسمين، ـً يــتــم لــف كــل ورقة يــدويـ
هـــــذا الـــــمــــــزيـــــــج هـــــــو مــــــتــــــعــــــة خـــــالـــــــصـــــــة، مـــــع الـــــروائـــــح الـــــزهـــــريـــــة والـــــمـــــذاق الــــــحــــــلــــــو. 





Dong Ding 
This Renowned and rather delicate oolong tea from the high mountain of Taiwan.
Oolong is known of the “Blue Tea’’ with its health benefits.

 دونج دينج 
شـــاي أولــــونــــج الـــمــمـــيـــز مـــن فـــايـــڤ لـــيـــڤـــز يـــأتــــي مـــــن أعـــــالـــــي جــــبــــــال تـــــايــــوان
والمعروف كذلك باسم بالشاي االزرق، شاي أولونج مشهور بفوائده الصحية الغنية.





Imperial Matcha 
Introducing our exclusive line of the finest Japanese Ceremonial-grade Matcha. Delicately 
smooth, with bold flavor offering the healthful joy and exceptional green tea experience. 
Matcha at its best. 

 إمبريال ماتشا  
 نقدم منتجنا الخاص من أجود الماتشا درجة السيرمونيال اليابانية،
بطعم مميز و نكهة يابانية خالصة لتقدم المتعة الصحية و التجربة الحقيقة للماتشا االمبراطورية. 





Chamomile 
 A rich blend of the finest Egyptian chamomile flowers and fresh anise, it boasts loads of 
health and beauty benefits, along with the relaxing and calming. 

 بابونج 
خلطة من أفضل زهور البابونج و اليانسون المصري، لتعطي أفضل الفوائد الصحية و تزيد الجمال،
شـــاي الــبــابــونـــج مــن فــايــڤ لــيــــڤــــز وصـــفـــة خــــاصـــة تــــضـــفــــي الـــمــزيـــد مـن الـــهــدوء والــصــفــاء.



Ginger Lemon 
The two of the world›s most loved ingredients; we have blended warming ginger
with the bright, fresh taste of lemons carefully mixed with licorice and mint.
To create this healthy and refreshing combination.

 زنجبيل وليمون 
وصفة متناغمة رائعة تجمع ما بين أهم العناصر الغذائية المفضلة حول العالم، خلطة الزنجبيل والليمون
وإضــافــة الــيــانـســون والـنـعـنـاع تـعـطي هـذا الـمزيج الـصـحي نـــكـــهـة دافــئـة ومـنـعـشـة ذات مــذاق فريد.



Marrakech Mint 
With its unique aroma, we present our classic, yet special, refreshing, and authentic 
Marrakesh mint herbal tea, is picked handy from special Marrakesh mint gardens.

 نعناع مراكش 
شــاي الــنــعـنــاع الـمـراكـشـي األصـيـل، شــــاي األعــــشـــاب المـــحـــضـــر
من أوراق النعناع الكاملة بنكهته الخاصة ورائحته العطرية المميزة.  





So Strawberry 
The classic and most popular Japanese green tea, where whole tea leaves are steamed
and rolled into their traditional shape to give you an amazingly refreshing taste.

 سو ستروبيري  
لون و مذاق مفعم بالحيوية و الجمال من الفواكة و العشبيات. تم ابتكار خلطة سو ستروبيري ايس تي من فايڤ ليڤز 
بشكل متوازن بين مكوناته ليعطي مذاق االنتعاش و الصحة. خلطة تتكون من قطع الفراولة، ثمار الورد، الكركديه، 
البيلسان، عرق سوس، اوراق التوت االسود الحلوة، و قطع التوت العليق.    



Blue Forest 
A rich blend of fruits and florals, our Blue Forest Iced tea blend is created with an excellent mix of 
different but related ingredients to give its Unique and refreshing taste. A blend of Blueberry Apple 
pieces, Hibiscus, Elderberries, liquorice, Beetroot, sweet Blackberry leaves, Lemon juice granulate.  

 بلو فورست 
خلطة غنية من الفواكة و العشبيات. تم ابتكار خلطة بلو فورست ايس تي من فايڤ ليڤز بتركيبة رائعة بين مكوناته 
 المختلفة و المتناسقة في آن واحد ليعطي مذاق مختلف و منعش. خلطة تتكون من قطع التوت األسود،
قطع التفاح ، الكركديه، البيلسان، عرق سوس، شمندر، اوراق التوت االسود الحلوة، و حبيبات عصير الليمون.    





Double Walled Glass Cups 90ml, Set of 6 Cups
طقم من 6 اكواب زجاجية بطبقة مزدوجة سعة 90 مل



Double Walled Glass Cups 150ml, , Set of 6 Cups
طقم من 6 اكواب زجاجية بطبقة مزدوجة سعة 150 مل



Double Walled Glass Cups 250ml, Set of 6 Cups
طقم من 6 اكواب زجاجية بطبقة مزدوجة سعة 250 مل



Double Walled Glass Cups 350ml, Set of 2 Cups
طقم من 2كوب زجاجية بطبقة مزدوجة سعة 350 مل



Glass Teapot & Glass Warmer
إبريق شاي زجاجي مع قاعدة لتسخين الشاي



Bamboo Tray
صينية البامبو



Tea Timer
مؤقت الشاي





Pyramid Tea Classic Romanov



Odessa Soraya Odette Blanc



Katharina Rebecca Romanov



Soraya I Soraya III



Katharina Odessa



We are proud to be the tea brand of choice for many five-star hotels 
and fine dining restaurants.

 نفخر بأن نكون الخيار المفضل للشاي الفاخر للعديد من الفنادق الفاخرة والمطاعم الراقية  



Proud to be the official tea for the saudi international
نفخر بأن نكون الشاي الرسمي لبطولة الجولف




