
 

 

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€                13/ JANEIRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Cogumelos à Bulhão Pato 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Feijoada de polvo com malagueta e coentros 

Bochechas de porco com marmelos, chalotas e batata-doce 

Legumes salteados com soja em nacos, sementes e arroz  

 

SOBREMESAS 
Mousse de nêspera  

Cheesecake dois leites 

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€                14 / JANEIRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Quiche de cogumelos com salsichas 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Escangalhado de bacalhau com húmus de grão e couve-flor 

Espetadas de frango Satay c/arroz selvagem e ratatui de legumes  

Quinoa no forno com legumes e açafrão das Índias 

 

SOBREMESAS 
Taça Delícia 

Peras no forno com leite condensado 

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 / JANEIRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Saladinha de lulinhas com grão 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Espetadas de salmão com molho agridoce e batatinha assada e legumes  

Bifanas de porco à Portuguesa 

Massa enlaçada com brócolos 

 

SOBREMESAS 
Compota de maça com creme de baunilha 

Tartelete Banoffie 

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 / JANEIRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de presunto, manga e rúcula 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Caldeirada de tamboril com caril 

Fricassé de frango acompanhado com ervilhas à francesa 

Legumes assados 

 

SOBREMESAS 
Doce Paixão 

Mousse de chocolate com menta 

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/ JANEIRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Quiche de espinafres 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Lulas mediterrânicas com azeitonas e alcaparras 

Arroz de pato com bacon e laranja 

Vegetais estufados à Marroquina 

 

SOBREMESAS 
Pudim de maçã 

Bolo de Coco 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


