
 

 

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€                27 /MARÇO / 2023 

 
 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 
Esparguete de choco com frutos do mar 

 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Bacalhau assado no forno com batata a murro 

Perninhas de frango com tomate e manjericão 

Fusilli com legumes 

 

SOBREMESAS 
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) 9,50€                28 /MARÇO / 2023 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 
Favas com enchidos 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Feijoada de chocos 

Bochechas de porco com cerveja 

Legumes salteados com soja em naco, sementes e arroz integral 

 

SOBREMESAS 
Semifrio de ananás 

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€                29 / MARÇO / 2023 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de tomate e queijo fresco 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Filetes de Pescada com arroz de mexilhão 

Pá de porco com arroz de passas 

Risoto de legumes 

 

SOBREMESAS 
Gelatina colorida 

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€                30 / MARÇO / 2023 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Macarrão com delícias do mar 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Tentáculos de polvo com grelos salteados e batata a murro 

Chambão com legumes 

Caril de lentilhas e tofu 

 

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) 9,50€                31 / MARÇO / 2023 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro  

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos  

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Cogumelos com toucinho fumado 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia  

Cebolada de espadarte com batata cozida  

Caril de frango e amendoim 

Bolonhesa de seitan  

 

SOBREMESAS 
Tarte de natas 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


