
 

 

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 / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Maionese de peixe 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Bacalhau no forno com batata a murro 

Frango do campo com couve lombarda e arroz do caldo 

Caril rápido de legumes 

 

SOBREMESAS 
Molotof 

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 / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de orelha de porco 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Choquinhos estufados com cerveja e coentros 

Perna de peru assada com arroz de passas 

Almôndegas de beringela e feijão-verde 

 

SOBREMESAS 
Bavaroise de pêssego 

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 / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Meia desfeita de salmão 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Fricassé de pescada com arroz de coentros 

Língua de vitela estufada com ervilhas e puré de batata 

Abóbora com cajus e cogumelos 

 

SOBREMESAS 
Tarte de maçã 

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 / NOVEMBRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Ovos mexidos com farinheira 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Açorda Alentejana com abrótea 

Carne de porco ao molho rabo de boi 

Tofu salteado com chuchu e canónigos 

 

SOBREMESAS 
Mousse de natas e café 

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 / NOVEMBRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro  

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos  

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de atum com abacate 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia  

Espetadas de tamboril com molho moscatel 

Arroz de pato  

Caril de tofu e lentilhas com arroz de sementes 

 

SOBREMESAS 
Salada de fruta 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


