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MATCHA 8.00€

AÇORES / AZORES

JAPAN / JAPAN

JAPAN / JAPAN

PORTUGAL  / PORTUGAL

EAKFAST          6.00€

Um blend elegante da ilha dos Açores. O chá preto Orange Pekoe da Gorreana é produzido exclusivamente
a partir dos primeiros rebentos da planta. O resultado é um chá preto de grande qualidade de cor acobreado
com um sabor distinto e aroma frutado.
An exquisite breakfast blend from the Azores Islands. The Orange Pekoe da Gorreana is a black tea composed
purely of the youngest and smallest leafs. The flavour is truly complex with nuances of honey and the warm,
mellow flavor of citrus tones underneath.

EARL GREY 6.00€

Earl Grey Portugal é a nossa recriação de um clássico. O nosso Earl Grey é feito de Bergamota cultivada no sul de
Portugal, uma região excelente para a cultura dos cítricos.
Earl Grey Portugal is our re-creation of a classic. Our Earl Grey is made with Bergamot grown in the south of
Portugal, an excellent region for citrus cultivation.

SENCHA GREEN TEA          6.00€

Chá Verde Japonês Sencha de qualidade superior. Excelente chá verde que apresenta uma infusão intensa
com notas frescas, perfumadas com um toque de doçura.
This superior quali

A cerimônia do chá foca em preparar, servir e beber o matcha, e incorpora uma espiritualidade meditativa 
The traditional Japanese tea ceremony centers on the preparation, serving and drinking of matcha as hot tea,
and embodies a meditative spirituality

ty of Japanese sencha has a greenish golden color, a refreshing aroma and a good balance
between astringency and sweetness.

RITUAIS DE CHÁ
TEA RITUALS



RITUAIS DE CHÁ
TEA RITUALS

SMOKED SOUCHONG TEA          6.00€

Os chás Smoked Souchong são chás fumados de grande requinte e amplitude aromática. As folhas de
chá são secas com madeira de pinácea que vai secando e fumando naturalmente o chá. Criámos este
blend da mais antiga, e atualmente única, plantação de chá da Europa - a Ilha dos Açores.
We create this exquisite blend of a smoked tea from the oldest, and currently only, tea plantation in
Europe - the Azores Islands. Its long, uniformly handsome leaves are carefully smoked over rare
wood in a traditional manner.

OOLONG SAKURA          6.00€

Sakura, é o chá de flor de cerejeira do Japão. Criámos este blend que lhe confere o seu travo suavemente
doce e marcadamente oriental, transformando-se numa experiência única, ao mesmo tempo exótica e
sofisticada, saborosa e saudável.
Oolong, which literally means “Black Dragon”, undergoes 60 to 70% of the oxidation process. The cherry 
blossom (sakura) is Japan’s unofficial flower. This blend combines the freshness of the cherries with a strong 

fragrant tea.

GREEN SENCHA FLOWER’S          6.00€

Sencha Flower’s é um chá verde perfumado com pétalas de flores cultivadas em modo orgânico numa pequena 
quinta na região da serra da Arrábida. Este é um chá aromático e de sabor refrescante.
Sencha Flower's is a green tea scented with all the strength, color, and vitality of a garden. This tea is made with 
native flower petals organically grown in the magnificent region of Serra da Arrábida, in a small farmhouse full
of flower paths.

AÇORES / AZORES 

JAPAN / JAPAN

JAPAN / JAPAN



RITUAIS DE CHÁ
TEA RITUALS

WHITE TEA ILHA DOS AÇORES          7.00€

O Chá Branco dos Açores, é um chá cultivado a partir de parcelas experimentais de Camelias Sinensis da variedade
assamica, também chamada "variedade Índia".
This exclusive tea is produced only once a year and in very small batches. This “Limited Edition” is a must that proves
the quality of the Azorean tea.

OOLONG FORMOSA-MINT          6.00€

Produzido em Taiwan, esta variedade de chá Oolong é considerada o champanhe dos chás por conjugar e
realçar o que as variedades verde e preta têm de melhor. Uma fragância única com sabor macio e sedoso.
A nossa combinação com a hortelã confere-lhe um caráter relaxante.
A semi-fermented tea from Taiwan, attractive amber hue, combined with the relaxing benefits of mint..

WHITE TEA PAI-MU-TAN LAVANDA          6.00€

O Chá Branco Pai Mu Tan tem um efeito calmante, é suave e com pouca teína. A Lavanda de Portugal é
conhecida pela sua alta qualidade e concentração em óleos essenciais que têm por efeito um relaxamento
natural, além das suas qualidades aromáticas. Este chá é perfeito para serenar.
This is a special blend of Pai-Mu Tan known as a Chinese white tea with a delicated flower taste combined 
with Portuguese Lavender, with a high concentration of essential oils. A perfect elixir for serenity.

AÇORES / AZORES 

TAIWAN / TAIWAN

CHINA-PORTUGAL / CHINA-PORTUGAL



RITUAIS DE CAFÉ
COFFEE RITUALS

/ ESPRESSO

BELGIUM SIPHON
RICH AND INTENSE FLAVOUR

9€

/ DOUBLE ESPRESSO

/ DECAF

/ HOT CHOCOLATE

BEBIDAS QUENTES
HOT DRINKS

/ MILK AND LACTOSE FREE DRINKS 

CHEMEX
FILTERED
WITH REFINED FLAVOURS

7€

COFFEE BALÃO
PORTUGAL

10€





MOCKTAILS 14.00
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