RESTAURANT CAN VALLS
- DAViD VALLS -

El restaurant Can Valls està situat a Sant Martí Sapresa, un poblet que es troba a
la carretera que uneix les poblacions de Santa Coloma de Farners i Anglès. Un
entorn agradable i acollidor on gaudir de la millor cuina casolana.
Treballar amb productes de qualitat és el nostre tret diferenciador. La carn de
granja pròpia i el peix fresc de la llotja de Blanes i del viver del restaurant, són la
matèria primera amb la qual treballem i que ens permet elaborar la millor cuina.
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CAN VALLS

ENTRANTS FREDS

ELS ARROSSOS

AMANiDA DE FAVETES amb pernil
d’ànec, formatge brie tebi
i maduixa

9,75 €

AMANiDA DE FORMATGE de cabra
gratinat amb compota de figues

8,10 €

CARPACCiO dE BACALLÀ
amb tomàquet natural i orenga

12,50 €

CARPACCiO dE FiLET DE VEDELLA
amb formatge parmesà

16,20 €

TERRiNA DE FOiE artesà amb
compota de figues i pa d’espècies

15,30 €

OSTRES AMÉLiE
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ARRÒS SEC d’espardenyes

29,50 €

ARRÒS CALDÓS de llobregant

23,00 €

ARRÒS CALDÓS de llobregant blau
de la nostra costa

33,00 €

* Els arrossos tenen un temps de preparació de
20 minuts. Mínim 2 persones.

u. 3,80 €

PEiX i MARiSC

Els demanem que si tenen alguna alergia o intolerància ho facin saber al personal del restaurant per
tractar el producte amb la cura que mereix.
Aptes per a persones celíaques
No contenen res de carn ni derivats

ViEiRES amb patata i tomàquet confitat
sobre xips de porro

16,50 €

LLENGUADO de la costa a la planxa

25,00 €

RAPET de costa a la planxa
amb patates al caliu

18,10 €

RAPET de costa al forn

19,10 €

ESPARDENYES saltades amb all i julivert

39,10 €

SUQUET DE RAP de la costa amb llobregant 29,50 €
(2 talls de rap i mig llobregant)

GAMBES fresques de Blanes a la planxa

35,00 €

LLOBREGANT GRATiNAT a la mussolina
d’all amb ametlla laminada

24,50 €

LLOBREGANT A LA PLANXA

24,00 €

GALL DE SANT PERE salvatge
a la planxa o al forn
* SUPLEMENT llobregant blau
de la nostra costa

ENTRANTS CALENTS
EL NOSTRE POP a la gallega
amb crema de patata

15,10 €

VERDURES a la brasa amb salsa
romesco

11,35 €

CROQUETES de bacallà artesanes

9,20 €

FETGE D’ÀNEC a la planxa
18,35 €
amb ceba caramel·litzada, cruixent
de pernil ibèric sobre pa d’espècies i
reducció de porto
CARGOLS a la llauna
13,50 €
amb botifarra picant de Can Valls

S/M €
+ 7,00 €/u.

ROSTiTS i CARNS A LA BRASA
MEDALLÓ DE PEU DE PORC
desossat sobre patata al caliu
i gratinat amb mussolina d’all

13,50 €

MELÓS DE GALTA DE VEDELLA
amb espàrrec verd i cremós de patata

16,60 €

MAGRET D’ÀNEC a la planxa

11,50 €

FiLET DE VEDELLA de Girona amb fetge
d’anec a la planxa i reducció de porto

26,10 €

FiLET DE VEDELLA de Girona a la brasa

18,20 €
IVA inclòs

