Perquè les experiènces són records,
i un record és un regal per sempre...

Nadal 2020

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 treballadors, 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.

Carrer Escoles, 1 | Sant Martí Sapresa (Brunyola)
Tel. 972 420 913 | info@canvallsrestaurant.com
www.canvallsrestaurant.com

MENÚ

T RA DI C I O NAL
Copa de cava de benvinguda

Aperitiu
Escudella feta a casa amb pilota

Entrants per compartir
Salpicó de marisc amb pinya
Croquetes de calamarsó
Els nostres musclos a la planxa amb oli d’oliva
Coca de recapte amb escalivada,
anxova i formatge de cabra

Segon a escollir
Caneló gegant de marisc amb gambetes i entrebancs
Presa ibèrica amb samfaina de verdures i salsa PX
Suprema de llobarro amb cremós de carbassa
i encenalls de pernil
L’Arròs de Can Valls amb botifarra, costelló i carxofa

Postres
Mel i mató amb nous i maduixes
Brownie de xocolata amb nous i sopeta 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

29,00€

Preu per persona, IVA inclòs

MENÚ

ES P E C I AL
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

CAIXA RE G AL

SOPA R DE PAGÈS

1 ampolla d’oli d’oliva verge extra de Can Valls de 25cl, 1 bossa de xips
de verdures, 4 tomàquets de sucar pa, 1/2 dotzena d’ous de pàges,
1 llonganissa de la Carnisseria Valls, 1 bossa de bastonets de pa
i 1 ampolla de vi negre Masia La Sala, DO Penedès
Preu del lot: 25,00€
Preu del lot + 1 Menú Tradicional: 51,90€
Preu del lot + 2 Menús Tradicionals: 78,50€
Preu del lot + 1 Menú Especial: 58,50€
Preu del lot + 2 Menús Especial: 92,00€

C AI XA

DINAR DE DIUMENGE

1 paquet d’arròs de 1Kg Carnaroli Illa de Riu, 1 llonganissa de la Carnisseria Valls,
1 bossa de xips de patata, 1 ampolla de Salsa Espinaler, 1 pot d’olives, 1 formatge,
1 pot de melmelada de figues de Can Moragues, 1 ampolla de vi blanc
Masia La Sala, DO Penedès i 1 ampolla de cava Vallformosa Magnum
Preu del lot: 42,50€
Preu del lot + 1 Menú Tradicional: 69,50€
Preu del lot + 2 Menús Tradicionals: 95,80€
Preu del lot + 1 Menú Especial: 76,50€
Preu del lot + 2 Menús Especial: 109,50€

