DE
LIVE
RY
MENU

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΚΡ
ΥΑ

Τζατζίκι

4.5€

Μελιτζανοσαλάτα

5.5€

Ταραµοσαλάτα

5.5€

Γαύρο ξιδάτο

5.5€

Καρπάτσιο λαυράκι

12€

Χόρτα εποχής

5€

Ντολµαδάκια πολίτικα

6.5€

Βραστά λαχανικά

5€

Γαρίδες* Ριβιέρα σαγανάκι

12€

Χταπόδι σχάρας

15,5€

Καλαµάρι* σχάρας (300γρ)

15€

Καλαµαράκια* τηγανιτά µε σάλτσα aioli

9€

Καραβιδόψυχα*

16€

Σαρδέλα φούρνου

8€

Φάβα Σαντορίνης

6€

καπονάτα λαχανικών | κρέµα ντοµάτας | βασιλικός
αλάτι Μεσολογγίου | ροζ πιπέρι | ελαιόλαδο | λεµόνι

ΖΕ
ΣΤ
Α

µελιτζάνα | πιπεριά | prosecco | κατσικίσιο τυρί | ελιά
κροκάν από µοσχαρίσιο λουκάνικο
πίκλα κρεµµυδιού | πουρέ ψητό κρεµµύδι | ρίγανη
Πλιγούρι | λαχανικά σχάρας | πράσινες ελιές Χαλκιδικής
κονκασέ φρέσκιας ντοµάτας ρίγανη | µικρόφυλλα

φύλλα από πράσινη σαλάτα | wakame
| πικάντικη µαγιονέζα
µε φρέσκα µυρωδικά

Κρεµµύδι | κάπαρη | σπόροι κολοκύθας
| αρωµατικό λάδι µε κάρυ

Ψωµί χωρίς γλουτένη
Ψωµί ολικής άλεσης

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

ΘΑ
ΛΑ
ΣΣΙ
ΝΑ

Λαβράκι κονφί

15€

Ψητός σολοµός

15€

Ψάρι ηµέρας (250γρ)

25€

Ψάρια και θαλασσινά από την σχάρα µας

65€/kg

Μπιφτέκι µοσχαρίσιο (270γρ, 100% µοσχ. κιµάς)

12€

Στήθος κοτόπουλου ελευθ. βοσκής (250γρ)

11€

Αρνί γάστρας (200γρ φιλέτο)

13€

Μαγειρεµένο σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο
µε επιλογή γαρνιτούρας από: Βραστά λαχανικά/
ψητά λαχανικά/ φρέσκο πουρέ πατάτας/
ωµή σαλάτα/χόρτα
Ψηµένος µε τραγανή κρούστα και
καρύκευµα cajum µε επιλογή γαρνιτούρας από:
Βραστά λαχανικά/ψητά λαχανικά
/φρέσκο πουρέ πατάτας/ωµή σαλάτα/χόρτα
Αργοψηµένο φιλέτο ψαριού µε επιλογή από :
Βραστά λαχανικά/ψητά λαχανικά/
φρέσκο πουρέ πατάτας/ωµή σαλάτα/χόρτα
Τα φρέσκα ψάρια συνοδεύονται
µε βραστά λαχανικά και σάλτσα λαδολέµονου
Γαρίδες No1
Καραβίδες No1

ΚΡΕ
ΑΤΙ
ΚΑ
ΖΥΜ
ΑΡ
ΙΚΑ

Επιλογή γαρνιτούρας: πουρές από φρέσκες πατάτες
ψητά λαχανικά/ωµή σαλάτα

Παπαρδέλες µε καραβίδες

17€

Ριζότο καραβίδας

17€

Κριθαράκι γαρίδας

17€

Ραβιόλι χταποδιού

17€

σελινόριζα | κουρκουµά | Μοσχάτο Σάµου | πικραµύγδαλο
αβοκάντο | κιτρινόπτερος τόνος | αρακάς
κριθαράκι ολικής άλεσης | γαρίδες | καλαµάρι
µπολονέζ | µάραθο | αρµπαρόριζα | καβουρµά
Σερρών | στακοβούτυρο γάλακτος | σπανάκι
κρόκο Κοζάνης | µαρµελάδα ντοµάτας µε τσίλι |
παλαιωµένη γραβιέρα 3 ετών | νιφάδες τηγανιτού
κρεµµυδιού

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ & ΠΟΤΑ

ΓΛ
Υ
ΚΑ
ΠΟ
ΤΑ

Προφιτερόλ λεµονιού

6€

Πανακότα µαστίχας

6€

Τριπλό µους σοκολάτας

6€

Αναψυκτικά 330ml

2€

Ανθρακούχο νερό 330ml

2€

Φρεσκοψηµένα σουδάκια
µπαβαρουάζ λεµονιού/λευκή γκανάζ
Με κρύα σούπα από φρούτα του δάσους
3 είδη σοκολάτας
τραγανή βάση Αυστριακής βάφλας

ΣΟΥΠΕΣ & ΣΑΛΑΤΕΣ

ΣΟΥ
Π
ΕΣ
ΣΑ
ΛΑ
ΤΕΣ

Μεσογειακή ψαρόσουπα

10€

Ζωµός από πετρόψαρα/σφυρίδα/γαρίδα/λαχανικά

Εποχής super food

8€

Ελληνική

7€

Γαρµπή Καίσαρα

10€

σπανάκι | ρόκα | βαλεριάνα
ντοµατίνια βελανίδια | χειµερινές ρίζες
βιολογική κινόα | φαγόπυρο
σπιρουλίνα |αποξηραµένα φρούτα
ντοµάτα | αγγούρι | πράσινη πιπεριά
πιπεριά Φλωρίνης | ξερό κρεµµύδι
ελιές Καλαµών & Θάσου | κάπαρη
φέτα | ρίγανη Παρνασσού ντακάκια Χαρουπιού
µαρούλι ροµάνα & iceberg | ψητός σολοµός
τραγανά ﬂakes τόνου
ωριµασµένη Κρητική γραβιέρα | κρουτόν Ζέας

Ωράριο: 12:30 - 22:45
Ελάχιστη παραγγελία 25€

Ηλίου 21, Καβούρι – Βουλιαγµένη 16671 | T: +30 210 8963480 | F: +30 210 9670364 | info@garbi.gr | garbi.gr
www.facebook.com/Garbi.Restaurant | instagram: garbirestaurant | twitter: @GarbiRestaurant

