
Menú
Compartir
de tapes

20€El menú inclou:

Tapes i platets al mig 
de la taula
coca de pernil ibèric, confitura de tomàquet i brie

nachos amb “pico de gallo”, chèddar i guacamole

carpaccio de vedella amb parmesà, pinyons i salsa harry’s

fideus yakisoba amb verdures, gambes i calamars

Croquetes casolanes

Patates braves Tradició

LLAGOSTINS VIETNAMITES AMB COCO I CURRY

NEw YORk BURGUER EN CAIxETA

Postre individual 
a escollir:
BROwNIE dE xOCOLATA CASOLà
fLAM dE fORMATGE AMB fRUITS VERMELLS
CARPACCIO dE PINYA AMB SORBET dE LLIMONA

Menú a partir de 8 persones, es prega confirmar el número de comensals, els segons i postres 24 h abans a info@cubefd.com
En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària contactar amb el restaurant
Cube food&drink · C. Agustí Coll 2-12  · Tel. 93 87 7 35 21 · info@cubefd.com

* Per taula complerta es pot canviar el postre per pastís de Sant Jordi

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).

la 
primera 
copa*

+5€



Menu
Disfrutar!

25€
Postre a escollir:

Pica-Pica per compartir:

Segon a escollir:
New York burguer amb ceba caramelitzada, salsa bbq, 
cheddar i bacó
1/2 costellar de Porc de Palou lacat amb barbacoa
Salmó al forn amb misso i puré de celerí
Pop a la brasa amb patata i “torreznos”  (supl 5€)
“Txuleton” de bou 350 gr servit a la pedra de sal (supl 8€)
CFD SALMON POKE  
(arròs de sushi, quinoa, salmó marinat, edamame, 
mango, alvocat, crispy onion i soy cream)

El menú inclou:

Menú a partir de 8 persones, es prega confirmar el número de comensals, els segons i postres 24 h abans a info@cubefd.com
En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària contactar amb el restaurant
Cube food&drink · C. Agustí Coll 2-12  · Tel. 93 87 7 35 21 · info@cubefd.com

* Per taula complerta es pot canviar el postre per pastís de Sant Jordi

Coca de pernil ibèric, confitura de tomàquet i brie
Nachos amb “pico de gallo”, cheddar i guacamole
Carpaccio de vedella amb parmesà, pinyons i salsa harry’s
Fideus yakisoba amb verdures, gambes i calamars
Patates braves Tradició
Llagostins vietnamites amb coco i curry

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).

Brownie de xocolata casolà
Flam de formatge amb fruits vermells
Carpaccio de pinya amb sorbet de llimona

la 
primera 
copa*

+5€


