A escolha do Chá – Our Tea choice

Momentos de Chá - Tea moments

Os Clássicos, Classic black teas

Chá Cremoso - Creamy Tea

English Breakfast
Este chá English Breakfast é constituído pelas variedades Assam e Ceilão
É um chá encorpado, de sabor forte e muito aromático
Contém cafeína
Classic breakfast tea with a rich flavour, smooth aroma and full bodied
Contains caffeine

Earl grey
Um Earl Grey único, originário da Índia aromatizado com bergamota Italiana
Contém cafeína
Unique, rich Indian Earl Grey tea, and Italian pressed bergamot
Contains caffeine

Darjeeling
Chá preto originário dos Himalaias com sabor fresco,
floral e frutos secos
contém cafeína
Darjeeling tea originally from the Himalayas with nuts and floral bouquet
Contains caffeine

Disponível Tea Forté gift box
Para que possa levar parte desta experiência consigo
Available Tea Forté gift box
Take with you an exclusive Tea experience
€12.00
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert,
Pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado

No dish, food or drink, including cover charge,
Can be charged if not requested by the customer or this is unusable
IVA incluído á taxa em vigor - Este estabelecimento possui livro de reclamações

VAT Included - Complaints book available
“Intolerâncias e Alergias Alimentares”
Antes de efetuar o seu pedido de alimentos e bebidas,
Agradecemos que nos comunique se pretende esclarecimentos sobre os nossos ingredientes

“Food Allergies and Intolerances”
Before making your request for food and drinks,
Please let us know if you want clarification about our ingredients

Escolha de chá de folha, água mineral, geleias e manteiga
Scone e bolo de chocolate com creme de frutos silvestres
Leaf tea, mineral water, jam and butter, scone and chocolate cake with berries cream.
Preço por pessoa – Price per person: €12.00

Chá Inglês - English Tea
Escolha de chá de folha, água mineral, geleias e manteiga
Scone, bolo inglês ou banana ou mármore
Leaf tea, mineral water, jam and butter, Scone, English or banana cake
Preço por pessoa – Price per person: €10.50

Chá Português - Portuguese Tea
Escolha de chá de folha ou Galão com café expresso e água mineral
Torrada, pastel nata e queijada Sintra
Leaf tea or café latte and mineral water
Bread toast with butter, our typical pastry pastel de nata and “queijada” from Sintra
Preço por pessoa – Price per person: €11.00

Chá Light - Light Tea
Escolha de chá de folha Tea Forté, água mineral,
Kebab de fruta e scone com geleias
Leaf tea, mineral water, Fruit and scone kebab with jams
Preço por pessoa – Price per person: €12.00

Chá Miragem - Miragem Tea
Escolha de chá de folha, água mineral, scone com geleias e manteiga
Trilogia de tartes; fruta, merengue limão e chocolate com pistácio
Finger sandwiches: queijo e pepino, fiambre de peru e beringela e salmão com funcho
Leaf tea, mineral water, scone with jam and butter
Finger sandwiches: cheese and cucumber, turkey ham & egg plant, and salmon with dill dressing
Tart trio; fresh fruit, lemon meringue and chocolate and pistachio
Preço por pessoa – Price per person: €16.00
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Os chás Verdes, Green teas

As Tisanas, Herbal teas

Oásis

Camomila Citron

Mistura de chá com aromas florais e cítricos, antioxidante
Relaxante e com baixo teor de cafeína

Infusão de camomila do Egipto, botões de rosa e erva-príncipe tailandesa
Calmante, cítrica

Oasis Tea is a healing blend of green tea, spring flowers and citrus infusions
Naturally high in anti-oxidants and low in caffeine

Egyptian blend of chamomile flowers, rose hips and
Thai lemongrass, turns this infusion citrusy and soothing.

Jasmine Green
O aroma natural das flores de jasmim combina com este chá verde
Yin Hao do sul da China. Uma infusão sedutora com pouca cafeína
The natural scent of night blooming jasmine flowers is captured in every cup of this light
Yin Hao green tea from southern China. A seductive infusion, low in caffeine

Citrinos & Hortelã
Uma infusão citrina e fresca ideal para o final de uma refeição
Um sabor muito refrescante
Citrus Mint provides the perfect finale to any meal
This is a very refreshing infusion

Os Chás Exóticos, Exotic teas
Lemon Vervain
Raspberry Nectar
Mistura de chá muito aromático com sabor a framboesa e flor de hibiscos
Cor ruby, sem cafeína
Very aromatic tea bled, with raspberries taste and ruby-hued hibiscus flowers
Caffeine free

Solstício Africano
Chá Rooibos frutado com um toque de baunilha e sem cafeína
A fruity Rooibos tea, with hints of vanilla, Naturally caffeine free

Verbena ou Lúcia-lima é uma infusão calmante e relaxante,
com notas de limão
Vervain also known as Lemon Verbena, calming and relaxing cup with pure,
comforting lemon notes

Ginger Lemongrass
Uma mistura doce e cítrica á qual juntámos notas suaves de gengibre
A Primavera na sua chávena
Citrus herbal blend with an enlivening tingle of ginger
A Spring in a cup of tea

Bombay Chai
Mistura de chás da India e especiarias raras
Uma viagem através do exótico caminho para a Índia, Contém cafeína
A blend of fine India black teas and rare spices
A trip through the exotic way to India, Contains caffeine

If you have enjoyed your tea experience at Cristóvão Colombo Bar
Let us know your comments!

