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Carta de Chá 
 
 
 
 



 

História do Chá 
 

Existem várias lendas sobre as origens do chá. Uma delas refere que, há cinco 
mil anos, na China, o Imperador Shen Nung, preocupado com as epidemias, 
ordenou que toda a água fosse fervida antes de ser consumida.  
 
 
 
Tendo o Imperador e a sua corte visitado uma das distantes regiões que 
governava, mandou parar a sua comitiva para que descansassem durante 
algum tempo. Os servos iniciaram a fervura da água para a tornar bebível, 
quando algumas folhas provenientes de arbustos próximos foram arrastadas 
pelo vento e pousaram no recipiente em ebulição; gradualmente a água foi 
adquirindo um tom castanho. O Imperador, ao provar esta estranha infusão, 
surpreendeu-se com o sabor agradável, tornando-se a partir desse momento, 
um adepto do chá, seguido pelo seu povo – e assim nasceu a primeira chávena 
de chá. A árvore era a camellia sinensis. 
 
 
 
Diz-se também que foi este mesmo Imperador lendário quem iniciou a 
medicina natural ou ervanária e que introduziu a agricultura no país. No seu 
Tratado sobre a Alimentação escreveu: “O chá dá vigor ao corpo, 
contentamento ao espírito e força de vontade, quando tomado a longo prazo.” 
 
 
 
Todos os nossos chás são preparados com água engarrafada. Para libertar 
todo o seu aroma, os chás têm cada um o seu tempo ideal de infusão. A fim de 
o respeitar, o bule ser-vos-á servido depois da infusão.  



 

Chá da Tarde Simples 
Servido das 15h45 ás 18h30 

 
Chá à sua escolha 

(excepto Yin Zhen, Lung Ching Imperial e White Night Jasmine) 
~ 

Um scone tradicional 
~ 

Uma mini sanduíche de queijo creme e pepino em pão branco 
~ 

Uma mini pastelaria da nossa selecção diária 
 

Preço - € 15,00 
 

Chá da Tarde à Lá Carte 
Servido das 15h45 ás 18h30 

 

Torrada - € 4,00 

 

Scone - € 3,50 

 

Selecção diária de bolo fatiado - € 3,50 

 
Mini Sanduíches 

Tomate e queijo mozzarella; Peito de frango, alface e maionese;  
Camarão, ovo cozido e molho cocktail 

2 unidades - € 4,90 

 
Os nossos scones são servidos com manteiga,  

doce de frutos vermelhos e marmelada de laranja 

 



 

Chá da Tarde Clássico 
Servido das 15h45 ás 18h30 

 
Chá à sua escolha 

(excepto Yin Zhen, Lung Ching Imperial e White Night Jasmine) 
~ 

Um scone tradicional 
~ 

Um scone de passas e gengibre 
~ 

Mini sanduíche de salmão fumado em pão integral 
~ 

Mini sanduíche de fiambre e queijo em pão brioche 
~ 

Duas mini pastelarias da nossa selecção diária 
 

Preço - € 25,00 
 

Os nossos scones são servidos com manteiga,  
doce de frutos vermelhos e marmelada de laranja 

 
 
 
 
 
 
 

 
O Lapa Palace tem o prazer de oferecer um  

Chá da Tarde Clássico  
por cada reserva de pelo menos 6 pessoas 



 

Chá Português 
 

Gorreana Blue Pekoe 
Chá preto Gorreana azul-escuro ou Pekoe é um chá preto de cor 
azul-escuro, obtido a partir das folhas do meio, mais forte e 
aromático 
 
 
 

€ 4,50 

Gorreana Orange Pekoe 
Chá preto Gorreana vermelho ou chá Orange Pekoe. Chá muito 
leve, de grande qualidade, cujo aroma é obtido a partir da 
primeira folha da planta Camellia Sinensis. 
 
 
 

€ 4,50 

Gorreana Hysson Chá Verde 
Chá verde Gorreana da ilha de São Miguel nos Açores. Após a 
colheita, as folhas são sujeitas a um processo de vaporização, sendo 
depois enroladas, secas e enroladas novamente. Ficam inteiras com 
uma cor escura, verde azeitona.  
 
 
 

€ 4,50 



 

India – Darjeeling – Primeira Colheita 
 

Royal Darjeeling 
O rei dos chás Indianos. Este chá preto TWG primeira colheita 
ostenta uma fragrância deliciosa, um sabor vibrante e brilhante, 
desenvolvendo notas a damascos maduros. Um chá requintado 
para se tomar ao longo do dia.  

 
 

€ 4,50 

India – Assam – Segunda Colheita 

 
Harmutty SFTGFOP1 
Um favorito britânico. Esta segunda colheita Assam tem um 
sabor rico e intenso. Esta colheita especial TWG produz um chá 
preto robusto que se torna excelente tomado pela manhã. 

 
 

€ 7,00 

Ceilão – Dimbula – Chá Preto 

 
Dimbula 
Deliciosamente suave e maduro, este chá TWG produz um chá 
leve mas com um sabor cheio, redondo. Excelente para se tomar de 
manhã. 

 

€ 4,50 



 

China – Fujian – Chá Fumado 

 
Imperial Lapsang Souchong 
Este chá preto TWG apresenta bonitas folhas e um agradável 
sabor encorpado impregnado com o aroma de raro pinho Chinês. 
Um generoso chá para se tomar ao longo do dia, sendo perfeito a 
acompanhar uma deliciosa refeição 

 
 

€ 4,50 

China – Zhejiang – Chá Verde 

 
Sencha 
Com um sabor incomparável e adstringente, este chá verde TWG é 
perfeito para acompanhar a refeição. 

 
 

€ 4,50 

Japão – Chá Verde 

 
Genmaicha 
Uma tradicional e requintada especialidade Japonesa de chá verde 
com arroz tostado e milho tufado. Leve e suave, este chá TWG 
proporciona uma infusão brilhante e clara, com um sabor único a 
arroz tostado. Um dos chás favoritos entre os amantes de chá de 
todas as idades.  

 

€ 6,00 

Kona Sencha 
Este chá Japonês TWG pulverizado produz uma infusão suave 
com uma nitidez agradável e um toque adstringente. Um chá 
perfeito para acompanhar peixe e sushi.  

 

€ 5,50 



 

China – Fujian – Chá Branco 

 
 

Pai Mu Tan 
Suave, delicado e altamente refrescante, este requintado chá branco 
TWG produz uma infusão levemente pálida com um aroma a mel 
e um sabor ténue e aveludado. Delicioso para se tomar ao final do 
dia. 

 
 
 
 

€ 5,00 

Chá Clássico Para a Manhã 

 
 

English Breakfast 
Um clássico tradicionalmente criado para acompanhar o pequeno-
almoço. Robusto, encorpado e com leves notas florais, este chá preto 
TWG é perfeito para ser tomado no período da manhã a 
acompanhar a refeição. 

 
 

€ 4,50 

Singapore Breakfast 
Esta nobre mistura para pequeno-almoço TWG é evocativa da 
sofisticada harmonia de Singapura. Evidenciando uma mistura 
natural de chá verde, chá preto, baunilha e especiarias raras, este 
chá oferece um sabor complexo com um final doce e persistente. 

 

€ 4,50 



 

Misturas Exclusivas 

 
Spice Route 
Uma majestosa e demorada viagem de fragrâncias e sabores, este 
chá verde TWG incorpora tonalidades consistentes de gengibre, 
lembrando as antigas viagens dos comerciantes do Oriente.  

 
 
 

€ 4,50 

Grand Wedding 
Um chá TWG festivo, feito para celebrar grandes momentos da 
vida. Este chá é misturado com flores brancas e frutos exóticos de 
cortar a respiração.  

 
 
 

€ 4,50 

Place Vendôme 
O emblema da perfeição e pureza, este chá simboliza a harmonia 
entre sabores Orientais e Europeus. Um paradoxo mágico unindo 
frutas e flores num chá verde TWG magnificamente misturado. 
Para um hóspede especial.  

 
 
 

€ 4,50 

Créme Brulêe 
Bem-vindo ao mundo do doce savoir-faire Francês. A TWG criou 
este chá verde especial através da mistura de bouquets subtis de 
fruta vermelha e morangos, evocando o sabor do creme brûlée. 
Absolutamente harmonioso.  

 

€ 5,50 

 



 

Jasmim Clássico 

 
White Night Jasmine 
As mais raras folhas de chá branco Yin Zhen são misturadas 
com o mais envolvente e perfumado jasmim TWG. Este chá de 
Fujian é um dos chás de jasmim extravagantes da China. 

 
 

€ 9,00 

Jasmine Pearls 
Uma chávena suave de um elegante e fragrante chá verde Chinês 
ricamente envolvido com flores de jasmim TWG. Os brotos de chá 
prateados e delicados são cuidadosamente enrolados em pérolas 
com aromáticas flores de jasmim. As pérolas irão magicamente 
abrir na infusão.  

 
 

€ 6,00 

Chá Vermelho Sul-africano 
 

Lemon Bush 
Rooibos da África do Sul com citrus e erva cidreira. Refrescante e 
sem teína, pode ser servido quente ou frio e em qualquer momento 
do dia.  

 
 

€ 4,50 

Red of Africa 
Delicado rooibos da África do Sul com especiarias doces TWG 
Tea e calêndula. Sem teína, pode ser servido quente ou frio, em 
qualquer momento do dia, sendo também perfeito para crianças.  
 

€ 4,50 



 

Earl Grey Clássico 

 
Breakfast Earl Grey 
O grande classic e lendário, este chá preto é perfumado e ricamente 
infundido com a mais requintada bergamota TWG Tea.  

 
 

€ 4,50 

Menta Clássico 
 

Alexandria 
Um relembrar sonhador das noites Árabes, este chá TWG com 
mistura de chás verdes é subtilmente misturado com menta e 
especiarias mediterrânicas.  

 
 

€ 4,50 

Tea Bags 
 

Comptoir dês Indes  
Uma eulogia à reconhecida Companhia da Índias, esta infusão 
rica e elegante, quente no paladar, é um chá TWG com uma 
mistura de chá preto e especiarias. Delicioso simples, ou com um 
pouco de leite.  

 
 

€ 4,50 

Camomila 
Suave e calmante, estas raras flores de camomila do Egipto 
libertam um rico aroma a mel e proporcionam um chá dourado, 
sem teína.  
 

€ 4,50 

 



 

 

 
 
 

Caso tenha alguma restrição ou intolerância alimentar,  
queira por favor informar o barman no acto do pedido. 

 
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, 

 incluindo o couvert, pode ser cobrado  
se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado. 

 
 
 

 

 
 

IVA INCLUÍDO À TAXA LEGAL DE 13 %  
Comida, bebidas não alcoólicas e bebidas não gaseificadas 

IVA INCLUÍDO À TAXA LEGAL DE 23 %  
 Bebidas alcoólicas e bebidas gaseificadas 

 

 

 

 

Hotel Olissippo Lapa Palace***** 

Rua do Pau de Bandeira, 4 

1249-021 – Lisboa, Portugal 

Tel. 351 21 934 94 94 

Fax. 351 21 395 06 66 

www.lapapalace.com 

 


