
 

 

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) 7,50€                20 /NOVEMBRO / 2017 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada “Panzanella” 

Salada de agrião e misto de cogumelos com lascas de presunto crocante 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Pescada em papelote 

Lombinhos de porco com cerveja preta e broa  

Terrina de feijão-verde, pimentos e queijo mozarela 

 

SOBREMESAS 
Tarte de requeijão 

Cuca de banana e 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) 7,50€                21/ NOVEMBRO / 2017 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Tarte de frango e legumes com manga e leite de côco 

Salada de feijão-frade com atum 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Lasanha de bacalhau com legumes 

Espetadas de frango e ananás com molho de manga e cogumelos salteados em alho 

Tofu à Gomes de Sá 

 

SOBREMESAS 
Cheesecake de mirtilos 

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) 7,50€                22 / NOVEMBRO / 2017 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Espargos bravos com ovos 

Salada gourmet de farinheira 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Moqueca de espadarte com camarão 

Canelones 

Fritada de pimentos 

 

SOBREMESAS 
Pudim de café e leite condensado 

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) 7,50€                23 / NOVEMBRO / 2017 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Xarém com berbigão 

Salada de quinoa, espargos e queijo feta com vinagrete de mel 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Lulas com molho de açafrão 

Bifes de vitela com molho especial 

Pataniscas de beringelas e arroz branco 

 

SOBREMESAS 
Torta de laranja 

Lassi de manga 

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) 7,50€                24 / NOVEMBRO / 2017 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Massa do mar 

Cuscuz colorido 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia  

Filetes dourados  

Ensopado de borrego 

Legumes no wok 

 

SOBREMESAS 
Brigadeiro 

Tarte de natas 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


