
 

 

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 / ABRIL / 2019 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de tomate com requeijão e oregãos 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Bacalhau lascado no forno com broa e espinafres 

Bochechas de porco em vinho tinto e legumes salteados 

Fusilli com ananás 

 

SOBREMESAS 
Tarte de natas 

Pudim de ovos 

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€                23 / ABRIL / 2019 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Pezinhos de coentrada 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Cação de coentrada 

Iscas à Portuguesa 

Salteado de legumes e cogumelos 

 

SOBREMESAS 
Gelatina de morango com Champagne 

Peras no forno com leite condensado 

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€                24 / ABRIL / 2019 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Tarte de frango 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Filetes de pescada com arroz de mexilhão 

Borrego à pastora 

Tofu espiritual 

 

SOBREMESAS 
Semi-frio de ananás 

Maça assada com canela 

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€                25 / ABRIL / 2019 

 

 

FERIADO 
PãoAzeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Cogumelos salteados com broa 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Tiras de choco à Espanhola com arroz de coentros 

Ossobuco na pressão com batata frita 

Caril de legumes 

 

SOBREMESAS 
Bolo de bolacha 

Gelatina 

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€                26 / ABRIL / 2019 

 

SABORES DO MUNDO – BRASIL 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Banana frita, feijão preto, arroz branco, farofa, ananás grelhado, couve mineira com alho 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Moqueca de peixe e mexilhão 

Churrasco brasileiro (picanha, maminha, frango, salsichas frescas)  

Soja à Portuguesa 

 

SOBREMESAS 
Cuca de banana e maçã 

Salada de fruta 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco)  

Água 

Refrigerante 

Caipirinhas 

Café 


