Per picar
Coca de Sant Esteve torrada i xucada amb tomata
Anxoves amb oli verge (8 filets)
Crocant de foie i compota de tomata (1u.)
Farcellet de ciurenys rostits (1u.)
«Piruleta» de botifarra dolça i cansalada (12u.)
Selecció d’embotits tradicionals de la zona
Pernil d’Aglà Patabrava DO Guijuelo (100gr.)
5 formatges catalans acompanyats
Bunyolets de bacallà (8u.)
Croquetes de rostit (10u.)
Calamars a la romana
Cargols a l’estil de l’àvia Càndida
Cassoleta de gambes a l’allet

4,00€
10,00€
3,50€
2,90€
7,00€
14,50€
17,50€
15,00€
9,00€
9,50€
14,90€
13,00€
18,50€

Entrants
L’escalivada, anxova i olivada
Bacallà lleugerament fumat i tomata
Amanida d’espardenyes,bolets i bellut de tomata (Estil Sabadí)
Coca de foie micuit i poma caramelitzada
Pop a la brasa,oli verge i«pimentón de la vera»
Ous de pagès ferrats, patates i cansalada viada
Carpaccio de vedella i formatge Terròs de Mas Alba
El nostre caneló de pularda
Escamarlans oberts a la llauna (8 meitats)
Gamba del Port de Blanes a la sal (8 peces)

10,80€
11,20€
16,50€
11,50€
15,20€
10,20€
12,80€
9,50€
20,50€
25,50€

Per continuar...
Steak tàrtar al Lavagulin i patates fregides
Melós de vedella amb fetge gras
Espatlla de xai farcida de Tou dels Til.lers
Peus de porc sense feina, vieira i suc de vi ranci
Rostit de salsitxes i calamars de potera
Pollastre de pagès amb múrgoles

www.canboixvilamari.com info@canboixvilamari.com / +34 972 56 10 05 / +34 608 218 018

16,50€
15,80€
13,50€
14,80€
14,50€
15,30€

Ànec amb peres
Terrina cruixent de garrinet amb taronja
“Xuletón” de vedella (1kg i 30 dies maduració aprox)
Filet “David Millar”(amb salsa de Ratafia i patates rosses)
Tall de turbot a l’estil empordanès
Bacallà amb samfaina (a banda)

12,50€
15,50€
36,00€
18,50€
18,20€
16,80€

Arrossos i pastes (mín. 2 pax/preu per persona)
Arròs a la llauna amb espardenyes i botifarra
Arròs de llobregant, sépia i costelló
Arròs melòs de conill,ceps i parmesà
Rossejat de fideus amb escamarlans i calamar

23,50€
18,50€
17,50€
16,00€

Per acabar
Flam d’ou amb nata
Recuit de drap, mel i pinyons
Bunyolets de vent fets al moment i farcits de crema (8u.)
Madalena de xocolata calenta i avellana freda
Els nostres gelats artesans (4 boles)
Farcell de poma rostida,dolç de llet i canyella
Xuixo de Girona a la graella
Mojito en 2 textures

Si teniu alguna al.lèrgia o intolerància feu-nos-ho saber
per tal d’assessorar i adaptar-nos en cas sigui possible.
Disposem de pa per a celíacs (2,50€).
Tots els preus són amb l’IVA inclòs.
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4,80€
6,00€
7,80€
6,50€
5,50€
6,50€
7,20€
6,80€

