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Da India, Sri Lanka, China ou Àfrica do Sul… Quente ou frio... Em bule, caneca, garrafa ou servido em
stick… Para beber ou comer… Incorporado em bolos, licores ou compotas biológicas…
São chás para todos os gostos e mesmo em todos os formatos os que se podem encontrar na mais
recente casa de chá que acaba de inaugurar em Cascais. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||
[]).push({});

Recém-aberta ao público a JustTea é uma Casa de Chá com um ambiente moderno e clean, situada
em pleno centro da vila de Cascais. Nesta casa pode-se apreciar, sozinho ou na melhor companhia,
uma ampla variedade de chás e infusões, quentes ou frias, das mais diversas origens, mas que em
comum têm a primordial característica de proporcionar uma experiência única aos apreciadores de
chá que não prescindem de desfrutar desta bebida deleitando-se com a intensidade que mais
apreciam, aroma e sabores que só a qualidade de um bom produto pode oferecer.
Aqui os bolos, pastelaria, scones, waffles e outros acompanhamentos também se demarcam pela
integridade dos ingredientes, que se querem essencialmente biológicos e 100% naturais. Na JustTea
já é famoso o bolo de espinafres e é também difícil resistir às compotas com chá, como é o caso
morango com chá de hortelã-pimenta, maçã com chá preto e stevia, cereja com chá de hibisco e a
geleia de maçã com chá de frutos vermelhos.
A par da oferta core de chás e pastelaria, esta casa de chá dispõe ainda de uma carta de snacks e
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refeições rápidas, com sopa do dia, sandes, tostas, quiches e wraps.
A JustTea oferece ainda uma área de loja/mercearia onde se podem adquirir os mais variados chás e
outros produtos relacionados com o consumo desta milenar bebida de origem oriental.
Daqui os clientes podem levar para casa ou comprar para oferecer chás e infusões, cerâmicas e
acessórios relacionados ao consumo de chá e outros produtos que incluem chá na sua composição,
como é o caso das compotas e dos licores, exclusivos desta casa, para além de produtos para
diabéticos, e outros artigos que ocasionalmente o espaço apresenta para venda.
Para além da casa de chá, a JustTea tem também disponível uma loja online para que o prazer da
degustação dos melhores chás e infusões, bem como, os seus benefícios chegue a qualquer casa do
país. No site JustTea Time o cliente pode adquirir os produtos das marcas Bistrôtea, Plantea e Time
Tea, para além de loiças para consumo de chá, como bules e copos, onde quer que esteja e sempre
com a garantia de qualidade.
A JustTea está localizada na Rua Frederico de Arouca, 292A, em Cascais. Está aberta todos
os dias da semana, entre as 9h30 e as 21h00.
Site: justeatime.com
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