
 

 

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/ FEVEREIRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de delícias do mar 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Filetes com amêndoa crocante  

Feijoada de Carnaval 

Legumes no wok 

 

SOBREMESAS 
Pudim de ovos 

Cheesecake de manga 

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 / FEVEREIRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de salmão com molho de iogurte balsâmico 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Lasanha de bacalhau com legumes 

Salsichas frescas enroladas em couve lombarda com arroz branco 

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€                26 / FEVEREIRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de abacate, rúcula e tomate seco 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Lasanha de bacalhau com legumes 

Bifes à Cervejeira 

Tofu espiritual 

 

SOBREMESAS 
Molotof 

Morangos com chantilly 

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 / FEVEREIRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de orelha 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Espadarte no forno com batatinha assada 

Borrego à Pastora 

Empadão vegetariano 

 

SOBREMESAS 
Semifrio de morangos com bolacha 

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€                28 / FEVEREIRO / 2020 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de alface com fatias de queijo cabra, amêndoas e mel 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Salmão com molho de citrinos 

Frango frito no tacho com cogumelos 

Caril de couve flor e grão de bico 

 

SOBREMESAS 
Tarte de leite condensado com fruta 

Salada de fruta 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 

 


