
Perquè les experiènces són records,

i un record és un regal per sempre...

Nadal  2020



Carrer Escoles, 1 | Sant Martí Sapresa (Brunyola)

Tel. 972 420 913 | info@canvallsrestaurant.com

www.canvallsrestaurant.com

El Nadal 2020, també amb Can Valls

Malgrat la situació actual i les restriccions que a tots ens afecten, aquest 

Nadal també volem estar amb tu i els teus treballadors. 

Enguany també volem celebrar aquestes dates al vostre costat i, tot i que no 

podem acollir sopars d’empresa al restaurant, hem buscat la manera 

d’acompanyar-vos i fer-vos gaudir d’un àpat especial encara que sigui de 

forma diferent.

Ara podeu incloure el nostre menú de Nadal a la panera dels vostres treba-

lladors, o obsequiar-los amb un detall deliciós de la mà de Can Valls: un 

menú complet per a una persona que es podrà gaudir a casa o al restaurant 

quan les restriccions ho permetin, i en la companyia que triï cadascú.  

Tot això, presentat en forma de xec/caixa regal i acompanyat d’un missatge 

de caliu i esperança per aquests moments d’incertesa.





Copa de cava de benvinguda

Aperitiu
Crema de carbassa amb cansalada

Entrants per compartir
Coca de full amb escalivada i pop

Farcellets de pera amb salsa de bolets 
Croquetes de botifarra negre i poma 

Petxina de pelegrí a la planxa amb ceba dolça

Segon a escollir
Rap a la planxa amb cremós de patata i verduretes

Entrecot de vedella de Girona a la brasa amb salsa Jabugo
Magret d’ànec a la planxa amb salsa de porto 

Arròs de peix amb gamba i escamarlà

Postres
Gelat de iogurt amb fruites del bosc fet a casa 

La nostra avellana de Brunyola amb gelat de xocolata blanca
Brunyolenc de full amb cabell d’àngel i crema

Català de Can Valls amb gelat de torró i xocolata desfeta

Beguda 
Vi Masia la Sala. DO Empordà 

Cafè i xarrup de ratafia

36,00€
Preu per persona, IVA inclòs

MENÚ
ESPECIAL




