CHÁS | TEAS

SELEÇÃO DE CHÁS | A SELECTION OF FINE TEAS
Folhas soltas para deliciar intrigar, inspirar, surpreender e refrescar.
Loose leaf teas, to delight, intrigue, inspire, surprise and refresh.

EARL GREY
Um chá para os amantes do clássico. O seu sabor destaca-se por ser especial e forte.

EARL GREY PORTUGAL

A classic for tea lovers. Unquestionable its special and strong flavour.

BERGAMOTA PRETO | BLACK BERGAMOT

Um clássico de herança britânica agora ressuscitado com a particularidade das
bergamotas cultivadas no Alentejo.

OOLONG

A classic of British heritage now resurrected with the particularity of using
bergamot grown in the Alentejo region of Portugal.

O sabor tradicional chinês modernizado. Com um aroma único e encorpado.
The traditional Chinese flavor modernized. With an unique and full-bodied aroma.

MILKY OOLONG
DARJEELING

Um dos Oolongs mais famosos, com notas de ‘butterscotch’.
Um chá muito aromático e reconfortante.

Um clássico para o verdadeiro gourmet com um caráter frutado e picante.

One of the most famous Oolongs, with notes of butterscotch,
very aromatic and comforting.

RECORDAÇÕES DE SIAM | SIAM TEA

A classic for the true gourmet with a fruity and spicy attribute.

INFUSÕES | INFUSIONS

O tradicional Chá Inglês,
das 16h00 às 18h30
The Traditional English Afternoon Tea
from 4.00pm to 6.30pm

CHAI
Um chá preto com aromas excêntricos e quentes reminiscentes da distante Índia.
Esta combinação exótica de especiarias orientais é conhecida como uma bebida nacional.

Chá Verde com gengibre e limão com uma base suave de chá verde.
Green tea with ginger and lemon with a soft green tea base.

A black tea with eccentric and warm aromas, reminiscent of distant India.
This exotic combination of oriental spices is also known as a national drink.

TEA TIME
Scones

PARAÍSO | PARADISE

FRUTA DO BOSQUE | FOREST FRUIT

O Rooibos do Paraiso é um blend delicioso e com a adição de toranja
cria uma infusão exótica e paradisíaca.

Uma fusão de hibisco vermelho e rosa mosqueta, e complementado com casca de laranja.

VERDE | GREEN

8€

A fusion of red hibiscus and rosehip with an enhancement of orange peel.

Um clássico para o verdadeiro gourmet com um caráter frutado e picante.

TEA EXPERIENCE

The Rooibos of Paradise is a delicious blend, together with grapefruit
creates an exotic and paradisiacal infusion.

2 unid. | pcs.

A classic for the true gourmet with a fruity and spicy attribute.

ROOIBOS
MARROQUINO
Rooibos sem oxidação, verde, que com a adição de hortelã marroquina, Nana,
cria um delicioso “chá marroquino”.
Rooibos without oxidation, a green seedling combined with the Moroccan mint,
Nana, creates a delicious "Moroccan tea".

GENMAICHA
É o chá de arroz dos japoneses, o arroz torrado outorga que tem notas a malte.

O chá Rooibos cresce selvagem e exclusivamente nas Montanhas Cedar, ao norte
da Cidade do Cabo.
Rooibos tea grows wild and exclusively in the Cedar Mountains, north of Cape Town.

MENTA | MINT
O chamado "Berber Whiskey".
O aroma intenso garante uma experiência de chá fresca e duradoura.
The so-called "Berber Whiskey".
The intense aroma guarantees a fresh and lasting tea experience.

A Japanese rice tea; roasted rice gives hints of malt.

INDIAN CHAI VERDE | GREEN
Os chás de experiências mais incríveis são à base de cardamomo, gengibre e canela.
The most amazing teas based on cardamom, ginger and cinnamon.

CAMOMILA | CHAMOMILE

BRANCO | WHITE

8,50 €

Os chineses referem-se a este tipo de chá como "bai", que significa "branco",
"brilhante", "claro" e "puro". De facto, o chá branco é considerado o mais puro e mais
natural de todos os chás.

TEA ADDICTION

The Chinese refer to this type of tea as "bai" which means "white," "bright," "clear," and
"pure." In fact, white tea is considered the purest and most natural of all teas.

PU-ERH
Conhecido como o chá mais antigo do mundo, Pu-erh é na verdade um chá maduro,
com uma nota especial de baunilha.
Known as the oldest tea in the world, Pu-erh is actually a maturing tea.
Our variety is refined with a note of vanilla.

Uma seleção de chás e infusões de ervas
A choice of teas and herbal infusions
Sanduiches
Sandwiches
Scone
Servido com compotas e clotted cream | served with jams and clotted cream
Pastelaria
Pastry

14 €

TEA EXTRAVAGANZA
Delicie-se com um flute de Perrier-Jouët,
Grand Brut, juntamente com o nosso Tea Addiction

Desde os tempos antigos, a camomila é conhecida por muitos como "chá da mãe",
uma bebida relaxante e curativa.
Since ancient times, chamomile has been known by many people as "mother tea",
a relaxing and healing drink.

Chá e Scone
Tea and Scone

ORGÂNICO | ORGANIC
SEM TEÍNA | WITHOUT THEINE

Indulge in a glass of Perrier-Jouët,
Grand Brut, along with our Tea Addiction

PREÇO DO CHÁ FORA DO TEA EXPERIENCE OU DO TEA ADDITICTION– 4,50 € CADA
PRICE OF TEA WHEN NOT CONSUMED WITH TEA EXPERIENCE OR TEA ADDICTION – 4,50 € EACH

Teremos todo o gosto em esclarecer os nossos clientes sobre quais os ingredientes que integram o nosso menu.
Por favor informe-nos se tem alguma alergia alimentar ou necessita de alguma dieta especial, para que possamos preparar
o seu pedido de acordo.
We welcome enquiries from customers who wish to know if any dishes contain particular ingredients.
Please inform us of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of, when preparing your request.
Todos os preços incluem IVA, á taxa legal em vigor | All prices include local VAT.

26 €

