
 

 

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) 9,50€                20 /MARÇO / 2023 

 
 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Tarte de bacon 
 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Massinha de tamboril 

Escalopes com molho de café 

Linguine com estufado de cogumelos e beringela 

 

SOBREMESAS 
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) 9,50€                21 /MARÇO / 2023 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de arroz selvagem com queijo feta 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Mil-folhas de bacalhau  

Fricassé de frango com ervilhas à francesa 

Caril de legumes e baji de batata 

 

SOBREMESAS 
Semifrio de frutos vermelhos 

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) 9,50€                22 / MARÇO / 2023 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 
Salada russa de atum 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Caril vermelho de raia 

Lombinho com maçã e arroz de morcela 

Arroz de espargos verdes 

 

SOBREMESAS 
Pudim de 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) 9,50€                23 / MARÇO / 2023 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Saladinha de lulas com grão 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Espetadas de salmão e lulas 

Bife de vitela recheado com arroz selvagem 

Salada quente de acelgas 

 

SOBREMESAS 
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) 9,50€                24 / MARÇO / 2023 

 

MENU  MEDITERRÂNEO 
 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro  

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos  

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada grega 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia – Gaspacho andaluz 

Lulas fritas com batata doce 

Moussaka 

Estufado de ervilhas 

 

SOBREMESAS 
Pudim de mel 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


