
Tea Menu

Mini Sanduíche | Finger
Philadelphia e salmão fumado em pão escuro

Philadelphia and smoked salmon on dark bread

Ovos, maionese e chalotas em pão brioche
Eggs, mayonnaise and shallots on brioche bread

Fiambre, maionese e mostarda em pão branco
Ham, mayonnaise and mustard on white bread

Doces | Pastry
Sortido de bolos e miniaturas

 Cakes and pastries

Scones e torradas
Scones and toasts

Doce caseiro e manteiga
Homemade jam and butter

Chá da Tarde | Afternoon Tea
30 - 

por pessoa | per person

Afternoon Tea
16h00 - 18h00

04:00 pm - 06:00 pm 
Num Hotel centenário e com história, aliado à ligação de 
gerações da família Líbano Monteiro a Macau, o culto do 
chá é incontornável. A pausa ideal, o pretexto para uma 

conversa sem pressa ou pura contemplação do oceano que  
se abre à nossa frente.

In a century-old Hotel with history, combined with the connection of  
generations of  the Líbano Monteiro family to Macau,  the cult of  tea is 
unavoidable. The ideal pause, the pretext for a leisurely conversation or 

pure contemplation of  the ocean that opens up in front of  us.



Os nossos chás
Our teas

 English Breakfast  
Uma mistura clássica de chás finos que caracteriza a 

tradicional cultura de chá inglesa. Embora seja 
geralmente servido de manhã, pode ser bebido  

a qualquer hora do dia. Servido com ou sem leite.
A classic blend of fine teas that characterize a traditional English 
tea culture. Although it is usually served in the morning, it can be 

drunk at any time of the day. Served with or without milk.

Darjeeling  
O Champanhe dos chás. Proveniente dos Himalaia, 

possui um sabor distinto e aroma delicado requintado. 
Idealmente servido sem leite.

The Champagne of teas. Coming from the Himalayas,  
it has a distinct flavor and exquisite delicate aroma.  

Ideally served without milk.

Earl Grey 
Uma mistura sutil dos melhores chás perfumados com a 
fragrância elegante da laranja bergamota. Uma bebida 

tradicionalmente inglesa. Infundir por 3-5 minutos. 
Idealmente servido sem leite.

A subtle blend of the finest fragrant teas with the elegant 
fragrance of bergamot orange. A traditionally English drink.  

Infuse for 3-5 minutes. Ideally served without milk.

Ceilão | Ceylon 
Dos melhores chás cultivados nas encostas do  

Sri Lanka, produzindo uma bebida de cor dourada  
e caráter especial.  

Servido com leite ou uma rodela de limão.
From the finest teas grown on the slopes of Sri Lanka, 

producing a drink of golden color and special character.  
Served with milk or a slice of lemon.



Chá Verde | Green Tea
Uma mistura exclusiva de chás verdes da  

China com sabor e aroma leves. 
A unique blend of green teas from China with a  

light flavor and aroma.

Camomila e Cidreira | Camomile & Lemongrass  
Descontraia com a suave combinação de camomila e 

delicados tons perfumados de erva-cidreira.  
Uma infusão naturalmente sem cafeína.

Relax with the gentle combination of chamomile and delicate 
fragrant shades of lemon balm. An infusion naturally without 

caffeine.

 
Rooibos e Canela | Rooibos & Cinnamon  

Uma infusão que combina o sabor delicado dos rooibos 
sul-africanos com o sentido quente e exótico da canela. 

Rooibos também é conhecido como “chá vermelho”.  
Naturalmente sem cafeína.

An infusion that combines the delicate flavor of South African 
rooibos with the warm and exotic sense of cinnamon. Rooibos is 

also known as “red tea”. Naturally caffeine free.

Limão e Gengibre | Lemon & Ginger 
Limões combinam perfeitamente com gengibre para criar 

uma bebida revigorante e reconfortante. Uma bebida 
refrescante a qualquer hora e muito popular após o jantar.  

Naturalmente sem cafeína.
Lemons combine perfectly with ginger to create an  

invigorating and comforting drink. A refreshing drink anytime  
and very popular after dinner. Naturally caffeine free.

Frutos Vermelhos e Hibisco | Mixed Berries & Hibiscus
Delicioso arranjo de mirtilos, framboesas e amoras 
misturado com hibisco para fornecer uma bebida 

refrescante sem cafeína. 
Delicious arrangement of blueberries, raspberries, and  

blackberries blended with hibiscus to provide a  
refreshing caffeine-free beverage.


