
AFTER
NOON
TEA

JÓLA

Served every day from 14.30 - 17.00

CHRISTMAS AFTERNOON TEA



SAVOURY

BLÁBERJASKONSUR

Þeytt íslenskt smjör og tvær tegundir af sultu

CONFIT ÖND  
á vestfirskri hveitiköku

Andaconfit rillet, karamelluseruð epli,  
Maltsósa, appelsínusósa

LAX & LUMMUR

Bláberja og dill-grafinn lax, kjúklingabaunalummur,
piparrótarsósa, hrogn, stökkar linsubaunir,

yuzu-illiblómadressing

CRAFFLA 
(croissant + vaffla)

Parmaskinka, piparrótarostakrem, parmesan,
parmesan “crisp”, granadepli

JÓLASAMLOKA

Hamborgarahryggur, gulróta- og grænbaunamæjó

JÓLA AFTERNOON TEA 

CHRISTMAS 
AFTERNOON TEA



SWEET

ETON MESS SKYR OSTAKAKA

Hvítsúkkulaði-skyrmús, marengs, hindber,  
hindberjasósa

ÞRISTA-SÚKKULAÐITERTA 

Súkkulaði, Þristur, vanilluís, þeyttur rjómi 

BOLLAKÖKUR

Red Velvet
hindaberjafylling, rjómaosta-skyrkrem 

Súkkulaðifudge
dulce de leche fylling, súkkulaðikrem

SÖRUR 

MAKKARÓNUR

Afternoon tea 5.890 kr. 

Með glasi af:

Oddbird Blanc de Blancs 0% 6.790 kr. 

Prosecco freyðivíni 6.890 kr.

Möet kampavín 7.480 kr.

Eingöngu framreitt fyrir allt borðið.

Verð/mann

JÓLA AFTERNOON TEA 



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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