
 

 

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€                14 / SETEMBRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Ovos mexidos com farinheira 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Bacalhau assado com migas e azeitonas 

Ensopado de borrego 

Almôndegas de beringela e feijão-verde 

 

SOBREMESAS 
Torta de claras 

Baba de camelo 

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€                15 / SETEMBRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Pezinhos de coentrada 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Massada de tamboril 

Arroz de pato com açafrão 

Caril rápido de legumes 

 

SOBREMESAS 
Lassi de manga 

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€                16 / SETEMBRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Coentrada de grão-de-bico 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Choquinhos à Algarvia com batata cozida salpicada de coentros 

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

Farfalle com alho-francês e noz 

 

SOBREMESAS 
Tarte de natas 

Arroz doce  

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€                17 / SETEMBRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Quiche de alho-francês com queijo de cabra 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Polvo estufado com feijão 

Perninhas de frango com tomate e manjericão 

Lasanha vegetariana 

 

SOBREMESAS 
Mousse de chocolate com amêndoas crocantes 

Tiramisu em taça 

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€                18 / SETEMBRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro  

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de atum com cotovelinhos 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Douradas no forno confit com batata assada e legumes 

Ervilhas com ovos e entrecosto 

Arroz de espargos verdes 

 

SOBREMESAS 
Pudim de laranja 

Salada de fruta 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


