
25€

Nachos CFD amb amb formatge cheddar i guacamole

Patates Braves Tradició

Llagostins vietnamites amb coco&curry

Cassoleta de guisat de melós de vedella amb bolets

Ous estrellats amb xistorreta de Calaf
la 
primera 
copa*

+5€

Menú Compartir
de tapes

Tapes i platets al mig de la taula per compartir

Postre individual a escollir
Postre de tiramissú casolà

Pinya, maduixes i coco (apte per vegans i celíacs)

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla

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).

Menú vàlid de l’1 de desembre de 2019 al 12 de gener de 2020 
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

Fideus yakisoba amb la seva caixeta

Carxofeta al forn amb una picada de fruits secs

Coca de verdures i gambes amb all-i-oli d’alfàbrega

Mini burguer ibèrica amb formatge de cabra, pernil i confitura de tomàquet

Tapes i platets individuals per persona

MENÚS D’EMPRESA



30€
Postre de tiramissú casolà
Pinya, maduixes i coco (apte per vegans i celíacs)
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla

Nachos CFD amb amb formatge cheddar, guacamole i crema àcida
Coca de verdures i gambes amb all-i-oli d’alfàbrega
Fideus yakisoba en caixeta
Carxofeta al forn amb una picada de fruits secs
Patates Braves Tradició
Llagostins vietnamites amb coco&curry

Burguer ibèrica amb formatge de cabra, pernil i confitura de tomàquet 
Bacallà en tempura de mel, mató i codony
Carpaccio de vedella amb rúcula, parmesà i pa de carasutu
Dau de melós de vedella amb bolets 
CFD Poke Bowl amb arròs, quinoa, salmó, alvocat, mango, edamame i salsa de soja
Pop a la brasa amb patata i “torreznos”  (supl 4€)
Tallata de bou gratinada amb mostassa i herbes (supl 5€)
Filet de vedella amb salsa Cafè de París (supl 6€)

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).

Menú vàlid de l’1 de desembre de 2019 al 12 de gener de 2020 
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

la 
primera 
copa*

+5€

MENÚ Disfrutar
Pica-Pica per compartir:

Segon a escollir:

Postre individual a escollir:

El menú inclou:

MENÚS D’EMPRESA


