
 

 

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) 19 / FEVEREIRO / 2018 

 
 
FERIADO 
Pão 
Azeitonas 
Manteiga (12grs) 
Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 
ENTRADAS 
Salada mista 
Tarte de bacon e alho francês 
Meia desfeita de salmão 

 
PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 
Choquinhos à Algarvia com batata cozida salpicada de coentros 
Alheiras no forno com grelos salteados em azeite e alho e batata assada 
Vegetais estufados à Marroquina 

 
SOBREMESAS 
Brigadeiro 

Arroz doce 
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) 20 / FEVEREIRO / 2018 

 
 
APERITIVOS 
Pão 
Azeitonas 
Manteiga (12grs) 
Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 
ENTRADAS 
Salada mista 
Favinhas com enchidos regionais 
Salada de agrião e misto de cogumelos com lascas de presunto crocante 

 
PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 
Caldeirada de tamboril com caril 
Perninhas de frango com tomate e manjericão 
Legumes assados 

 
SOBREMESAS 
Pudim de requeijão 

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) 21 / FEVEREIRO / 2018 

 
 
APERITIVOS 
Pão 
Azeitonas 
Manteiga (12grs) 
Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 
ENTRADAS 
Salada mista 
Xarém com berbigão 
Salada de Outono 

 
PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 
Feijoada de polvo com malagueta e coentros 
Lombo de porco assado no forno recheado de ameixas pretas 
Farfalle com alho-francês e noz 

 
SOBREMESAS 
Pudim de pão 

Bavaroise de pêssego 
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) 22 / FEVEREIRO / 2018 

 
 
APERITIVOS 
Pão 
Azeitonas 
Manteiga (12grs) 
Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 
ENTRADAS 
Salada mista 
Quiche de cogumelos com salsichas 
Saladinha de lulinhas com grão 

 
PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 
Cação de coentrada 
Galinha cerejada à Moda de Loulé 
Almôndegas de beringela e feijão-verde 

 
SOBREMESAS 
Mousse de morango 

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) 23 / FEVEREIRO / 2018 

 
 
APERITIVOS 
Pão caseiro / pão rústico 
Azeitonas 
Manteiga (12grs) 
Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 
ENTRADAS 
Salada mista 
Batatas caçoilas crocantes 
Quiche de espinafres 

 
PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 
Espetadas de salmão com molho agridoce e batatinha assada e legumes  
Caril de carne de vaca e batata-doce 
Curry de grão de bico e batata 

 
SOBREMESAS 
Tarte de natas 

Salada de fruta 
Fruta da época 

 
BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 
Água 

Refrigerante 
Café 


