
 

 

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€                18 / JANEIRO / 2021 

 
 
APERITIVOS 
Pão 
Azeitonas 
Manteiga (12grs) 
Patés (12 grs) 
Mini salgadinhos 
 
ENTRADAS 
Salada mista 
Salada de Inverno (com fiambre, frutos secos e maçã) 
 
PRATOS QUENTES 
Sopa do dia 
Lulas com molho de açafrão 
Arroz de pato com bacon e laranja 
Vegetais estufados à Marroquina 
 
SOBREMESAS 
Tarte de natas 
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€                19 / JANEIRO / 2021 

 
 
APERITIVOS 
Pão 
Azeitonas 
Manteiga (12grs) 
Patés (12 grs) 
Mini salgadinhos 
 
ENTRADAS 
Salada mista 
Tarte de cogumelos e queijo fresco 
 
PRATOS QUENTES 
Sopa do dia 
Feijoada de polvo com malagueta e coentros 
Escalopes com molho de café 
Bolonhesa de seitan e lentilhas 
 
SOBREMESAS 
Torta de claras 
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€                20 / JANEIRO / 2021 

 
 
APERITIVOS 
Pão 
Azeitonas 
Manteiga (12grs) 
Patés (12 grs) 
Mini salgadinhos 
 
ENTRADAS 
Salada mista 
Farinheira à Brás 
 
PRATOS QUENTES 
Sopa do dia 
Açorda Alentejana com bacalhau 
Cozido de grão 
Caril de abóbora com arroz branco 
 
SOBREMESAS 
Bolo de bolacha 
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€                21 / JANEIRO / 2021 

 
 
APERITIVOS 
Pão 
Azeitonas 
Manteiga (12grs) 
Patés (12 grs) 
Mini salgadinhos 
 
ENTRADAS 
Salada mista 
Salada de beterraba 
 
PRATOS QUENTES 
Sopa do dia 
Ensopado de choquinhos 
Peito de peru recheado com cogumelos e amêndoa, polenta crocante e grelos salteados 
Tofu salteado com chuchu e canónigos 
 
SOBREMESAS 
Cheesecake dois leites 
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€                22 / JANEIRO / 2021 

 
 
APERITIVOS 
Pão caseiro  
Azeitonas 
Manteiga (12grs) 
Patés (12 grs) 
Mini salgadinhos 
 
ENTRADAS 
Salada mista 
Salada de atum com abacate 
 
PRATOS QUENTES 
Sopa do dia 
Tabuleiro de peixe 
Medalhões de porco preto com amêijoas 
Salada quente de acelgas 
 
SOBREMESAS 
Pudim de maçã 
Fruta da época 
 
BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 
Água 
Refrigerante 
Café 


