
 

 

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 /JUNHO / 2019 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Saladinha de lulas com grão 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Arroz de lingueirão 

Lombo de porco com batatinha assada 

Vegetais estufados à Marroquina 

 

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€                25 /JUNHO / 2019 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Favinhas com enchidos regionais 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Espadarte com cebolada de alho francês 

Ossobuco na pressão 

Caril de legumes e baji de batata 

 

SOBREMESAS 
Bolo de bolacha 

Salada de fruta 

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 / JUNHO / 2019 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Xarém com berbigão 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Bacalhau assado com batata a murro 

Arroz de pato com bacon e laranja 

Beringela frita com arroz de cenoura 

 

SOBREMESAS 
Pudim de maçã 

Bolo de coco 

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€                27 / JUNHO / 2019 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de presunto, manga e rúcula 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Caldeirada de tamboril com caril 

Fricassé de frango acompanhado com ervilhas à francesa 

Legumes assados 

 

SOBREMESAS 
Mousse de chocolate com menta 

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€                28 / JUNHO / 2019 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro  

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos  

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Tarte de bacalhau com alho francês e azeitonas 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia  

Entrecosto no forno com batatinha assada  

Cação de coentrada 

Tajine de batata-doce e curgete 

 

SOBREMESAS 
Molotof 

Taça Delícia  

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


