
 

 

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 /SETEMBRO / 2022 
 
 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Salada de tomate com requeijão e orégãos 

 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Choquinhos à Algarvia com batata cozida  

Tachinho de porco preto, camarão, castanhas e pesto de coentros 

Tajine de batata-doce e curgete 

 

SOBREMESAS 
Tarte de natas 

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 /SETEMBRO / 2022 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Ovos rotos com presunto e cogumelos 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Bacalhau de tomatada com camarões 

Frango com ervilhas e presunto 

Tofu salteado com chuchu e canónigos 

 

SOBREMESAS 
Bolo de bolacha com creme de manteiga e café 

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 / SETEMBRO / 2022 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Farinheira à Brás 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Cataplana de polvo com batata doce 

Entrecosto frito com migas à Alentejana 

Terrina de legumes 

 

SOBREMESAS 
Aletria 

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 / SETEMBRO / 2022 

 

 

APERITIVOS 
Pão 

Azeitonas 

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos 

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Xarém  

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia 

Filetes com amêndoa crocante e arroz de coentros 

Espetadas de novilho com ananás, arroz alegre e ratatui de legumes 

Caril de legumes 

 

SOBREMESAS 
Torta de cenoura 

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 / SETEMBRO / 2022 

 

 

APERITIVOS 
Pão caseiro  

Manteiga (12grs) 

Patés (12grs) 

Mini salgadinhos  

 

ENTRADAS 
Salada mista 

Cogumelos salteados com bacon e orégãos 

 

PRATOS QUENTES 

Sopa do dia  

Polvo à Lagareiro 

Empadão de alheira com espinafres 

Gratin de legumes 

 

SOBREMESAS 
Mousse de chocolate com amêndoa crocante 

Fruta da época 

 

BEBIDAS 
Vinho a copo (tinto ou branco) 

Água 

Refrigerante 

Café 


