
CEL.LEBRACIONS
A



Des de LA CUA CURTA t’ho volem posar 
fàcil i et volem garantir tota la seguretat
respectant les mesures recomanades per a 
que no et quedis sense festa.

ORGANITZA UN DINAR 
O SOPAR DIFERENT 

PELS TEUS! 

EXCLUSIVITAT	A	PARTIR	DE	25	PAX*
*MÀXIM	40	PAX

MENÚS	DE	GRUP	
*MÍNIM	6	PAX



A PARTIR DE 25 PERSONES

RESERVA EL RESTAURANT 
NOMÉS PEL TEU GRUP

Tots els dies*
Migdies de 13h a 17h

Nits de 20h a 00h

*Excepte 24, 25 i 26 de desembre

• Tot el grup ha de fer el mateix
menú (es poden adaptar els
menús a mida)*

• Pre-pagament del 30% per a 
confirmar la reserva

• El dia de l’esdeveniment ha de 
quedar pagat l’import restant

• Cancel.lació sense càrrec fins a 7 
dies abans de la reserva. 

*Es tindràn en compte peticions especials



MENÚ FONDUE

Per picar 

Xips de verdures

Entrants a compartir 

Amanida de pera i gorgonzola

El carpaccio estrella de vedella i parmesà

Fondue per a tots

Emmenthal + gruyere 

amb pa, fruita fresca i “veggies”

Postres a compartir 

Pannacotta de coco i pinya

El pastís de llimona de la “iaia”

Vi blanc/negre
Aigua

29,90€ (IVA incl) 



MENÚ LA CUA

Per picar 

Xips de verdures

El nostre hummus amb “picos” 

Entrants a compartir 

Degustació de patés cassolans

Burrata napolitana amb cherries i alfàbrega

Carpaccio d’ànec i vinagreta de fruits vermells

Fondue per a tots

Emmenthal + gruyere 

amb pa, fruita fresca i “veggies”

Postres a compartir 

Cheesecake de mató

El pastís de llimona de la “iaia”

Vi blanc/negre
Aigua 35,90€ (IVA incl) 



MENÚ ESPECIAL

Per picar 

Xips de verdures

Arranquem

Foie micuit

Pernil ibèric i pa amb tomàquet

Entrants a compartir 

Carpaccio de vedella amb parmesà

Carpacció de salmó

Fondue per a tots

Emmenthal + gruyere 

amb pa, fruita fresca i “veggies” 

Postres a compartir 

Lingot de xocolata 70% 

Cheesecake

Vi blanc/negre
Aigua 41,90€ (IVA incl) 



REGALA L’EXPERIÈNCIA 
FONDUE DE LA CUA CURTA

Entrants a compartir 

El nostre Mix

(2 patés, 2 formatges, embotit ibèric)

Pa amb tomàquet

Fondue 

Emmenthal + gruyere 

amb pa, fruita fresca i “veggies”

Postre a compartir 

Pastís de xocolata 70%

Vi a escollir:
Negre “Blau D.O. Montsant ”
Blanc “Menganito D.O. Rueda”

Pack Premium

*El targetó es pot sol.licitar i passar a recollir
Pots solicitar-lo i imprimir-lo tu mateix a casa

*El pagament es pot fer mitjançant transferència
bancària/bizum/verse

*El regal s’ha de passar a recollir
*El pagament es pot fer mitjançant

transferència bancària/bizum/verse o 
directament a la recollida al restaurant

49,90€ (IVA incl) *El menú no inclou begudes

Pack clàssic

INCLOU: • Targetó personalitzat

• Menú per dues persones

INCLOU:

• Targetó personalitzat

• Menú per dues persones

• Ampolla de vi

à Envia un correu a lacuarestaurant@gmail.com

69,90€ (IVA incl) 



PER A PETICIONS ESPECIALS O QUALSEVOL 
DUBTE, ESTEM A LA TEVA DISPOSICIÓ:

LACUARESTAURANT@GMAIL.COM

+34 635 023 398


