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ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ δημιουργήθηκε μέσα από την επιθυμία μας να τιμήσουμε 
την παράδοση της Κυπριακής κουζίνας, αντλώντας γεύσεις από το χθες και 
ταξιδεύοντας τις στο σήμερα.

Με σεβασμό στις αυθεντικές συνταγές και στα αγνά παραδοσιακά υλικά 
φτιάξαμε καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις εξελίσσοντας τις γεύσεις και 
χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους μαγειρέματος.

Η ΟΜAΔΑΣ ΜΑΣ

Νίκος Αντήλιος - Ερευνητής / Μελετητής Κυπριακής Γαστρονομίας

Κυριάκος Κυριάκου - Consulting Chef

Τομάζος Κουταλιανός - Chef de Cuisine

Καλή σας όρεξη!
 

KIPRIAKON was created through our desire to honour the tradition of Cyprus 
cuisine, drawing flavours from the past and reintroducing them into today.

With respect to authentic recipes and pure ingredients, we created new 
gastronomic proposals by evolving tastes and using modern cooking methods.

OUR TEAM
Nicos Antilios - Researcher / Studier of Cyprus Gastronomy
Kyriacos Kyriacou - Consulting Chef
Tomazos Koutalianos - Chef de Cuisine

Enjoy your meal!



ΑΥΘΕΝΤΙΚΆ ΚΥΠΡΙΑΚΆ ΠΡΟΪOΝΤΑ ΣΕ ΠΙΑΤΈΛΕΣ 
AUTHENTIC CYPRUS PRODUCTS IN PLATTERS

Εμπνεόμαστε από τις ατόφιες γεύσεις των παραδοσιακών τυριών και 
αλλαντικών της Κύπρου και δημιουργούμε τις δικές μας πιατέλες για να 
συνοδεύσετε το ποτό σας ή να αρχίσετε γευστικά το γεύμα ή  το δείπνο σας. 
Βασιζόμαστε πάντα  στην εξαίρετη ποιότητα των αυθεντικών πρώτων υλών και 
έχουμε ως οδηγό την αρμονία των γεύσεων

Inspired by the pure flavours of traditional cheeses and cured meats we 
have created for you to taste two different platters to accompany your drink 
or relaxingly start your lunch or dinner. We always depend on the exquisite 
quality of our authentic products and taste combinations



€21.00 

 

€27.00 

 

 

Αλλαντικών  __________________________________________________________________________
Cured Meats

Τσαμαρέλλα2, χοιρομέρι, ποσυρτή4, λούντζα καπνιστή, παστουρμά και λουκάνικο καπνιστό. 
Συνοδεύονται με σιουσιούκο3, παστελάκι, μαρμελάδα σύκο, αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς*
Tsamarella2, smoked pork leg, posirti4, smoked pork loin, smoked sausage and spicy sausage. 
Served with sousouko3, pastellaki, fig jam, dry fruits and nuts*

Το Κυπριακόν  ________________________________________________________________________ 
Kipriakon Platter

Χαλούμι1, αναρή λιαστή, Παφίτικο αιγινό τυρί, τσαμαρέλλα2, χοιρομέρι, ποσυρτή4, λούντζα καπνιστή, 
παστουρμά και λουκάνικο καπνιστό. Συνοδεύονται με σιουσιούκο3, παστελάκι, μαρμελάδα σύκο, 
αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς*
Halloumi1, sun dried anari cheese, goat cheese, tsamarella2, smoked pork leg, posirti4, 
smoked pork loin, smoked sausage and spicy sausage. Served with sousouko3, 
pastellaki, fig jam, dry fruits and nuts* 

Πιατέλες / Platters

1. Χαλούμι: Αιγοπρόβειο Χαλούμι     
    Halloumi: Sheep and goat milk halloumi cheese  
2. Τσαμαρέλλα: Αιγινό αλλαντικό της Κύπρου χωρίς κόκκαλο, με έντονη νότα ρίγανης
    Tsamarella: Dry-cured boneless goat meat with a strong flavour of wild oregano

3. Σιουσιούκος: Παραδοσιακό γλυκό με χυμό σταφύλι και ροδόσταγμα, γεμιστό με ξηρούς καρπούς
    Sousouko: Τraditional sweet made of grape juice, rosewater and filled with nuts

4. Ποσυρτή: Χοιρινό μπέικον μαριναρισμένο σε κόκκινο κρασί, συντηρημένο με τη μέθοδο του καπνίσματος
    Posirti: Pork bacon marinated in red wine, salted and eventually cured using smoking as a preservation method

* Πιθανόν να περιέχει κέλυφος ξηρών καρπών / May contain nut shells



Κρύα Ορεκτικά / Cold Appetizers

Ταλατούρι ____________________________________________________________________________ 
Talatouri 
Στραγγιστό αγελαδινό γιαούρτι με αγγουράκι, σκόρδο, ξηρό δυόσμο και ελαιόλαδο
Strained yogurt with cucumber, garlic, dry mint and olive oil

Ταχίνι  _______________________________________________________________________________ 
Tahini
 Ταχίνι, ελαιόλαδο, σκόρδο, φρέσκο χυμό λεμόνι και καβουρδισμένο σουσάμι 
Tahini, olive oil, garlic, fresh lemon juice and roasted sesame seeds

Χούμους _____________________________________________________________________________
Houmous                                                   
Κυπριακά ρεβύθια, ταχίνι, ελαιόλαδο, σκόρδο και φρέσκο χυμό λεμονιού
Cyprus chick peas, tahini paste, olive oil, garlic and fresh lemon juice

Άλειμμα με Λουβί ______________________________________________________________________ 
Black Eyed Bean Dip
 
Λουβί με φρέσκο κρεμμύδι, μαϊντανό, χυμό εσπεριδοειδών, κόκκινο ξύδι και ελαιόλαδο
Black eyed beans with spring onion, parsley, citrus juice, red vinegar and olive oil

Καπνιστή Μελιτζάνα ___________________________________________________________________ 
Smoked Eggplant Salad 

Μελιτζάνα καπνιστή στα κάρβουνα με σκόρδο, ντομάτα, μαϊντανό, φρέσκο κρεμμύδι και ελαιόλαδο 
Smoked grilled eggplant with garlic, tomato, parsley, spring onion and olive oil 

Ελιές Τσακιστές _______________________________________________________________________ 
Green Olives Tsakistes

Ελιές* πράσινες τσακιστές με ξηρό κόλιανδρο, σκόρδο, ελαιόλαδο και φρέσκο χυμό λεμόνι
Cracked green olives* with dry coriander, garlic dressed with olive oil and fresh lemon juice 

€2.90 

 

 

€2.90 

 

€2.90 

 

€3.20 

 

€3.20 

 

 

€2.50

* Πιθανόν να περιέχει κουκούτσια / May contain pits



* Πιθανόν να περιέχει κουκούτσια / May contain pits
** Πιθανόν να περιέχει κέλυφος ξηρών καρπών / May contain nut shells
Το ελαιόλαδο που χρησιμοποιούμε είναι έξτρα παρθένο
The olive oil used in our recipes is extra virgin

Σαλάτες / Salads

Χωριάτικη ___________________________________________________________________________ 
Village

Ώριμη ντομάτα, αγγουράκι, κρεμμύδι, πιπεριά πράσινη, ελιές*, κάπαρη,
τυρί φέτα, ελαιόλαδο και κόκκινο ξύδι
Ripe tomato, cucumber, onion, green pepper, olives*, capers, feta cheese,
olive oil and red vinegar

Αφροδίτη ____________________________________________________________________________ 
Aphrodite

Φυλλώδη λαχανικά, φρέσκο κόλιανδρο, κραμπί, ελιές* τσακιστές, φρέσκο
κρεμμύδι, ώριμη αναρή, ρόδι, χοιρομέρι και ντρέσινγκ από έψιμα
Leafy greens, fresh coriander, cabbage, cracked green olives*, spring onion, matured
anari cheese, pomegranate, smoked pork leg and dressing made of grape juice

Σαλάτα Σύκο  _________________________________________________________________________ 
Fig Salad 
Φυλλώδη λαχανικά, σύκο, φρέσκια αναρή, καβουρδισμένα 
καρύδια**, βινεγκρέτ με παστό σύκο και λεμονοθύμαρο
Leafy greens, fig, fresh anari cheese, toasted walnuts** 
and vinaigrette with fig and lemon-thyme

Σαλάτα με Φακές  _____________________________________________________________________
Lentil Salad
Φυλλώδη λαχανικά , φακές, σιτάρι, αυγό ξυδάτο, πομιλορούθκια, αγγουράκι,
κρεμμυδάκι φρέσκο, ψημένο χαλούμι και βινεγκρέτ φρέσκου δυόσμου
Leafy greens, lentils, wheat, egg in vinegar, cherry tomatoes, cucumber,
spring onion, grilled halloumi cheese and fresh mint vinaigrette 

€7.80 

€9.20 

 

€9.50 

 

 

 

 

€9.00 

 



Ζεστά Ορεκτικά / Hot Appetizers

Σούπα Ημέρας  _______________________________________________________________________
Soup of the Day                                       
Αρωματισμένη σούπα με φρέσκα υλικά, ζεστή είτε κρύα, αναλόγως εποχής
Hot or cold soup, depending on season, with fresh ingredients

Κεφτέδες Λαχανικών ___________________________________________________________________       
Vegetable Balls                                               
Κεφτέδες από λαχανικά εποχής και αρωματικά βότανα σε στρώση από πουρέ καρότο
Vegetable balls made of seasonal vegetables and fresh herbs served on a layer of carrot purée

Γεμιστά Λαχανικά  _____________________________________________________________________
Stuffed Vegetables 
Κολοκύθι και κρεμμύδι με γέμιση λαχανικών, καβουρδισμένο κουκουνάρι 
και φρέσκα αρωματικά. Συνοδεύεται με πουρέ μπιζέλι
Zucchini and onion stuffed with vegetables, toasted pine nuts and fresh herbs.
Served with peas purée 

Χαλουμοκεφτέδες  _____________________________________________________________________
Halloumi Balls                                                        
Κεφτέδες με χαλούμι, αναρή και φρέσκο δυόσμο σε στρώση από πουρέ καπνιστής
πιπεριάς και αρωματικό ελαιόλαδο
Cheese balls with halloumi cheese, anari cheese and fresh mint, served on a layer
of smoked red pepper purée and aromatic olive oil

Κουπέπια ____________________________________________________________________________
Koupepia                                                    
Αμπελόφυλλα γεμιστά με χοιρινό κιμά, ρύζι και μείγμα αρωματικών ψημένα 
σε φρέσκια σάλτσα ντομάτας. 
Vine leaves filled with pork minced meat, rice and fresh herbs cooked in
fresh tomato sauce. 

Κεφτέδες _____________________________________________________________________________                        
Meatballs                                                    
Παραδοσιακοί χοιρινοί κεφτέδες. Συνοδεύονται με χαλούμι
σχάρας σε στρώση κρεμώδης καπνιστής μελιτζανοσαλάτας
Traditional pork meatballs. Served with grilled
halloumi on a layer of creamy smoked eggplant

Αρνί Συκωταριά  ______________________________________________________________________
Lambs Liver
Συκωτάκια αρνίσια ψημένα σε κόκκινο κρασί με κρεμμύδια, σερβιρισμένα σε κριθαροκούλουρο
Lamb liver cooked in red wine with onions, served on barley rusk

Κριθαράκι με Χωριάτικο Λουκάνικο________________________________________________________                        
Orzo with Village Sausage
Κριθαράκι με ντομάτα, πράσο, χωριάτικο λουκάνικο, μανιτάρια,
πιπεριά σχάρας και ώριμη αναρή
Orzo with tomato, leek, village sausage, mushrooms,
roasted pepper and matured anari cheese

€4.90 

€4.20 

 

 

€4.90 

 

€5.20 

 

€5.50 

 

 

€4.80

€8.50 

€8.10



Ραβιόλες _____________________________________________________________________________
Ravioli                                                              
Παραδοσιακές ραβιόλες με γέμιση από χαλούμι. Σερβίρονται με
ελαφριά σάλτσα απο σπανάκι
Traditional ravioli filled with halloumi. Served with light spinach sauce

Μακαρόνια του Φούρνου  _______________________________________________________________
Traditional Baked Pasta                                        
Παραδοσιακά μακαρόνια στο φούρνο με χοιρινό κιμά, επικάλυψη κρέμας μπεσαμέλ
και τριμμένο χαλούμι
Traditional baked pasta with pork minced meat, topped with béchamel cream and grated halloumi cheese

Κοτόπουλο Πούρι Πούρι ________________________________________________________________                  
Chicken Pouri Pouri 
Ρολό από καπηρωμένο φιλέτο κοτόπουλο, συνοδευμένο με αρωματικό πουργούρι,
μανιτάρια και πουρέ από σπαράγγια 
Rolled breaded chicken fillet served with fried cracked wheat pilaf with mushrooms and asparagus puree

Γεμιστό Χοιρινό  _______________________________________________________________________
Stuffed Pork                                                
Ψαρονέφρι γεμιστό με χαλούμι και δυόσμο. Σερβίρεται με λαχανικά εποχής,
σπαστές πατάτες πουρέ αρωματισμένες με κόλιανδρο και σάλτσα καπνιστής κουμανδαρίας.
Pork fillet stuffed with halloumi cheese and fresh mint. Served with seasonal vegetables,
crushed potato puree, flavoured with coriander and smoked commandaria sauce

Χοιρινό Κότσι  ________________________________________________________________________
Pork Shank
Χοιρινό κότσι σιγοψημένο στο φούρνο με φύλλα τερατσιάς και σάλτσα απο κρασί μαραθεύτικο,
έψημα, και σχίνο σπαστό. Σερβίρεται με πουρέ γλυκοπατάτας και λαχανικά εποχής
Pork shank slow cooked in the oven with carob tree leaves with maratheftiko
wine sauce, grape syrup and schinos. Served with sweet potato puree and seasonal vegetables

Τσιπούρα ____________________________________________________________________________                       
Sea Bream                                                  
Φιλέτο τσιπούρας** σε στρώση από καραμελωμένα κρεμμύδια, μαύρες ελιές* και φρέσκο κόλιανδρο.
Σερβίρεται με πουρέ φακής, ταχίνι και αρωματικό ελαιόλαδο
Sea bream** fillet served on a layer of caramelized onions, black olives* and fresh coriander.
Served with lentil purée, tahini and aromatic olive oil 

Αρνί Κλέφτικο  ________________________________________________________________________
Lamb Kleftiko                                              
Αρνί κλέφτικο σιγοψημένο με κρεμμύδι, ντομάτα και δάφνη.
Σερβίρεται με λεμονάτες πατάτες αρωματισμένες με κόλιανδρο 
Lamb kleftiko slow cooked with onion, tomato and bay leaf.
Served with lemon and coriander flavoured potatoes

Τταβάς Λευκαρίτικος  ___________________________________________________________________
Ttavas Lefkaritikos 
Αρνί, ρύζι γλασέ, πατάτες, ντομάτα και λαχανικά, αρωματισμένα με αρτυσιά
και σιγοψημένα σε παραδοσιακό πήλινο σκεύος 
Lamb, short grain rice, potatoes, tomatoes and vegetables, flavoured with
cumin and slow - cooked in a traditional clay pot

* Πιθανόν να περιέχει κουκούτσια / May contain pits
** Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα / May contain small bones

Κυρίως Πιάτα / Main Dishes

€8.90 

 

€9.30 

€12.80 

€15.00 

 

€15.20 

 

€15.30

 

€15.30

€13.80 



Σουβλάκι Kοτόπουλο ________________________________________________________________ 
Chicken Kebab 

 
Σουβλάκι Xοιρινό  ___________________________________________________________________ 
Pork Kebab

 
Σιεφταλιά __________________________________________________________________________ 
Sheftalia 

 
Μιξ Χοιρινό Σουβλάκι και Σιεφταλιές  ___________________________________________________ 
Mix Pork Kebab and Sheftalia                                           

 Όλα τα πιο πάνω σερβίρονται με Κυπριακή πίτα, φρέσκες τηγανητές πατάτες και σαλάτα
All of the above are served with Cyprus pita, fresh French fries and salad 

Μισό Κοτόπουλο Σχάρας_____________________________________________________________
Half Chicken on the Grill
Μισό κοτόπουλο σχάρας μαριναρισμένο με ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού και
φρέσκα αρωματικά. Σερβίρεται με τηγανητές γλυκοπατάτες και σαλάτα
Half chicken on the grill, marinated with olive oil, lemon juice and fresh herbs.
Served with fried sweet potatoes and salad

Μπιφτέκια _________________________________________________________________________
Pork Burgers 
Μπιφτέκια από χοιρινό κιμά, χαλούμι και κυπριακά βότανα.
Σερβίρονται με φρέσκες τηγανητές πατάτες και σαλάτα
Homemade pork burgers with halloumi cheese and Cyprus herbs.
Served with fresh French fries and salad

Χοιρινή Μπριζόλα ___________________________________________________________________ 
Pork Chop                                                 
Χοιρινή μπριζόλα ψημένη στα κάρβουνα. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές και συνοδευτική σαλάτα
Pork chop cooked on the wood grill. Served with French fries and side salad

Αρνίσια Παϊδάκια ___________________________________________________________________ 
Lamb Chops                                                         
Αρνίσια παϊδάκια γάλακτος ψημένα στα κάρβουνα.
Σερβίρονται με πατάτες τηγανητές και συνοδευτική σαλάτα
Baby lamb chops cooked on the wood grill.
Served with French fries and side salad

Στα Κάρβουνα / On the Wood Grill

€10.90 

€10.60 

€10.60 

 

€11.60 

€13.20

€11.20 

 

€12.80 

€15.80



Κυπριακόν - Γεύσεις  ____________________________________________________________________
Kipriakon - Geusis                                                                                                                 (ανά άτομο / per person)              
Ταλατούρι, ταχίνι, χούμους, ελιές* τσακιστές, καπνιστή μελιτζάνα, ντιπ από λουβί,
χωριάτικη σαλάτα, κεφτέδες λαχανικών, κριθαράκι με χωριάτικο λουκάνικο, μανιτάρια, χαλούμι σχάρας,
λουκάνικο, παστουρμάς, πατάτες, πουργούρι, κεφτέδες, σιεφταλιά, κοτόπουλο και χοιρινό σουβλάκι, 
τταβάς και φρέσκα φρούτα
Talatouri, tahini, houmous, cracked green olives*, smoked eggplant salad, black eyed bean dip,
village salad, vegetable balls, orzo with village sausage, mushrooms, grilled halloumi, sausage,
spicy sausage, potatoes, cracked wheat pilaf, meatballs, sheftalia, chicken and pork kebab,
ttavas and fresh fruits

Χορτοφαγικός  _________________________________________________________________________
Vegetarian                                                                                                                               (ανά άτομο / per person)
Ταλατούρι, ταχίνι, ντιπ από λουβί, καπνιστή μελιτζάνα, ελιές* τσακιστές, 
χούμους, χωριάτικη σαλάτα, λαχανικά εποχής, μανιτάρια, γεμιστά λαχανικά, 
ραβιόλες, χαλούμι σχάρας, πατάτες, πουργούρι, κεφτέδες λαχανικών και φρέσκα φρούτα
Talatouri, tahini, black eyed bean dip, smoked eggplant salad, cracked green olives*,
houmous, village salad, seasonal vegetables, mushrooms, stuffed vegetables, ravioli, grilled 
halloumi, potatoes, cracked wheat pilaf, vegetable balls and fresh fruits

Επιπρόσθετα Πιάτα Μεζέ  ________________________________________________________________  
Additional Meze Dishes                                                                                                                 (ανά πιάτο / per dish)

Ραβιόλες / Ravioli  ______________________________________________________________________ 

Τταβάς / Ttavas  ________________________________________________________________________ 

Ελάχιστη παραγγελία για 2 άτομα
Ο μεζές ενδέχεται να διαφοροποιηθεί αναλόγως εποχής και πιάτων ημέρας 
Minimum order for 2 persons
Meze might change according to season or daily dishes

€12.00

€15.00

Σούβλα Kοτόπουλο _____________________________________________________________________                        
Chicken Souvla                                             
Κοτόπουλο στη σούβλα μαριναρισμένο με Κυπριακά βότανα. 
Συνοδεύεται με λεμονάτες πατάτες αρωματισμένες με κόλιανδρο
Chicken souvla marinated with Cyprus herbs.
Served with lemon and coriander flavoured potatoes 

Σούβλα Αρνί ___________________________________________________________________________                                           
Lamb Souvla                                                         
Αρνί σούβλα μαριναρισμένο με μαντζουράνα, ρίγανη και ντομάτα.
Συνοδεύεται με λεμονάτες πατάτες αρωματισμένες με κόλιανδρο 
Lamb souvla marinated with marjoram, oregano and tomato.
Served with lemon and coriander flavoured potatoes

Ρωτήστε το σερβιτόρο σας για διαθεσιμότητα
Ask your waiter for availability

Επιλογές Μεζέ / Meze Selection

Στη Σούβλα / On The Spit

* Πιθανόν να περιέχει κουκούτσια / May contain pits

€22.00 

 

 

 

 

€16.00

€4.00

€4.50

€5.00



MENOY ΜΕ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
FISH AND SEAFOOD MENU

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ • FISH & SEAFOOD

ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΓΑΝΗΤΟ / FRIED CALAMARI                                                14.80
Καλαμάρι τηγανητό, συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές 
και σάλτσα  καπνιστής γλυκιάς πιπεριάς 
Fried calamari, served with French fries and smoky sweet pepper sauce

ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΣΧΑΡΑΣ / GRILLED CALAMARI                                                         16.20
Καλαμάρι στη σχάρα, σερβιρισμένο με πατάτες τηγανητές και λαχανικά σχάρας
Grilled calamari, served with French fries and grilled vegetables

ΧΤΑΠΟΔΙ ΣΧΑΡΑΣ / GRILLED OCTOPUS                                                       18.50
Χταπόδι στη σχάρα με ψητά λαχανικά και λαδολέμονο με αρωματικά
Octopus with grilled vegetables and oil-lemon dressing with herbs

ΦΙΛΕΤΟ ΞΙΦΙΑ / SWORDFISH STEAK                                                             14.00
Φιλέτο ξιφία στη σχάρα, σερβιρισμένο με πατάτες τηγανητές και λαχανικά σχάρας
Grilled sword�sh steak, served with French fries and grilled vegetables 

ΣΟΛΟΜΟΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ / NORWEGIAN SALMON                                     18.80
Σολομός Νορβηγίας στη σχάρα, σερβιρισμένος με λαχανικά σχάρας
Norwegian salmon on the grill, served with grilled vegetables

ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ • FRESH FISH

ΤΟ ΚΙΛΟ / 
PER KILO

ΤΣΙΠΟΥΡΑ / SEA BREAM                                                                                     40.00
ΛΑΒΡΑΚΙ / SEA BASS                                                                                            45.00
ΦΑΓΚΡΙ / RED SNAPPER                                                                                      70.00
ΑΣΠΡΟΒΛΑΧΟΣ / WHITE GROUPER                                                               70.00 

   

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ / All prices are in euro 
Οι τιμές περιλαμβάνουν το δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ

 Prices include service charge and VAT

Παρακαλώ ενημερώστε το σερβιτόρο σας για να σας παρέχει τις σχετικές πληροφορίες 
για τα προϊόντα, σε σχέση με τυχόν αλλεργίες, δυσανεξίες και ευαισθησίες 

Please inform your waiter if you have any food allergy, intolerance 
or sensitivity to provide you the necessary information and assist you 

with choosing the products suitable for your needs

Αν και έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για να διασφαλιστεί ότι όλα τα οστά απομακρύνονται 
από τα προϊόντα των ψαριών μας, μερικά οστά μπορεί ακόμα να βρεθούν

Although every care has been taken to ensure that all bones are removed 
from our �sh products, some bones may still be found

Φαγκρί σχάρας / Red Snapper on the Grill



Ρυζόγαλο __________________________________________________________________________
Rice Pudding
Παραδοσιακό ρυζόγαλο με περγαμόντο
Traditional rice pudding with bergamot 

Κρέμα Χαλεπιανό ___________________________________________________________________
Pistachio Cream                                              
Ελαφριά κρέμα με γεύση χαλεπιανό σερβιρισμένη με παγωτό μαστίχα και κρούστα μπακλαβά
Light cream with pistachio flavour, served with mastic ice cream and baklava twirl

Μους Αναρής  ______________________________________________________________________
Anari Mousse                                                
Καρυδόπιτα με επικάλυψη μους αναρής - λευκής σοκολάτας, σπαστό παστελάκι 
και παγωτό βανίλια
Walnut cake topped with anari - white chocolate mousse, crushed pastellaki and 
vanilla ice cream

Δάχτυλα __________________________________________________________________________
‘Daktyla’ Ladies Fingers
Σπιτικά συροπιαστά δάχτυλα με φύλο και γέμιση αμυγδάλου*
Fried ‘daktyla’ stuffed with almonds* in pastry dough with syrup 

Λουκουμάδες  ______________________________________________________________________
Fried Honey Balls                                                     
Παραδοσιακοί λουκουμάδες με παγωτό της αρεσκείας σας
(χρόνος παρασκευής 15 λεπτά)
Fried honey balls served with ice cream of your choice
(preparation time 15 minutes)

Γλυκό του Κουταλιού ________________________________________________________________
Preserved Fruits                                                      
Επιλογή από παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού.
Σύκο, Καρυδάκι, Καρπούζι, Κιτρόμηλο, Κυδώνι
Selection from traditional preserved fruits.
Fig, Walnut, Watermelon, Citron, Quince

Φρέσκα Φρούτα   ___________________________________________________________________
Fresh Fruits                                                          
Πιατέλα με φρέσκα φρούτα εποχής
Platter with seasonal fresh fruits

Μπάλα Παγωτό  ____________________________________________________________________
Ice Cream Scoop                                                         
Επιλογή από βανίλια, φράουλα, σοκολάτα, τριαντάφυλλο και μαστίχα
Selection from vanilla, strawberry, chocolate, rose, mastic

Επιδόρπια / Desserts

€3.00

€4.00

€5.80

 

 

€5.00 

€4.80 

€2.80 

 

 

€7.00 

 

€1.60

* Πιθανόν να περιέχει κέλυφος ξηρών καρπών / May contain nut shells 



Ζεστά Ροφήματα / Hot Drinks  

Κρύα Ροφήματα / Cold Drinks

Κυπριακός Καφές με Λουκούμι Γεροσκήπου __________________________________________________
Cyprus Coffee with Geroskipou Loukoumi 
 
Εσπρέσο / Espresso ____________________________________________________________________ 
 
Διπλός Εσπρέσο / Double Espresso ________________________________________________________
 
Καπουτσίνο / Cappuccino ________________________________________________________________ 

Νεσκαφέ / Nescafe  _____________________________________________________________________ 

Τσάι (Επιλογή από Κυπριακά βότανα) / Tea (Selection of Cyprus herbs)  ____________________________

Φρέντο Εσπρέσο / Freddo Espresso ________________________________________________________

Φρέντο Καπουτσίνο / Freddo Cappuccino ____________________________________________________ 

Φραπέ / Frappe ________________________________________________________________________ 
 
Σουμάδα / Traditional Almond Drink ‘Soumada’ ________________________________________________

Παγωμένο Ρόφημα Τριαντάφυλλο / Iced Local Rose Drink _______________________________________

Αναψυκτικά  / Soft Drinks (250ml)  __________________________________________________________ 
Coca Cola, Coca Cola Zero, Coca Cola Diet, Sprite, Sprite Zero, Fanta Orange, Soda, Tonic   
 
Φρέσκος Χυμός Πορτοκάλι / Fresh Orange Juice (250ml) ________________________________________ 
 
Χυμoί Φρούτων / Fruit Juices (250ml) _______________________________________________________ 
Μήλο, Ανανάς, Πορτοκάλι, Ροδάκινο
Apple, Pineapple, Orange, Peach
  

Παγωμένο Τσάι Λεμόνι / Iced Tea Lemon (250ml) ______________________________________________

Παγωμένο Τσάι Ροδάκινο / Iced Tea Peach (250ml) ____________________________________________

Εμφιαλωμένο Νερό / Mineral Water (0.5lt)   ___________________________________________________

Εμφιαλωμένο Νερό / Mineral Water (1lt) _____________________________________________________

Ανθρακούχο Νερό San Pellegrino / Sparkling Water San Pellegrino (250ml) _________________________
 
Ανθρακούχο Νερό San Pellegrino / Sparkling Water San Pellegrino (750ml) _________________________

Ανθρακούχο Νερό Perrier / Sparkling Water Perrier (330ml)  _____________________________________

€2.20 

 
€2.50 

 
€3.00 

 
€3.10 

 
€2.50 

 
€2.20

€3.00

€3.30

€2.50

€2.40

€2.20

€2.50

 
€3.40 

 
€2.40 

 

€2.60 
 

€2.60 
 

€1.30  
 

€2.50 

€2.60
 

€4.60 

€3.30

ΠΟΤΆ DRINKS



ΠΟΤΆ DRINKS

Μπύρες / Beers

Οινοπνευματώδη Ποτά / Spirits 

KEO Βαρελίσια / KEO Draught (250ml) _____________________________________________________
KEO Βαρελίσια / KEO Draught (500ml) _____________________________________________________

Carlsberg Βαρελίσια / Carlsberg Draught (250ml)  _____________________________________________ 
Carlsberg Βαρελίσια / Carlsberg Draught (500ml)  _____________________________________________

Leon Βαρελίσια / Leon Draught (250ml) _____________________________________________________
Leon Βαρελίσια / Leon Draught (500ml) _____________________________________________________
 
KEO (330ml) _________________________________________________________________________
KEO Light (330ml) _____________________________________________________________________
Carlsberg (330ml)   _____________________________________________________________________
Leon (330ml) __________________________________________________________________________

Humor Pilsner Κυπριακή Μπύρα Μικροζυθοποιίας  ____________________________________________
Cyprus Microbrewery (330ml)
Φρέσκια, μη παστεριωμένη, αφιλτράριστη μπύρα με ελαφριά και ευχάριστη γεύση και διακριτική πικράδα
Fresh, unpasteurised, unfiltered beer with light and pleasant taste and discreet bitterness

Humor Weiss Κυπριακή Μπύρα Μικροζυθοποιίας _____________________________________________
Cyprus Microbrewery (500ml)
Φρέσκια, μη παστεριωμένη, αφιλτράριστη μπύρα με διακριτικό άρωμα γαρίφαλου και μπανάνας
και ελαφριά γλυκόξινη επίγευση
Fresh, unpasteurised, unfiltered beer with distinctive cloves and banana flavour and light
sweet-sour aftertaste

ERDINGER Χωρίς Αλκοόλ _______________________________________________________________
ERDINGER Alcohol Free (500ml)

Ζιβανία KEO Σουλτανίνα / Zivania KEO Soultanina   ______________________________________

Ζιβανία Θουκής / Zivania Thoukis   ___________________________________________________
Ζιβανία  Λοέλ / Zivania Loel  ________________________________________________________ 

Ζιβανία Λοέλ Κόκκινη / Zivania Loel Red  ______________________________________________
Ζιβανία Τσιάκκα Κόκκινη / Zivania Tsiakka Red  _________________________________________

Ούζο Θουκής Super Extra / Ouzo Thoukis Super Extra ___________________________________
 
Ούζο KEO Extra Fine / Ouzo KEO Extra Fine  __________________________________________          

Mπράντι ΚΕΟ VSOP / Brandy KEO VSOP _____________________________________________ 
     
Mπράντι ΚΕΟ Five Kings / Brandy KEO Five Kings ______________________________________

Λικέρ Πορτοκάλι / Filfar Liqueur  _____________________________________________________

Διεθνείς Οινοπνευματώδη / International Regular Spirits __________________________________
 
Διεθνείς Ανώτερης Ποιότητας / International Premium Spirits _______________________________

€2.80 
€4.10 

 

€2.80 

€4.10

€2.80 

€4.10 

€3.00 
€3.00
€3.00 
€3.00

€5.50

€6.80

€5.50

€10.00 

€10.00 
€10.00 

€10.00 

€10.00

€5.30
€5.30 

 
€3.00 

 
€3.00 

 
€3.00 

 
€4.00 

 
€4.00 

 
€5.30 

 
€6.50

4cl 20cl



Brandy Sour __________________________________________________________________________
Κυπριακό Μπράντυ, Μαύρη Ζάχαρη, Φρέσκος Χυμός Λεμονιού, Angostura Bitters και Σόδα
Cyprus Brandy, Brown Sugar, Fresh Lemon Juice, Angostura Bitters and Soda 
 
Kipriakon Mojito _______________________________________________________________________
Ζιβανία Κόκκινη, Δυόσμος, Σιρόπι Τριαντάφυλλο, Φρέσκος Χυμός Λεμονιού και Σόδα
Zivania Red, Mint, Rose Syrup, Fresh Lemon Juice and Soda

Eiva _________________________________________________________________________________
Ζιβανία Κόκκινη, Φίλφαρ, Πουρέ Φράουλας, Σιρόπι Καρπούζι, Φρέσκος Χυμός Λεμονιού 
και Τρίμμα Χαλούμι  
Zivania Red, Filfar, Strawberry Purée, Watermelon Syrup, Fresh Lemon Juice and Grated Halloumi  
 
Popasto ______________________________________________________________________________
Μαστίχα Λικέρ, Λουκούμι Γεροσκήπου Τριαντάφυλλο, Φρέσκος Χυμός Πορτοκάλι,
Σιρόπι Τριαντάφυλλο και Χυμός Λάιμ   
Mastic Liqueur, Traditional Geroskipou Rose Loukoumi, Fresh Orange Juice,
Rose Syrup and Lime Juice
 
Maratheftiko __________________________________________________________________________
Κρασί Μαραθεύτικο, Πουρές Βατόμουρο, Φρέσκος Βασιλικός και Σόδα
Maratheftiko Wine, Raspberry Purée, Fresh Basil and Soda

Nektar Karidaki  _______________________________________________________________________
Κουμανδαρία, Σιρόπι Τριαντάφυλλο, Δεντρολίβανο, Γλυκό Καρυδάκι και Σόδα
Commandaria, Rose Syrup, Rosemary, Walnut Preserve Sweet and Soda

Κοκτέιλ / Cocktails

ΠΟΤΆ DRINKS

€5.30 
 

€6.00

€6.50 
 
 
 
 
 

€6.50 
 
 
 

 
 

€6.00

€6.00

Παρακαλώ ενημερώστε το σερβιτόρο σας για να σας παρέχει τις σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα, σε σχέση με τυχόν 
αλλεργίες, δυσανεξίες και ευαισθησίες.

 
Please inform your waiter if you have a food allergy, intolerance or sensitivity to provide you the necessary information and assist 

you with choosing the products suitable for your needs.  

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα υπηρεσίας και ο ΦΠΑ 
Prices include all service charges and VAT



Παλιό Λιμάνι, Λεμεσός 3042  
Old Port, 3042 Limassol  

Tel.: 25101555 / Fax: 25029291 
Email.: tokipriakon@phc.com.cy


