
 

 

O Menu Almoço inclui apenas 1 sobremesa e 1 bebida. 

Bebidas espirituosas e vinhos - consulte carta à parte. 

Para informações sobre refeições de grupo é favor contactar pelo email: sasalimentacao@ualg.pt 

 

 

Menu Almoço (Buffet) 9,50€                06 / FEVEREIRO / 2023 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de agrião e misto de cogumelos com lascas de presunto crocante 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Caril de camarão e mexilhão com arroz branco 

Bifes à Cervejeira 

Tofu Espiritual 

 

SOBREMESAS 
Brigadeiro 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 



 

 

O Menu Almoço inclui apenas 1 sobremesa e 1 bebida. 

Bebidas espirituosas e vinhos - consulte carta à parte. 

Para informações sobre refeições de grupo é favor contactar pelo email: sasalimentacao@ualg.pt 

 

 

Menu Almoço (Buffet) 9,50€                07 / FEVEREIRO / 2023 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de ovas de pescada 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Caldeirada de tamboril 

Borrego à Pastora 

Empadão vegetariano 

 

SOBREMESAS 
Cheesecake de manga 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 



 

 

O Menu Almoço inclui apenas 1 sobremesa e 1 bebida. 

Bebidas espirituosas e vinhos - consulte carta à parte. 

Para informações sobre refeições de grupo é favor contactar pelo email: sasalimentacao@ualg.pt 

 

 

Menu Almoço (Buffet) 9,50€                08 / FEVEREIRO / 2023 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Quiche de espinafres e queijo gouda 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 
Choquinhos à Algarvia com batata cozida salpicada de coentros 

Perninhas de frango com tomate e manjericão 

Legumes salteados com soja em nacos, sementes e arroz  

 

SOBREMESAS 
Taça delicia 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 



 

 

O Menu Almoço inclui apenas 1 sobremesa e 1 bebida. 

Bebidas espirituosas e vinhos - consulte carta à parte. 

Para informações sobre refeições de grupo é favor contactar pelo email: sasalimentacao@ualg.pt 

 

 

Menu Almoço (Buffet) 9,50€                09 / FEVEREIRO / 2023 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salteado de camarão e legumes 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Cação de coentrada 

Arroz de pato com bacon e laranja 

Quinoa no forno com legumes e açafrão das Índias 

 

SOBREMESAS 
Serradura 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 



 

 

O Menu Almoço inclui apenas 1 sobremesa e 1 bebida. 

Bebidas espirituosas e vinhos - consulte carta à parte. 

Para informações sobre refeições de grupo é favor contactar pelo email: sasalimentacao@ualg.pt 

 

 

Menu Almoço (Buffet) 9,50€                10 / FEVEREIRO / 2023 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro  

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de Outono 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Espetadas de salmão com molho agridoce e batatinha assada e legumes  

Lombo de porco assado no forno recheado de ameixas pretas 

Caril de couve flor e grão de bico 

 

SOBREMESAS 
Pudim de ovos 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


