
 

 

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 /OUTUBRO / 2021 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Linguine com tomate, amêijoa e camarão 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Douradas no forno com legumes sazonais, tomate cherry e batatas à Padeiro 

Galinha cerejada à Moda de Loulé 

Açorda de beringela com coentros 

 

SOBREMESAS 
Torta de claras 

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 /OUTUBRO / 2021 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de atum com feijão frade 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Polvo à Lagareiro com batata assada 

Arroz de pato 

Salada morna de massa e legumes 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€                27 / OUTUBRO / 2021 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Cogumelos salteados com chouriço 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Caril de lulas e cajus com arroz de ervilhas 

Rancho à Portuguesa 

Farfalle com alho francês e noz 

 

SOBREMESAS 
Pannacota com coullis 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€                28 / OUTUBRO / 2021 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Tomatada 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Cação de coentrada 

Alheiras no forno com grelos salteados em azeite e alho e batatinha assada 

Caril de tofu e lentilhas com arroz de sementes 

 

SOBREMESAS 
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€                29 / OUTUBRO / 2021 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro  

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos  

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Moelas de escabeche 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia  

Tiras de choco em tempura com arroz de tomate  

Rolo de carne com arroz selvagem 

Tajine de batata-doce e curgete 

 

SOBREMESAS 
Mousse de natas e café 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


