
 

 

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) 8,50€                24 /JANEIRO / 2022 
 
 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Coentrada de grão-de-bico 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Lulinhas à Algarvia com batata cozida salpicada de coentros  

Lombinhos de porco com castanhas 

Vegetais estufados à Marroquina 

 

SOBREMESAS 
Semifrio de ananás 

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) 8,50€                25/JANEIRO / 2022 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Penne de legumes com queijo feta 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Tentáculos de polvo com grelos salteados e batata a murro 

Cozido de grão 

Beringela frita com arroz de cenoura 

 

SOBREMESAS 
Maça assada com canela 

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) 8,50€                26 / JANEIRO / 2022 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de feijão-branco com atum 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Bacalhau à Espanhola 

Escalopes com molho de café 

Risoto de legumes 

 

SOBREMESAS 
Doce de natas e oreos 

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) 8,50€                27 / JANEIRO / 2022 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Meia desfeita de salmão 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Raia alhada à moda de Olhão 

Rolo de carne com farinheira e espinafres 

Soja à Portuguesa 

 

SOBREMESAS 
Peras bêbedas 

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) 8,50€                28 / JANEIRO / 2022 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro  

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos  

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de orelha 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia  

Caçarola de atum 

Alheiras no forno com grelos salteados em azeite e alho e batata assada 

Farfalle com alho francês e noz 

 

SOBREMESAS 
Torta de laranja 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


