
Σούπες

Μεσογειακή Ψαρόσουπα 12,50€
Ζωμός από τέσσερα διαφορετικά πετρόψαρα, μαγειρεμένος με φρέσκα λαχανικά και σερβιρισμένος με θαλασσινά μαγειρεμένα στον ατμό

 Κρύα σούπα ημέρας 7,00€
Ρωτήστε το σερβιτόρο μας για τη σούπα ημέρας

Σαλάτες

Χόρτα εποχής G 6,50€
Sερβίρονται με φρέσκια ντομάτα, φρέσκο κρεμμύδι και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο   

Χωριάτικη G 8,50€
Nτομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές Καλαμών, κάπαρη, φέτα, φρεσκοτριμμένη ρίγανη και τραγανά ντακάκια χαρουπιού, με βιολογικό ελαιόλαδο Σπάρτης

Εποχής G 8,50€ 
Aνάμεικτα πράσινα λαχανικά εποχής, με φλύδες καλοκαιρινών λαχανικών, φρέσκα μυρωδικά, κρουτόν από φρεσκοψημένο brioche

και βινεγκρέτ σύκου με βιολογικό πετιμέζι Κρήτης
Καλοκαιρινή G 14,00€

Μαριναρισμένο μαροκινό κους κους, με ραγού γαρίδες και καραβίδες, χειροποίητη κομπόστα ροδάκινου με κρόκο Κοζάνης και φρέσκο τσίλι,
και ανάμεικτα φύλλα σαλάτας μαριναρισμένα με λαδολέμονο από φρούτο του πάθους

Ντάκος τσήζκέϊκ G 9,50€
Τραγανά ντακάκια από κριθάρι, μαριναρισμένα με ελαιόλαδο, μαλακή μυζήθρα Κρήτης, ντοματοκέρασα Σαντορίνης, πράσινες ελιές Χαλκιδικής, κάπαρη, 

δροσερό ντρέσινγκ φρέσκιας ντομάτας και πρόωρα φύλλα ρόκας
 Σαλάτα καπνιστού σολομού15,00€

Ζυμαρικό χωρίς γλουτένη, με κομμάτια καπνιστού σολομού, απλαλή κρέμα αγριορέπανου, σπαγγέτι από φρέσκα λαχανικά, τυρί κότατζ
και εκλεκτά φύλλα σαλάτας με λαδολέμονο από πέστο βασιλικού

Κρύα Ορεκτικά

Ταραμοσαλάτα 6,00€
Kρέμα με βελούδινη υφή, από λευκό ταραμά

Διπλό παντζάρι G 6,00€
Δύο διαφορετικές υφές παντζαριού, πουρές αρωματισμένος με πορτοκάλι και ψητό, με κροκάν καρυδιού και ελαφριά βιινεγκρέτ σκόρδου με ξύδι από βατόμουρο

            Τζατζίκι G 5,50€
                Aγγούρι μαριναρισμένο, ελληνικό γιαούρτι, σκόρδο, ελαιόλαδο και ξύδι

Μελιτζανοσαλάτα G 6,50€
Mε καπνιστή γεύση από μελιτζάνα στα κάρβουνα

Τυροκαυτερή G 6,00€
Βιολογική καπνιστή φέτα, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκο τσίλι και αρωματική πούδρα ρίγανης

Ντολμαδάκια G 7,50€
Xειροποίητα με παραδοσιακή συνταγή και συνοδεία από ελαφριά σάλτσα  γιαουρτιού

 Ταρτάρ γαρίδας 12,00€
Φρεσκοκομμένο ταρτάρ από ελληνικές γαρίδες ¨γάμπαρη¨, με μεσογειακή καπονάτα καλοκαιρινών λαχανικών, μουσελίνα από κρέμα τυριού

με πέστο από ψητές πιπεριές και μαριναρισμένα φύλλα με καραμελωμένο λευκό βαλσάμικο λεμονιού
 Αθηναϊκή  10,50€

Mάγουλα σφυρίδας ποσέ, με σπιτική μαγιονέζα και κάπαρη, αγγουράκι τουρσί, φρέσκα μυρωδικά και αυγά χελιδονόψαρου 
Λαβράκι carpaccio 13,50€

Λεπτοκομμένο φιλέτο από λαβράκι μαριναρισμένο σε μοσχολέμονο, λεμόνι, αλάτι Μεσολογγίου και ροζ πιπέρι
Γαύρος Ξιδάτος 6,50€

Ξιδάτα φιλέτα γαύρου, πάνω σε καπονάτα λαχανικών, και κρέμα βασιλικού με ντομάτα
Καρπάτσιο χταποδιού 16,00€ 

 Φέτες χταποδιού, με σαλάτα ψητής αγγινάρας, κρέμα ημίλιαστης ντομάτας και λαδολέμονο αρωματισμένο με τζίντζερ
Βιτέλο τονάτο 18,00€

Λεπτοκομμένες φέτες από σιγομαγειρεμένο μοσχαράκι γάλακτος, μαριναρισμένες με την κλασική σάλτσα από φρέσκο τόνο, χειροποίητη μαγιονέζα,
αγγουράκι κορνισόν, καπαρόμηλο, λαδολέμονο λευκής τρούφας και τηγανιτή κάπαρη

Κινόα G 10,00€
Μαριναρισμένη άσπρη και κόκκινη κινόα, με αλόη,  superfood φρούτα και λαδολέμονο με οργανική σπιρουλίνα

Αβοκάντο νισουάζ G 14,00€
Μους αβοκάντο με γέμιση από βασιλικό καβούρι, φασολάκια Κένυας, πατάτες νέας σοδειάς και φρέσκο κονκασέ ντομάτας,

σε μία ενδιαφέρουσα παραλλαγή της γνωστής σαλάτας από την Νίκαια της Γαλλίας
Ελληνικό χαβιάρι 160,00€ 

Ελληνικό χαβιάρι ¨σεβρούγκα¨, σε έναν ενδιαφέρον συνδυασμό από πιτάκια μπλινίς, τριμμένο αυγό, κάπαρη και ¨σάουερ κριμ¨
Φρέσκα όστρακα

Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της εποχής. Σερβίρονται με κλασσική γαρνιτούρα από σάλτσα κόκκινου ξυδιού, tabasco, μοσχολέμονο και σαλάτα φυκιού 
στρείδια 4,00€ / τεμάχιο ή 8 κυδώνια 12,00€/μερίδα

Ζεστά Ορεκτικά

Πίτα ημέρας G 6,00€
Ρωτήστε τον σερβιτόρο να σας ενημερώσει για την χειροποίητη πίτα ημέρας

Γραβιέρα ψητή G 6,50€
Τυλιγμένη γραβιέρα σε φύλλο Βηρυτού, με καραμελωμένο καρύδι, θυμαρίσιο μέλι και χειροποίητη μαρμελάδα από νεκταρίνι και μαστίχα Χίου

Φάβα Σαντορίνης G 7,50€
Σερβιρισμένη με καραμελωμένο κρεμμύδι και αρωματικό λάδι από κάρυ και πράσινο μήλο

Κροκέτες σκορπίνας 8,00€
Με κρέμα από μπουγιαμπέσα πετρόψαρων

Καλαμάρι ψιλό τηγανιτό* 9,50€
Συνοδεύεται από σάλτσα μοσχολέμονου με φρέσκα μυρωδικά

Μύδια αχνιστά 12,00€
Με σκόρδο, λευκό κρασί, πικάντικη μουστάρδα, τσίλι και φρέσκα αρωματικά

Γαριδάκι ψιλό 8,00€
Καλαμαράκια τηγανιτά* 10,50€

Με σάλτσα aioli
Καλαμάρι σχάρας 17,00€

Καλαμάρι (300γρ.) στη σχάρα με ζεστή πατατοσαλάτα, φιλέτα από πράσινες ελιές Χαλκιδικής, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη και εκλεκτά μικρόφυλλα
Αχνιστές καραβίδες 25,00€

300 γρ. φρέσκιας καραβίδας αχνισμένη με ζωμό καραβίδας, φρέσκο τσίλι, φρέσκα μυρωδικά, μουστάρδα, κρέμα και μοσχoλέμονο 
Αλμυρό παν κέικ Ατλαντικού 16,00€

Βασιλικά χτένια σωτέ, βασιλικές καραβίδες και γαρίδες* πάνω σε φρεσκοψημένο πανκέϊκ, με αρωματική σάλτσα αστακού, καλοκαιρινό αρακά, τσάτνευ ντομάτας
και πούδρα από αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Χταπόδι σχάρας 16,50€
Αργοψημένο χταπόδι στο κάρβουνο με χειροποίητη πίκλα κρεμμυδιού, αρωματικό πουρέ από ψητό κρεμμύδι, ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένη ρίγανη

Καραβιδόψιχα* 17€
Τηγανιτή, με φύλλα από πράσινη σαλάτα, μαριναρισμένη με wakame και πικάντικη μαγιονέζα



Θαλασσινά – ψάρια/κιλό
(χρόνος ψησίματος στη σχάρα ~ 45’)

Ζητήστε από το σερβιτόρο μας να σας συνοδεύσει και να σας δείξει τα ψάρια μας!

Γαρίδες / Καραβίδες στη σχάρα 65,00€
Μπαρμπούνια 62,00€

Σφυρίδα / Στήρα 65,00€ 
Φαγκρί/ Συναγρίδα 69,00€

Γλώσσα 65,00€
Στα φρέσκια ψάρια άνω των 2Kg μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 διαφορετικούς τρόπους μαγειρέματος:

Καρπάτσιο: λεπτοκομμένες φέτες από φιλέτα ψαριού, με μοσχολέμονο, θαλασσινό αλάτι και yuzu
Σούπα: βελουτέ ψαριού, με αχνιστό ψάρι

Ψητό: στο κάρβουνο με γαρνιτούρα από βραστά λαχανικά και λαδολέμονο
Γιουβέτσι: μαγειρεμένο σε πήλινη γάστρα, με κριθαράκι ολικής άλεσης

Ζυμαρικά - Ριζότο

Κριθαράκι με γαρίδες 17,50€
Σωτέ γαρίδες με κριθαράκι ολικής άλεσης, πουρέ από καπνιστή μελιτζάνα, ξινομυζήθρα Αντιπάρου και αρωματικό ελαιόλαδο λουίζας με μοσχολέμονο και μέλι

Λιγκουϊνι μανιταριών G 12,00€
Με πέντε διαφορετικά είδη μανιταριών, κρέμα γάλακτος, μαύρη καλοκαιρινή τρούφα και πεκορίνο Αμφιλοχίας, αρωματισμένο με λάδι λευκής τρούφας

Παπαρδέλες με βασιλικό καβούρι 20,50€
Βασιλικό καβούρι, κρέμα σελινόριζας με σαφράν, πρόωρο σπανάκι, Μοσχάτο Σάμου και πέρλες λεμονιού

Φουσίλι superfood G 10.00€
Φουσίλι ολικής άλεσης, με κρέμα κόκκινης κολοκύθας, τυρί ¨τόφου¨, κορινθιακή σταφίδα μαριναρισμένη σε μαθροδάφνη Πατρών και καβουρδισμένα φιλέτα αμυγδάλου 

Πολυσπόρι  σολομού 15,00€
Εξαιρετικός συνδυασμός από καστανό ριζότο, σιτάρι, κριθάρι, φρέσκο και καπνιστό σολομό και κρέμα τυριού αρωματισμένη με μαρμελάδα από λεμόνι και τζίντζερ

Αστακομακαρονάδα 98,00€/κιλό
Σωτάρισμένα φιλέτα αστακού, με φρέσκια ντομάτα, φρέσκα μυρωδικά και φρεσκοβρασμένο λιγκουϊνι

Κυρίως πιάτα θαλασσινών

Κερασένιος σολομός 18,00€
Ψητό φιλέτο κερασένιου σολομού, πάνω σε σαλάτα από μαριναρισμένο πληγούρι, πρόωρα φύλλα από αντίδι, ταρτάρ από ψητή μελιτζάνα, 

μους αγριορέπανου με φρέσκο τυρί και πούδρα από ελιές καλαμών
Φιλέτο  λαβράκι 17,50€

Ψημένο σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, με πουρέ από καλοκαιρινό αρακά, σωτέ κοκοκύθι μαριναρισμένο με πέστο λιαστής ντομάτας,
αμύγδαλο, γκότζι μπέρι και γαλάκτωμα από ούζο

Ποπιέτες γλώσσας 19,00€
Φιλέτα γλώσσας με γέμιση από φρέσκιες γαρίδες, αχνιστά χόρτα με σάλτσα μπερ μπλαν από ασύρτικο κρασί Σαντορίνης

και χειροποίητη μαρμελάδα ακτινίδιου με φρέσκο τσίλι

Επιλογές κρεάτων

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο 13,00€
Στήθος από μαύρο κοτόπουλο ταλιάτα 14,00€

Χοιρινά φιλέτα 15,00€
Αρνάκι φιλεταρισμένο στη γάστρα 16,00€

Όλα τα κρέατα σερβίρονται με πουρέ πατάτας και ανάμεικτα φύλλα ρόκας με βαλεριάνα και λαδολέμονο

 Πιάτα για τους μικρούς μας φίλους

Μακαρόνια με τυρί ή με σάλτσα ντομάτα G 6,00€
Σπιτικιές κοτομπουκιές με πατάτες τηγανιτές και μικρή σαλάτα εποχής 6,50€

Burgerάκι με μοσχαρίσιο μπιφτεκάκι, ψωμί, ντομάτα, τυρί cheddar και πατάτες τηγανιτές 7,00€

Το καλάθι μας περιλαμβάνει:

Ψωμί σταρένιο, ολικής, Ζέας (αρχαία σπορά με δίκοκκο σιτάρι), τορτίγια ψητή και κριτσίνια 1,50€ ανά άτομο
Μπουκαλάκι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 100gr 2,75€

www.garbi.gr /Garbi.Restaurant /garbirestaurant /GarbiRestaurant

G Κατάλληλο για χορτοφάγους (που καταναλώνουν γαλακτοκομικά). Όλες οι σαλάτες μας φτιάχνονται με Ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ψυχρής έκθλιψης.

Τα τηγανιτά μας παρασκευάζονται με ηλιέλαιο. *Κατεψυγμένο **Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.)

Αλλεργιογόνα: Φυστίκια, Καρύδια, Οστρακοειδή, Μαλάκια, Ψάρια, Αυγά, Γάλα, Δημητριακά με Γλουτένη, Σόγια, Σπόροι Σησαμιού, Σέλινο, Μουστάρδα, Λουπίνη, Διοξείδιο του θείου.

Μπορείτε να δείτε τον ειδικό κατάλογό μας στον οποίο αναγράφονται όλα τα πιθανά αλλεργιογόνα για κάθε πιάτο αναλυτικά.Ηλίου 21 & Σελήνης, Καβούρι | Ώρες λειτουργίας: 12:30μμ-12:30πμ Τ. 2108963480 / 2108963460 Ε. info@garbi.gr
Νόμιμες Επιβαρύνσεις: ΦΠΑ Φαγητού 24% • ΦΠΑ Ποτού 24% • Ποσοστό υπηρεσίας 13% • Δημοτικός φόρος 0,5% Αγορανομικός υπεύθυνος: Αγγελική Γαρμπή

Το κατάστημα διαθέτει δελτίο παραπόνων. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει το νόμιμο σχετικό παραστατικό – τιμολόγιο.  
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