
Το “Akrotiri Seafood Obsession” ξεκίνησε από το παιδικό όνειρο του Ζαχαρία, 
ιδιοκτήτη του εστιατορίου. Από την παιδική του ηλικία αγαπούσε την μαγειρική 
και πειραματιζόταν στην κουζίνα της μητέρας του. Το όνειρό του, κάποια μέρα να 
ανοίξει το δικό του εστιατόριο κατάφερε και το έκανε πραγματικότητα το 2018 σε 
ηλικία 24 ετών.
Στο “Akrotiri” θα απολαύσετε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά και τοπικά προϊόντα σε 
ένα τέλειο πάντρεμα γεύσεων παράδοσης και δημιουργίας δίπλα στη θάλασσα! 
Απευθυνόμαστε στους λάτρεις του φρέσκου ψαριού και των θαλασσινών. Η κουζίνα 
μας είναι ένας συνδυασμός γεύσεων ανάμεσα στην παράδοση και στο σήμερα. 
Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε πάνω σε παραδοσιακές 
συνταγές και να τις εξελίσσουμε, μ' ένα δικό μας μοναδικό τρόπο. 
Στην κάβα μας θα βρείτε ποικιλίες κρασιών από ελληνικούς αμπελώνες, σε 
επιλεγμένες ετικέτες σύμφωνα με τα πιάτα του μενού μας, για τον καλύτερο 
συνδυασμό του γεύματός σας.

Πάνω απ’ όλα αγαπάμε αυτό που κάνουμε και το υποστηρίζουμε με πάθος!!!

"Akrotiri Seafood Obsession" started of the childhood dream of 
Zacharias, the owner of the restaurant. From his young age, he loved cooking and 

experimenting new flavors in his mother's kitchen. His dream always was, one 
day to open his own restaurant.

And he succeeded it in 2018 at the age of 24.
At "Akrotiri Seafood Obsession" you will enjoy fresh fish,seafood and local products in 

a perfect combination of flavors, tradition and creativity by the sea!
All lovers of fresh fish and seafood are welcome. Our kitchen is a combination of 

flavors between tradition and today. What we do is to create on traditional recipes 
and evolve them, in our own unique way.

In our cellar you will find a variety of wines from Greek vineyards, on selected 
labels according to the dishes on our menu, 

is the best combination for your meal.

We love what we do and we do it with passion !!!



ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS
Παραδοσιακή χωριάτικη με φέτα ή φρέσκια ξυνομυζήθρα Μήλου (+2€)
Traditional Greek salad with local feta cheese or xinomizithra of  

Milos (fresh goat cheese cream) (+2€)

Ντάκος με τοματίνια παραγωγής μας, ξινομυζήθρα Μήλου, 
κρίταμο και dressing συκόμελου

Dakos with cherry tomatoes of  our production, xinomizithra of  
Milos (fresh goat cheese cream), rock samphire (kritamo) and a 

dressing of  fig-honey

Πράσινη σαλάτα με καπνιστό σολομό, baby σπανάκι, ρόκα, 
αντίβ, ραντίτσιο, τοματίνια κονφί και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών

Green salad with smoked salmon, baby rocket, endive, radicchio, 
cherry tomatoes confit and citrus vinaigrette

Πράσινη σαλάτα με ρόκα, λιαστή ντομάτα, κουκουνάρι, τυρί 
ημίχλωρο λαδιού Μήλου και βινεγκρέτ από μαυροδάφνη

Green salad with rocket, sundried tomatoes, pine nuts, semi-hard 
cheese with oil of  Milos (Manoura of  Milos) and mavrodaphne 

vinaigrette

Οι σαλάτες κόβονται την στιγμή της παραγγελίας σας και το λάδι που χρησιμοποιούμε είναι 
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από την Κρήτη.

 Όλα τα λαχανικά μας προέρχονται από ντόπιους μικροπαραγωγούς.
The salads are prepared the moment they are ordered and we use is extra virgin Cretan olive oil. All 

our vegetables come from local small producers.

  Άρτος Bread
Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο             (100ml)  Extra virgin olive oil



ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ | ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
HOT APPETIZERS | SEAFOOD
Φάβα Σαντορίνης με καραμελωμένα και αφυδατωμένα κρεμμύδια
 Fava (split peas) from Santorini with caramelized and dried onions

Φρέσκες πατατούλες παραγωγής μας τηγανητές
Fries from fresh potatoes of  our production

Χταπόδι με κρεμμύδι και φρέσκο δεντρολίβανο σιγομαγειρεμένο 
σε κόκκινο κρασί Μήλου Spilia Κωσταντάκης

Slow cooked octopus stew with onions and fresh rosemary in red 
wine of  Milos Spilia Kostantakis 

Γαρίδες με τραχανά σε σάλτσα από τοματίνια και ζωμό γαρίδας, 
πράσινη γλυκιά πιπεριά και φέτα.

Shrimps with “greek trachana” (frumenty) in cherry tomato sauce 
and shrimp broth, green sweet pepper and feta cheese

Φρέσκα μύδια αχνιστά με σκόρδο, κρεμμύδι, άρωμα λεμόνι και 
Ασύρτικο Μήλου Spilia Κωσταντάκης

Fresh mussels steamed with garlic, onion, lemon scent and white 
wine Milos Assyrtiko Spilia Kostantakis

Καλαμαράκι τηγανιτό με σως αγιολί
Fresh fried squid with Aioli sauce

Φρέσκο καλαμάρι στη σχάρα με dressing ελαιόλαδο
Fresh grilled squid with dressing of  extra virgin olive oil

Γαρίδες στη σχάρα με dressing ελαιόλαδο και ακατέργαστο 
φρέσκο σπόρο μουστάρδας (σινάπι)

Grilled shrimps with a dressing of  extra virgin olive oil and 
raw fresh mustard seed

Στα τηγανιτά μας χρησιμοποιούμε 100% ηλιέλαιο άριστης ποιότητας 
και στα μαγειρευτά μας εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από την Κρήτη!

In our fried products we use 100% sunflower seed oil of  excellent quality 
and in our cooked products we use extra virgin Cretan olive oil! 



ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ 
COLD APPETIZERS

Τζατζίκι με ελληνικό γιαούρτι, αγγούρι, καρότο και μηλόξιδο
Tzatziki with Greek yogurt, cucumber, carrot and apple cider 

vinegar

Μους λευκού ταραμά
White tarama (greek cod roe) mousse

Χταπόδι μαριναρισμένο με μαυρομάτικα φασόλια και μυρωδικά
Marinated octopus with black-eyed beans



ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΡΙΖΟΤΟ | PASTA 
AND RISOTTO

Λινγκουίνι με γαρίδες στον ζωμό τους, τοματίνια, ούζο και 
φρέσκα μυρωδικά

Linguine with shrimps in their broth, cherry tomatoes, ouzo and 
fresh herbs

Λινγκουίνι με φρέσκο ροφό, κιμά γαρίδας και τοματίνια φούρνου
Linguine with fresh grouper, shrimp minced meat and roasted 

cherry tomatoes

Ριζότο με φρέσκο αστακό, κρόκο Κοζάνης (σαφράν) και ξύσμα 
γλυκολέμονου

Risotto with fresh lobster, saffron and lime zest

Πένες με κοτόπουλο φιλέτο και φρέσκο πέστο βασιλικού σε 
κρέμα μουστάρδας

Penne pasta with chicken filet and fresh basil pesto in mustard cream

Τα ζυμαρικά που χρησιμοποιούμε είναι άριστης ποιότητας της Iταλικής εταιρίας De Cecco. 
Επίσης το εστιατόριο διαθέτει σπαγγέτι χωρίς γλουτένη σε περίπτωση δυσανεξίας.
The pasta we use is of  excellent quality of  the Italian company De Cecco. 
Also, our restaurant offers gluten free pasta in case of  intolerance.



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ | MAIN COURSE
Φρέσκα ψάρια ημέρας στη σχάρα. Ζητήστε να σας δείξουμε τα 

ψάρια ημέρας. 
Οι τιμές είναι με το κιλό και διαφέρουν ανάλογα με το είδος ψαριού.

Fresh fish catch of  the day on the grill. Ask us to show you the 
fishes of  the day. 

The prices are per kilo and vary depending on the type of  fish.

.
Φιλέτο από φρέσκο λευκό ψάρι (ανάλογα με την προμήθεια 

ημέρας) σε σάλτσα από μοσχάτο Λήμνου, με σπαράγκια και σπανάκι 
– ρόκα σοτέ

Fresh white fish filet (depending on catch of  the day) in white 
wine Muscat of  Lemnos sauce, with asparagus and spinach – rocket 

sauté

.
Φιλέτο από φρέσκο λευκό ψάρι (ανάλογα με την προμήθεια 
ημέρας) στον φούρνο, αρωματισμένο με πέστο μαϊντανού – 

βασιλικού και γαρνιρισμένο με σαλάτα ρόκα και ψητά ντοματίνια
Fresh white fish filet (depending on catch of  the day) in the oven, 

flavored with basil-parsley pesto and garnished with rocket salad and 
roasted cherry tomatoes

.
Χοιρινό φιλέτο σοτέ σε σάλτσα μαυροδάφνης, με ψητό μπέικον, 

κρέμα γκοργκοντζόλας και μανιτάρια πλευρώτους σχάρας
Pork filet sauté in mavrodaphne sauce, with roasted bacon, gor-

gonzola cream and grilled oyster mushrooms (pleurotus)

.
Κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα με ανάμεικτη πράσινη σαλάτα

Chicken filet on the grill with mixed green salad

.



ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS

Παραδοσιακό ρυζόγαλο με φρέσκο κατσικίσιο γάλα Μήλου και 
κανέλα

Traditional greek rice pudding (rizogalo) with fresh goat's milk 
from Milos and cinnamon

Affogato (παγωτό βανίλια από φρέσκο γάλα, με καφέ εσπρέσο 
και λικέρ Aμαρέττο)

Affogato (vanilla ice cream from fresh milk, with espresso coffee 
and Amaretto liqueur) 



Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησης για τυχόν αλλεργίες ή 
δυσανεξίες που μπορεί να έχετε, το μενού μας μπορεί (ή είναι πιθανό) να περιέχει ίχνη από 

αλλεργιογόνες ουσίες οι οποίες μπορεί να σας προκαλέσουν αλλεργία ή δυσανεξία.
Αν έχετε δυσανεξία στην γλουτένη το εστιατόριο διαθέτει σπαγγέτι χωρίς γλουτένη. 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις 
Δημοτικός Φόρος 0,5% ΦΠΑ 13%

Αγορανομικός υπεύθυνος: Μπατζάκας Ζαχαρίας

Please inform us about any allergies or intolerance you may have, our menu may (or 
is likely) to contain traces of  allergenic substances which can cause you allergy or 
intolerance. If  you are intolerant to gluten, the restaurant has gluten-free spaghetti.

Prices including
Municipal tax 0,5% and 13%VAT

 Person in charge of  market regulations : Batzakas Zacharias

share your experience


