
 

 

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€                19 / OUTUBRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de cuscuz marroquino com atum 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Açorda Alentejana com pescada 

Frango frito no tacho com cogumelos e arroz chop suey 

Soja à Portuguesa 

 

SOBREMESAS 
Pudim de ovos 

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€                20 / OUTUBRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Folhado de farinheira com espinafres e queijo 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Lulas fritas à Algarvia 

Ervilhas com ovos e entrecosto 

Legumes assados no forno 

 

SOBREMESAS 
Mousse de café 

Tigelada 

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€                21 / OUTUBRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de abacate 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Bacalhau à Espanhola 

Borrego à Pastora 

Tofu espiritual 

 

SOBREMESAS 
Brigadeiro 

Serradura 

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 / OUTUBRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada gourmet de farinheira 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Polvo de cebolada 

Pá de porco com frutos secos e arroz selvagem 

Canelones vegetarianos 

 

SOBREMESAS 
Bolo de bolacha 

Mousse de chocolate com amêndoa crocante 

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 / OUTUBRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Cogumelos e ovos em salada com linguiça e hortelã 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Raia de vinha d`alhos com arroz de tomate e passas 

Lombo de porco com farinheira e azeitona verde acompanhado com batatinha assada 

Esparguete com cebolinhas novas, espargos e tomate cereja 

 

SOBREMESAS 
Tarte de pêras 

Salada de fruta 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


