Menú Compartir
de tapes

Tapes i platets al mig de la taula
Nachos CFD amb amb formatge cheddar, guacamole i crema àcida
Gyozas de pollastre amb salsa agredolça
Variat de sushi (nigiris&makis)
Poke Bowl amb quinoa, salmó i alvocat
Patates Braves Tradició
Llagostins vietnamites amb coco&curry
New York burguer (cheddar, bacó i tomàquet)

la
primera
copa*

Carxofeta al forn amb una picada de fruts secs

+5€

Postre individual a escollir
Pannacota de cafè amb escuma de Baileys
Osmosis de pinya amb gelat de coco
Pastís Sacher amb fruits vermells

El menú inclou:
Aigües minerals
Vi blanc o negre o cava rosat
Refrescos i cerveses no inlosos
Els cafès estan inclosos en el preu del menú
(cigalons i xarrups no inclosos).

22€

Menú a partir de 8 persones, es prega confirmar el número de comensals, els segons i postres 48 h abans a info@cubefd.com
S’haurà d’abonar l’import de 2 menús en concepte de paga i senyal. En cas d’intol·lerància o al·lèrgia alimentària contactar amb el restaurant
Cube food&drink · C. Agustí Coll 2-12 · Tel. 93 877 35 21 · info@cubefd.com

MENÚ Disfrutar
Pica-Pica per compartir:

Nachos CFD amb amb formatge cheddar, guacamole i crema àcida
Gyozas de pollastre amb salsa agredolça
Variat de sushi (nigiris&makis)
Carxofeta a forn amb la seva picadeta
Patates Braves Tradició

la
primera
copa*

Llagostins vietnamites amb coco&curry

Segon a escollir:

New York burguer amb cheddar, bacó, tomàquet i ceba
Lluç a baixa temperatura farcit de pa amb tomàquet i oli d’olives negres

+5€

Carpaccio de vedella amb rúcula, parmesà i oli de tòfona
Canalons cruixents de pollastre i foie amb salsa de rostit
Pop a la brasa amb patata i “torreznos” (supl 5€)
Filet de bou amb oporto i foie (supl 7€)
“Txuleton” de bou 350 gr servit a la pedra de sal (supl 8€)

Postre individual a escollir:
Pannacota de cafè amb escuma de Baileys
Osmosis de pinya amb gelat de coco
Pastís Sacher amb fruits vermells

El menú inclou:
Aigües minerals
Vi blanc o negre o cava rosat
Refrescos i cerveses no inlosos
Els cafès estan inclosos en el preu del menú
(cigalons i xarrups no inclosos).

28€

Menú a partir de 8 persones, es prega confirmar el número de comensals, els segons i postres 48 h abans a info@cubefd.com
S’haurà d’abonar l’import de 2 menús en concepte de paga i senyal. En cas d’intol·lerància o al·lèrgia alimentària contactar amb el restaurant
Cube food&drink · C. Agustí Coll 2-12 · Tel. 93 877 35 21 · info@cubefd.com

