
 

 

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 / 2022 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de atum 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Bacalhau no forno com espinafres e broa 

Arroz de frango no forno 

Esparguete com cogumelos salteados 

 

SOBREMESAS 
Brigadeiro 

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 / 2022 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Ameijoas à Bulhão Pato 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Feijoada de lulas com arroz basmati 

Pá de porco com maça e batatinhas assadas 

Cuscuz de legumes 

 

SOBREMESAS 
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 / NOVEMBRO / 2022 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de grão com bacalhau 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Choco frito à moda de Setúbal com arroz de coentros 

Iscas marinadas com batata cozida 

Terrina de legumes 

 

SOBREMESAS 
Semifrio de frutos vermelhos 

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 / NOVEMBRO / 2022 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Frittata de legumes e linguiça 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Cataplana de polvo com batata doce 

Bochechas de porco em vinho tinto 

Ratatouille no forno 

 

SOBREMESAS 
Cheesecake de morango 

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 / NOVEMBRO / 2022 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro  

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos  

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Ovos rotos 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia  

Moqueca de peixe e camarão 

Bife à Café 

Caril de lentilhas com tofu 

 

SOBREMESAS 
Tarte de maçã 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


