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M E N O Y
M E N U

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Η Σ
A C R O P O L I S  M U S E U M

To μεσημεριανό σερβίρεται 12:00 - 19:30
Lunch is served 12:00 - 19:30 



ΟΡΕΚΤΙΚΑ
APPETIZERS 

ΣΑΡδΕΛΕΣ ΣχΑΡΑΣ 11,00€
Με σταμναγκάθι ή αλμύρα,
κρέμα από λευκό ταραμά και relish τομάτας
GRILLEd SARdINES
Served with stamnagathi or almyra (sasola), 
white fish roe mousse and tomato relish

χΑΛΟΥΜΙ ΤΗγΑνΗΤΟ 10,50€
Με μελιτζανοσαλάτα, ψητές πιπεριές
και κουκουνάρι
FRIEd ChALOUMI ChEESE
With eggplant salad, roast peppers
and pine seeds

ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΛΕΥΚΗ ΜΟΥΣ 7,00€
Κρουτόν από χωριάτικο ψωμί
και μαριναρισμένες ελιές
FISh ROE SALAd
With rustic bread croutons and marinated olives

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗγΑνΗΤΕΣ νΑξΟΥ 6,50€
Με τομάτα και γραβιέρα
FRIES FROM NAxOS POTATOES
With tomato and gruyere

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
APPETIZERS 

ΚΑΛΑθΙ ΜΕ ψωΜΙΑ 2,00€
(καθημερινά ψήνουμε ζυμωτό φρέσκο ψωμί
στον φούρνο μας με χαρούπι, σταρένιο και κρίθινο
με καρύδια και ελιά)
συνοδευόμενο με μαριναρισμένες ελιές,
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και βούτυρο Κερκύρας
BREAd BASkET
(every day we prepare fresh sourdough breads
in our bakery)
Variety of white, carob and barley
with walnuts and olives bread.
Served with marinated olives, extra virgin olive oil
and Corfu butter

ΣΟΥΠΑ ΗΜΕΡΑΣ 7,50€
SOUP OF ThE dAy

ΠΙΤΑ ΗΜΕΡΑΣ 7,50€
PIE OF ThE dAy 

ΦΑβΑ ΑΠΟ ΤΟν ΦΕνΕΟ 9,00€
Mε καλαμάρι στη σούβλα, σαλάμι Λευκάδος
και μαϊντανοσαλάτα
SPLIT PEAS FROM FENEOS
With calamari on the scewer, salami from Lefkada
and parsley salad

ΦΕΤΑ ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ 12,00€
Σαλάτα μυρωδικών με σορμπέ
κόκκινης πιπεριάς Φλωρίνης και λάδι βασιλικού
‘LOUkOUMAS’’ FETA ChEESE
Served with herb salad, red ‘’Florina’’ pepper sorbet
and basil flavored oil



ΣΑΛΑΤΕΣ
SALAdS

νΤΑΚΟΣ 9,80€
Mε τριμμένη τομάτα, ξινομυζήθρα και φράουλες
με σαλάτα μικροφύλλων
‘dAkOS’’
With fresh grated tomato, sour mizithra cheese, 
strawberries and baby leaves salad

ψΗΤΑ ΛΑχΑνΙΚΑ (ΜΙΛΦΕιγ) 10,00€
Mε Μετσοβίτικο καπνιστό τυρί
και δροσερή σαλάτα ταμπουλέ με δυόσμο
GRILLEd VEGETABLES (ΜILLE-FEUILLE)
With smoked cheese from Metsovo
and fresh tabbouleh salad with spearmint

ΠΡΑΣΙνΗ ΣΑΛΑΤΑ 9,00€
Mε διάφορα φύλλα, φρέσκα μυρωδικά,
ντοματίνια, ραπανάκι, φύτρες
και κρέμα αβοκάντο
Επιλέξτε την με τόνο Αλοννήσου 14,00€
GREEN SALAd
With a variety of leaves, fresh herbs, 
cherry tomatoes, radishes, green sprouts 
and avocado cream
Εnjoy it with tuna fish fillets from Alonissos

ΣΑΛΑΤΕΣ
SALAdS
 

ΜΑΡΟΥΛΟΣΑΛΑΤΑ 11,50€
Mε ελληνικό μαρούλι, ψητό κοτόπουλο, 
κρουτόν από χαρουπόψωμο, πράσινες ελιές, 
απάκι και μυρωδικά
LETTUCE SALAd
With Greek lettuce, grilled chicken, 
carob bread croutons, green olives, 
smoked apaki and herbs

χωΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ 9,80€
Με ντοματίνια, παξιμάδι, 
μους φέτας και κρίταμο
GREEk SALAd
With cherry tomatoes, rusks, 
feta cheese mousse
and sea fennel (Crithmum)

ΟΣΠΡΙΟΣΑΛΑΤΑ 11,50€
Mε λαχανικά και μυρωδικά, ξερά σύκα, 
χέλι καπνιστό και σκόνη από αυγοτάραχο
LEGUME SALAd
With vegetables and herbs, dried figs, smoked eel
and special fish roe (botargo) powder



ΚΥΡΙωΣ ΠΙΑΤΑ 
MAIN COURSES

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΟΣχΑΡΙΣΙΑ ΣΤΗν ΣχΑΡΑ 15,00€
Με πατάτες τηγανητές και σαλάτα μικροφύλων
με κρέμα γραβίερας
GRILLEd VEAL BURGERS
With french fries and baby leaves salad with gruyere cream

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΠΙΚΑνΤΙΚΟ 14,50€
ΜΑΡΙνΑΡΙΣΜΕνΟ ΣΑν γΥΡΟΣ
Με πιτάκια καλαμποκιού, σάλτσα γιαουρτιού,
λαχανικά και πατάτες
SPICy ChICkEN ThIGh MARINATEd 
’yEEROS/GIRO’’ STyLE
With mini corn tortillas, yoghurt sauce,
vegetables and potatoes

δΙΑΦΡΑγΜΑ ΜΟΣχΑΡΙΣΙΟ ΜΕ ΜΑνΙΤΑΡΙΑ 16,00€
Kρεμμύδια καραμελωμένα και πατατούλες
με θυμάρι και μαϊντανό
ΒUTChER’S STEAk (BEEF SkIRT STEAk)
WITh MUShROOMS
With caramelised onions and baby potatoes
with thyme and parsley

ΤΑΛΙΑΤΑ χΟΙΡΟΥ 16,00€
Mε μπριάμ λαχανικών, πλιγούρι, ντοματίνια
και μούς φέτας
PORk  TAGLIATA
With vegetable ‘’briam’’, wheat groats, 
cherry tomatoes and feta cheese mousse

ΠΙΑΤΟ ΗΜΕΡΑΣ 
Καθημερινά μαγειρεύουμε για έσας
παραδοσιακές ελληνικές συνταγές
dISh OF ThE dAy
Every day we prepare
traditional Greek recipes for you to enjoy

ΚΥΡΙωΣ ΠΙΑΤΑ 
MAIN COURSES

ΣΚΙΟΥΦΗχΤΑ ΜΑΚΑΡΟνΙΑ 16,50€
Με κοκκινιστό μοσχάρι, ξερή μυζήθρα και στάκα
‘SkIOUFIChTA’’ PASTA
With veal in tomato sauce, aged mizithra cheese
and Cretan ‘’staka’’

ΜΑΤΣΑΤΑ ΦΟΛΕγΑνδΡΟΥ 16,00€
Mε κεφτεδάκια σε αρωματική κόκκινη σάλτσα,
βασιλικό και πεκορίνο
‘MATSATA’’ FROM FOLEGANdROS
With meat balls in fragrant tomato sauce, 
basil and pecorino cheese

γΙΟΥβΕΤΣΙ ΜΕ γΑΡΙδΕΣ 17,00€
Σβησμένες με ούζο, σπανάκι και φουρνιστή φέτα
ShRIMP ‘’GIOUVETSI’’
Shrimps sauteed with ouzo, spinach 
and feta baked in the oven

ΡΥζΙ VEGAN 14,00€
Mε σελινόριζα και μανιτάρια, 
κρόκο Κοζάνης, ξινόμηλο και θυμάρι
VEGAN RICE
With celery root (celeriac) and mushrooms
with saffron from kozani, green apple and thyme

ΛΑΥΡΑΚΙ ΦΙΛΕΤΟ ΣωΤΕ 17,00€
Mε σάλτσα κακαβιάς, μύδια αχνιστά και λαχανικά
SAUTEEd SEA BASS FILLET
With kakavia fish soup sauce, steamed mussels
and vegetables



 
ΕΠΙδΟΡΠΙΑ
dESSERTS

ΦΥΛΛΟ ΚΑνΤΑιΦΙ 8,00€
Με αφράτη κρέμα βανίλιας, παγωτό καϊμάκι
και γλυκό του κουτάλιου τριαντάφυλλο
‘’kANTAyIF’’ PhyLLO PASTRy
With light vanilla cream, mastic flavored ice cream
and rose petals spoon sweet

ΤΑΡΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 8,50€
Με κόκκινα φρούτα, καραμελωμένα φουντούκια
και παγωτό σοκολάτα
ChOCOLATE TART
With red fruits, caramelised hazelnuts
and chocolate ice cream

ΛΕΜΟνΟΠΙΤΑ 8,00€
Με κρέμα λεμονιού, αέρινο φύλλο,
σαντιγύ με μοσχολέμονο και δύοσμο,
αμύγδαλο και βύσσινο
LEMON PIE
With lemon cream, airy ‘’phyllo’’ pastry,
lime and spearmint flavored whipped cream, 
almonds and sour cherry spoon sweet

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗνΙΚΑ ΤΥΡΙΑ Π.Ο.Π 19,00€
γραβιέρα νάξου ή Κρήτης, καπνιστό τυρί Μετσόβου,
μανούρι θεσσαλίας, λαδοτύρι Μυτιλήνης,
κατίκι δομοκού, κασέρι ξάνθης
GREEk d.O.P. ChEESE PLATTER
Variety of: Gruyere from Naxos or Crete,
smoked cheese from Metsovo, manouri from Thessaly,
ladotyri from Mytilene, katiki cream cheese
from domokos, kasseri from xanthi

Aγορανομικός Υπεύθυνος: Γιώργος Ρίζος
Manager in charge: George Rizos

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις
Prices include all legal charges

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία
σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για οποιαδήποτε διαμαρτυρία

The establishment is obliged to provide printed complaint forms
at a special location near the exit

*Τα προϊόντα με αστερίσκο είναι κατεψυγμένα
*Frozen products

Στις σαλάτες και στα μαγειρευτά 
χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

We use extra virgin greek olive oil in salads and for cooking
h φέτα είναι ελληνική

Our feta cheese is greek

Ο πελάτης δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει νόμιμο παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο)

Consumer is not obliged to pay
unless the notice of payment (receipt - invoice) has been presented

Παρακαλώ ενημερώστε μας

για τυχόν αλλεργίες

σε συγκεκριμένα τρόφιμα

για να σας καθοδηγήσουμε

κατά την επιλογή των πιάτων.

Please inform us for any allergies

so that our staff

may guide you through the menu.




