
Uma experiência
essencialmente britânica

Delicie-se com uma das melhores 
tradições britânicas e tome

o chá da tarde no Sé Boutique Hotel 

Este tradicional e charmoso chá
pode ser servido no Terraço

do Sé Boutique Hotel,
com vista privilegiada para a torre
da Sé e para a cidade do Funchal

ou no Lobby, que conta com
uma decoração elegante,

que adiciona um toque de charme
à sua experiência e é servido por

uma equipa hospitaleira –
o ingrediente final para garantir

que o seu chá da tarde no Sé Boutique
seja simplesmente inesquecível.

An essentially
British experience

 

29€
por pessoa

Espumante da casa 
+5€

Champanhe Mumm 
+8€

Desfrute de uma seleção
de pequenas sanduíches,

uma variedade de doces, bolos,
scones e conservas caseiras 

requintadamente apresentadas
e de fazer crescer água na boca,

assim como de variados
tipos de chá de ervas frescas

colhidas na nossa horta. 

Porque não saborear
uma taça de champanhe

para adicionar
um brilho extra à ocasião?  

29€
per person

Sparkling Wine
of the House

+5€

Champagne Mumm 
+8€

Enjoy a selection
of small sandwiches,

a variety of sweets, cakes,
homemade scones and preserves

exquisitely presented
and  that make your mouth water,

as well as various
types of fresh herbal tea harvested

from our vegetable garden.

Why not taste
a glass of champagne

to add an extra sparkle
to the occasion? 

This traditional and charming tea
can be served on the Terrace

of Sé Boutique Hotel,
that has a privileged view of the

tower of Sé Cathedral and the city of Funchal
or in the Lobby, which has an

elegant decor
that adds a touch of charm

to your experience and is served by
a hospitable team –

the final ingredient to ensure
that your afternoon tea at Sé Boutique

is simply unforgettable.
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O chá tornou-se popular na década
de 60, do séc. XVII, pelo rei Charles II

e sua esposa, Infanta Catarina de Bragança. 
Foi só em meados do séc. XIX que

o conceito de“chá da tarde” apareceu
pela primeira vez.

O chá da tarde foi introduzido na Inglaterra 
por Anna Russell, a sétima duquesa

de Bedford, no ano de 1840.
A duquesa ficava com fome por volta

das quatro horas da tarde, a refeição da noite 
era tradicionalmente servida às oito horas, 

criando um longo período entre
o almoço e o jantar.

A Duquesa pediu que um chá, acompanhado 
de pão, manteiga e bolo fosse levado para

o seu quarto a meio da tarde.
Este chá da tarde tornou-se um hábito

e, mais tarde, Anna começou
a convidar amigas para partilhar

o seu “lanche”.

Tea became popular in the 
1760s, by King Charles II and his wife, 

Infanta Catarina de Bragança. It was only
in the middle of 19th century that the concept 
of “afternoon tea” appeared for the first time.

Afternoon tea was introduced to England
by Anna Russell, the 7th Duchess of Bedford, 

in the year 1840. The Duchess was hungry 
around four o'clock in the afternoon and the 

evening meal was traditionally served at eight 
o'clock, creating a long period between

lunch and dinner.
The Duchess requested that tea, accompanied 

by bread, butter and cake,
be brought to her room in the middle

of the afternoon.
This afternoon tea became a habit and later 

on Anna started inviting friends
to share her “snack”.
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O chá é servido diariamente,
sujeito a marcação,

às 11h30, 15h30 e 17h30.  

Tea is served daily,
under appointment,

at 11:30 am, 3:30 pm and 5:30 pm. 

Indulge in one of the best
British traditions and have

your afternoon tea at Sé Boutique Hotel


