
 

 

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€                16 /MARÇO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de massa torcida 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Bacalhau à Zé do Pipo 

Peitos de frango aos cubos com mostarda e mel 

Cuscuz de legumes 

 

SOBREMESAS 
Mousse de chocolate com creme de iogurte 

Tarte de maçã 

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€                17/ MARÇO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Saladinha de atum com cotovelinhos 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Arroz de polvo 

Rolinhos de peru com molho de 3 pimentas 

Massa enlaçada com brócolos 

 

SOBREMESAS 
Gelatina colorida 

Maça assada  

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€                18 / MARÇO / 2018 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Fusilli com cogumelos e queijo 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Filetes de peixe-galo com arroz de cebolas novas 

Entrecosto com migas à Alentejana 

Caril Vegan de abóbora 

 

SOBREMESAS 
Leite creme  

Torta de cenoura 

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 / MARÇO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 
Xarém com berbigão 

 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Cação de coentrada 

Galinha com grão 

Tarte de abóbora 

 

SOBREMESAS 
Arroz doce 

Molotof 

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 / MARÇO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Coentrada de grão-de-bico 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia  

Bife de atum de cebolada 

Ensopado de borrego 

Legumes na wok 

 

SOBREMESAS 
Brigadeiro 

Salada de fruta 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


