
AFTER
NOON
TEA

JÓLA

Served every day from 14.30 - 17.00

CHRISTMAS AFTERNOON TEA



SAVOURY

BLUEBERRY SCONES 

Whipped Icelandic butter and two types of jam

CONFIT DUCK  
on Icelandic flatbread 

Duck confit rillet, caramelized apples,  
Malt sauce, orange sauce

SALMON & BLINI

Blueberry and dill cured salmon, chickpea flatbread,
horseradish sauce, roe, crispy lentils,

yuzu elderflower dressing

CRAFFLE 
(croissant + waffle)

Parma ham, horseradish cheese sauce, parmesan,
parmesan crips, pomegranate 

CHRISTMAS SANDWICH

Glazed ham, carrot and green bean mayo 
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Only served for the whole table.

Price/person

SWEET

SKYR ETON MESS CHEESECAKE

White chocolate “skyr” mousse, meringue,  
raspberries, raspberry sauce

ÞRISTUR CHOCOLATE CAKE 

Icelandic liquorice chocolate Þristur, chocolate,  
vanilla ice cream and whipped cream

CUP CAKES 

Red Velvet
raspberry filling, cream cheese “skyr” icing

Chocolate fudge
dulce de leche filling, chocolate icing

SARAH BERNHARDT COOKIES

MACARONS

Afternoon tea 5.890 kr. 

With a glass of:

Oddbird Blanc de Blancs 0% 6.790 kr. 

Prosecco sparkling wine 6.890 kr.

Möet Champagne 7.480 kr.
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BLÖNDUÐ TE   MIXED TEA 

EARL GREY

Earl Grey Tefélagsins er gert úr Ceylon OPA telaufum, 
handtýnt og kemur frá Ruhuna héraði í Sri Lanka sem er 
verðlaunaður teræktandi fyrir framúrskarandi te og gæði. 
Blandan er miðlungssterk með náttúrulegri bergamot 
olíu, gerð sérstaklega fyrir Tefélagið sem tryggir 
ferskleika og gæði.

ENGLISH BREAKFAST

Þetta klassíska te sem allir Bretarnir drekka. English 
Breakfast Tefélagsins kemur frá Sri Lanka, Lovers Leap 
Tea Estate og Craighead Estate en þessir teræktendur 
eru þekktir fyrir hágæðate. Teið hefur mikla fyllingu og 
bragð hefðbundins English Breakfast.

JURTATE  Herbal Tea

Seyði af sítrónugrasi, myntu, eplum og lakkrísrót. Ljúft 
og frískandi, frábær drykkur fyrir þá sem velja seyði 
frekar en te. Ekkert koffín.

ÁVAXTATE  Fruit Tea

Ávaxtate er margslungin blanda af hvítu tei og ávöxtum 
sem hefur verið eitt vinsælasta te Tefélagsins frá 
upphafi. Frábær blanda, ilmurinn af laufunum er mikill og 
krefjandi en mildur og töfrandi. Hógvært hvítt te, mildur 
ávöxtur, fullkomið jafnvægi.
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HREINT TE   PURE TEA 

HREINT HVÍTT TE  Pure White Tea

Te frá Fujian héraði í Kína. Teið er framleitt úr 
laufsprotum sem tíndir eru á vorin. Tínslan er vandasamt 
handverk og góð hvít te eru því  
sjaldgæf og dýr. Viðkvæmt og unaðslegt te  
með mjúka en ríka fyllingu. 

HREINT GRÆNT TE  Pure Green Tea

Te frá Fujian héraði í Kína. Te unnið úr fágætu afbrigði 
teplöntunnar sem kallað er Meizhan. Tebændur hafa 
þekkt gæði þessa afbrigðis en verið tregir til að rækta 
það vegna þess hve hægvaxta það er. Frábært gæðate.

JÓLA TEA   CHRISTMAS TEA 

SÚKKULAÐI & MYNTU TE  Chocolate & mint tea

Svart Keemun te sem er blandað fíntskornum 
myntublöðum. Sætt te með keim af rjómakaramellu og 
frískandi eftirbragði af myntu.

HVÍTT JÓLATE  White Christmas tea

Jólateið er blanda af hvítu tei, eplum, kanel, 
appelsínuberki og kókos. Jólahátíð í bolla.
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