
 

 

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 / NOVEMBRO / 2019 

 

 

FERIADO 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de ovas 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Tiborna de bacalhau 

Perninhas de frango com tomate e manjericão 

Pataniscas de beringela 

 

SOBREMESAS 
Torta de claras 

Mousse de oreo 

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 / NOVEMBRO / 2019 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de delícias do mar 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Feijoada de marisco 

Migas à Alentejana com entrecosto 

Terrine de feijão verde com pimentos e queijo mozarela 

 

SOBREMESAS 
Mousse de after eight 

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€                20 / NOVEMBRO / 2019 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Xarém de berbigão 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Raia alhada 

Ossobuco na pressão 

Tofu espiritual 

 

SOBREMESAS 
Pudim de maçã 

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€                21 / NOVEMBRO / 2019 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Esparguete de choco com frutos do mar 

 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Lulinhas à Algarvia 

Arroz de cabidela 

Pudim de penne e legumes 

 

SOBREMESAS 
Taça delícia 

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€                22 / NOVEMBRO / 2019 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro / Pão rústico de azeitonas 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Cogumelos salteados com broa 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia  

Tranches de salmão com molho Paloise, espargos e alcaparras 

Supremos de frango com manga e batata assada 

Massa enlaçada com brócolos 

 

SOBREMESAS 
Mousse de batata doce, chocolate e laranja 

Salada de fruta 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


