SOBREMESAS

甜点

TAILÂNDIA

Arroz Glutinoso com Manga
^
e Leite de Coco
芒果椰奶糯米饭^
7,00€
ÍNDIA

^
Samosa de Chocolate e Coco

巧克力椰子三角包
6,50€
Japão

^ COM NIKKA FROM
CHEESECAKE JAPONEÊS
´
THE BARREL E GELADO DE SESAMO
TORRADO

日式乳酪蛋糕
7,00€
ÍNDIA

^
Bolo Cremoso de Coco
e Caril

奶油椰香咖喱蛋糕
6,50€
TAILÂNDIA

Gelado de Lemongrass,
~
Gengibre e Manjericao

柠檬香草姜味紫苏冰淇淋
4,50€

´ 咖啡
CAFeS
Cafe´ Nescafe´ Espresso
Lote 50% arábica, 50% robusta
MÁQUINA TRADICIONAL DE CAFÉ EXPRESSO

1,50€

Cafe´ Nescafe´ Selezione
Lote 60% arábica, 40% robusta
V60
2,50€

Cafe´ Nescafe´ Superiore
Lote 100% arábica
CHEMEX
2,50€

´
CERIMoNIA
DO CHa´
茶道
É possível encontrar na China
harmonizações de chá e whisky.
Desafiámos o Tea Sommelier
Sebastian Filgueiras, sob a chancela
da Companhia Portugueza do Chá
e o nosso Head Bartender Vasco
Martins, a seleccionarem os chás
e os whiskies que melhor “casam”,
elevando as suas principais notas
aromáticas. O resultado é
surpreendente.
O whisky deve ser servido sem adição
de gelo e/ou água e o chá servido
numa chávena gaiwan.

Kavalan King Car
Conductor (Taiwan)
&
Cha´ Jin Xuan Oolong
^
Thai (Tailandia)
12,50€

Notas de Prova
Este Oolong “jade” é produzido
há mais de 40 anos no Norte da
Tailândia numa antiga plantação
de ópio reconvertida nos anos 80
numa plantação de camélias de Taiwan.
As notas florais são de uma qualidade
excepcional. Aveludado e persistente,
o chá prepara o palato para uma
“explosão” de sabores e notas a
descobrir neste single malt, como
papaya, baunilha, flores de florestas
densas e húmidas.
O “bouquet” é salientado pela
experiência incrível de juntar
um Kavalan premium.

Ichiro’s Malt Double
~
Distilleries (Japao)
&
Milky Oolong (China)
19,00€

Notas de Prova
Associar um whisky excepcional do
Japão e um chá sublime da China é um
desafio. Um dos mais raros chás do
mundo produzido inteiramente à mão na
província de Fujian, com uma secagem
muito cuidada por cima de vapor de
soro de leite, que lhe confere notas de
manteiga “buttersctoch”, harmoniza
incrivelmente com as notas de biscoito
e fruta verde que compõem o “flavour”
do Ichiro’s. Um final de boca aveludado,
sedoso e com notas especiadas.

Nikka From
~
The Barrel (Japao)
&
Lapsang Acores
,
(Portugal)
10,00€

Notas de Prova
Nikka é um “blended whisky” e por
isso seleccionámos um blend exclusivo
dos Açores. Trata-se de um chá fumado,
com uma secagem a fogo de lenha,
incrivelmente misterioso e profundo,
com notas de tabaco, floresta
molhada pela chuva e pinho. Este chá
dos Açores harmoniza de forma
excepcional aportando a sua frescura
oceânica, libertando aromas fortes e
intensos, associando-se à madeira do
Nikka. Um “paring” inesperado que
consegue fazer a viagem do Oriente
a partir de Portugal.

