DELIVERY M E N U
Akrovoli Restaurant & Oyster Bar

Όστρακα ωμά & Αλίπαστα, Καπνιστά ψάρια
Raw fresh shells & Salted marinated, Smoked fish
Αχινοσαλάτα με τουίλ ζυμωτού ψωμιού αρωματισμένο με φύκια 16.00€
Sea urchin salad with twilled leavened bread flavored with seaweed

Λακέρδα παστωμένη σε ανθό αλατιού, με τουρσί κουνουπίδι 9.00€
“Lakerda” pickled with Fleur de sel and pickled cauliflower

Σκουμπρί καπνιστό με καραμελωμένα κρεμμύδια και τηγανιτή κάπαρη 9.00€
Smoked mackerel with caramelized onions and fried capper

Στρείδια | Oysters
Στρείδια Γαλλικά με σχοινόπρασο, ξύδι passion fruit και tabasco 3.50€ (τμχ)
French oysters with passion fruit vinegar and tabasco

Στρείδια Γαλλικά με Ponzu , άνηθο και αυγά πέστροφας 3.50€ (τμχ)
French oysters with Ponzu , dill and brik trout

Στρείδια Γαλλικά με τζίντζερ, ντοματίνια και τρίχρωμες πιπεριές 3.50€ (τμχ)
French oysters with ginger ,cherry tomatoes and tricolor bell peppers

Σαλάτες | Salads
Caesar με γαρίδες tempura , κρουτόν και flakes παρμεζάνας 15.00€
Caesar salad with tempura shrimps , crouton and parmesan flakes

Kale με τρίχρωμη κινόα, λιναρόσπορο, αποξηραμένα βερύκοκα αβοκάντο
και τατάκι σολομού 13.00€
Kale with tricolor kinoa , linseed , dried apricots avocado and salmon tataki

Κρύα ορεκτικά | Cold starters
Μους λευκού ταραμά με αυγά πέστροφας 6.00€
White tarama mousse with brik trout

Γαύρος μαριναρισμένος σε ανθό αλατιού, με λεμόνι και μαϊντανό 6.00€
Marinated anchovy with fleur de sel , lemon and parsley

Φάβα Σαντορίνης με ψιλοκομμένο κρεμμύδι και μαϊντανό 6.00€
“Santorini” fava with chopped onion and parsley

Carpaccio Tούνας με baby ρόκα, αβοκάντο και yuzu τρούφας 16.00€
Tuna carpaccio with baby rocket , avocado and truffle yuzu sauce

Σεβίτσε καραβίδας με αβοκάντο, τσίλι και κόλιανδρο 14.00€
Crayfish ceviche with avocado , chili and coriander

Ζεστά ορεκτικά | Hot starters
Γαρίδες σχάρας με ψητή σελινόριζα και πέστο πιπεριάς Φλωρίνης 14.00€
Char grilled shrimp's with roasted celery root and florina peppers pesto

Τηγανιτές καραβιδοουρές με πουρέ πατάτας και sauce ταρτάρ 17.00€*
Crayfish with sauce tartare and fried mashed potatoes

Baby καλαμάρι με μαύρη μαγιονέζα 11.00€
Baby squids with ink flavored mayonnaise

Μύδια αχνιστά με σκόρδο, μαϊντανό και λεμόνι 9.00€
Mussels steamed with garlic, parsley and lemon

Χταπόδι ψητό στα κάρβουνα με αλιάδα καρότου 15.00€
Char grilled octopus with carrot-garlic dip

Χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια 16.00€
Octopus with fava beans and caramelized onions

Καλαμάρι πέστο σε πατάτες αλιμέτ 14.00€
Squid rings with pesto sauce and potato sticks

Φρέσκιες πατάτες τηγανιτές 4.00€
Fresh fried potatoes

Γαύρος τηγανιτός αρωματισμένος με εσπεριδοειδή 7.00€
Anchovies flavored with citrus fruits

Σαρδέλες ψητές στα κάρβουνα με ταρτάρ ντομάτας και μπούκοβο 9.00€
Char grilled sardines with tomato tartar and chili flakes

Κυρίως πιάτα | Main Dishes
Σπαγγέτι με αχινοαυγά και πούδρα αυγοτάραχου 20.00€
Spaghetti with sea urchin eggs and grey mullet bottarga powder

Ριζότο με άγρια μανιτάρια, φιλέτο πεσκανδρίτσας και σπαράγγια σωτέ 17.00€
Risotto with wild mushrooms , char grilled asparagus and monkfish paupiette

Ταλιάτα τούνας με kale και λιαστές ντομάτες 18.00€
Tuna tagliata with kale and sundried tomatoes

Λιγκουίνι με γαρίδες και ντοματίνια κονφί 16.00€*
Shrimp lingouini with cherry tomatoes confit

Φιλέτο μαγιάτικο με σάλτσα μανταρίνι και πουρέ σελινόριζας 17.00€
Amberjack fillet with mandarin sause and celeriac puree

Φιλέτο σολομού με σάλτσα miso yuzu , άγριο ρύζι και τζατζίκι αβοκάντο 16.00€
Salmon fillet with miso yuzu sauce , wild rice and avocado tzatziki

Σούπες | Soups
Ψαρόσουπα από ροφό και σφυρίδα με φρέσκα λαχανικά 10.00€
Grouper and white grouper soup cooked with fresh vegetables

Sushi
Maki rolls 8τμχ.|pcs
California roll 10.00€
Surimi , cucumber , avocado ,mayonnaise

Special Crayfish roll 12.00€
Asparagus , wild mushrooms , fried crayfish , truffle yuzu sauce

Shrimp Tempura roll 14.00€
Shrimp Tempura , avocado , spicy mayonnaise , salmon , parmesan , oyster sauce

Salmon-Tuna poke bowl 16.00€
Salmon , tuna ,avocado , wakame, carrot , zucchini , sushi rice , oyster sause

Sashimi 4τμχ.|pcs
Maguro | Τόνου 9.00€
Sake | Σολομού 8.00€
Blue Jack | Μαγιάτικο 8.00€

Nigiri 2τμχ.|pcs
Maguro | Τόνου 6.00€
Sake | Σολομού 5.00€
Blue Jack | Μαγιάτικο 5.00€

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά | Fresh fish and seafood
Τα ψητά ψάρια συνοδεύονται από βραστά λαχανικά
The grilled fish accompanied with fresh boiled vegetables

Κατόπιν παραγγελίας
Τα ψάρια μας αλιεύονται στην Ελληνική θάλασσα. Συγκεκριμένα: Μάνη, Άνδρο, Εύβοια και Λήμνο.
Our fish are caught in the Greek Sea. More specifically: Mani, Andros, Evia and Lemnos.

Αναψυκτικά
COCA COLA 2,20€
COCA COLA LIGHT 2,20€
COCA COLA ZERO 2,20€
SPRITE 2,20€
FANTA ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ 2,20€
ΣΟΥΡΩΤΗ 2,20€
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΩΝ 250ml

Μπύρες
ΗΕΙΝΕΚΕΝ 3,00€
ΑΜΣΤΕΛ 3,00€
ΜΑΜΟΣ 3,00€
OΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΩΝ 330 ml

Ούζα
ΑΠΑΛΑΡΙΝΑ 8,00€
ΠΛΩΜΑΡΙ 8,00€
ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ 8,00€

Τσίπουρα
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ 9,00€
ΤΣΙΛΙΛΗ 9,00€
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 9,00€

Κρασιά
PETRINES PLAGIES PALYVOU CHARDONNAY/MALAGOUSIA NEMEA 25,00€
THEMA PAVLIDES SAUVIGNON BLANC/ASSYRTIKO DRAMA 27,00€
EVMENIDES LYTRAS (BIO) ASSYRTIKO,MALAGOUSIA MESOGEIA 22,00€
MELIANTHOS NIKOLAOY,MALAGOUSIA NEMEA 14,00€

