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.

la cuina de la iaia

CAN VALLS

ENTRANTS FREDS

ELS ARROSSOS

AMANiDA MAR i MUNTANYA
especial Can Valls

8,35 €

FUSTA D’EMBOTiTS
de Can Valls
COCA TORRADA amb anxoves
de l’Escala i pebrot escalivat
PERNiL DE JABUGO i xapatetes
torrades amb tomàquet

la cuina de la iaia

ARRÒS MiXT

15,20 €

9,50 €

ARRÒS DE PEiX

15,20 €

8,10 €

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

17,45 €

SALMÓ FUMAT amb nous, maduixes 8,60 €
i anxoves acompanyat de torradetes

PEiX i MARiSC

XAPATES TORRADES
1,10 € 1/2 ració | 2,20 € ració
* Servei de pa per persona 1,00 €
També disposem de pa per celíacs

ENTRANTS CALENTS

CALAMARS a la planxa amb all i julivert

13,50 €

SÈPiA A LA PLANXA amb all i julivert

10,50 €

LLOM DE BACALLÀ amb samfaina

16,50 €

LLOM DE BACALLÀ amb mussolina d’all

16,50 €

RAP a la planxa

19,50 €

GRAELLADA DE PEiX
Lluç, rap, calamar, sèpia, navalles,
cloïsses,musclos, gambes i mig llobregant

45,00 €

ROSTiTS i CARNS A LA BRASA

MACARRONS gratinats
a la bolonyesa

6,90 €

CANELONS de la iaia

8,00 €

CONiLLET a la brasa

8,80 €

COCA DE FULL AMB ESCALiVADA,
anxova i botifarra negra

9,50 €

LA BOTiFARRA VERMELLA de Can Valls
a la brasa amb mongetes del ganxet

9,10 €

CROQUETES de pollastre artesanes

6,10 €

POLLASTRE a la brasa

6,55 €

SANG i PERDiU de xai

6,00 €

XAi A LA BRASA (costella, mitjana i cuixa)

9,20 €

POTA i TRiPA “callos”

8,50 €

COSTELLES DE XAi a la brasa

16,70 €

ENTRECOT DE VEDELLA de Girona
a la brasa

17,20 €

CALAMARS a l’andalusa acompanyats 10,50 €
de maionesa amb tinta de calamar
MUSCLOS a la planxa
amb oli d’oliva

½ ESPATLLA DE XAi rostida al forn

16,00 €

8,00 €

CLOÏSSES gallegues a la planxa

16,00 €

LA CLOVA DE CAN VALLS
musclos amb cloïsses i navalles

12,00 €

SALSES:

rocafort, Jabugo o porto

2,00 €

