
 

 

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 /JULHO / 2021 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de salmão fumado e queijo 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Arroz de polvo 

Ossobuco na pressão 

Massa com legumes grelhados 

 

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) 8,50€                27 /JULHO / 2021 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de polvo 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Bacalhau assado no forno com batata a murro 

Bifes de peru com delícias do mar e arroz de ervilhas 

Salada de grão com legumes salteados 

 

SOBREMESAS 
Pudim de ovos 

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 / JULHO / 2021 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de agrião e queijo fresco 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Moqueca de camarão 

Migas com entrecosto à Alentejana 

Tofu salteado com chuchu e canónigos 

 

SOBREMESAS 
Doce 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) 8,50€                29 / JULHO / 2021 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de cogumelos à Grega 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Feijoada de chocos 

Arroz de pato 

Macarronete com rúcula e beterraba 

 

SOBREMESAS 
Semifrio de frutos silvestres 

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€                30 / JULHO / 2021 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro  

Manteiga (12grs) 

Patés (12 grs) 

Mini salgadinhos  

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de massa com melão e presunto 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia  

Robalo no forno com batata assada 

Bifes de vitela com arroz selvagem 

Fusilli com legumes 

 

SOBREMESAS 
Baba de camelo 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


