
ΜΟΥΣΑΚΑΣ (ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ)  ......................................€12,00
MOUSAKA (SERVED WITH SALAD)  ..................................................€12,00
ΑΦΕΛΙΑ Συνοδεύεται με πατάτες και σαλάτα  ...............................................€10,00
AFELIA Cooked in red wine and coriander   .................................................€10,00
Served with salad and French fries

ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Η ΜΕΛΙ  .......................................................... €6,00
CREPES WITH PRALINE OR HONEY  .................................................. €6,00
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ, ΚΑΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΙΑ Ή ΦΡΟΥΤΑ  ......... €5,50
YOGHURT WITH HONEY CINNAMON WALNUTS OR FRUITS  .. €5,50
ΜΗΛΟ ΤΟΥ ΣΕΦ  ........................................................................................... €5,50
CHEFS STUFFED APPLE WITH BLACKCURRANT  ....................... €5,50
ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ  ........................................................................................ €4,50
FRUIT SALAD  ............................................................................................... €4,50
ΠΑΓΩΤΟ ΑΝΑ ΜΠΑΛΑΚΙ  .......................................................................... €1,50
ICE CREAM PER SCOOP  ......................................................................... €1,50
ΓΛΥΚO ΗΜΕΡΑΣ  ........................................................................................... €5,00
DESSERT OF THE DAY ............................................................................. €5,00

ΟΜΕΛΕΤΤΑ  .................................................................................................... €8,00
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές (κατ’ επιλογήν)
OMELETTE  .................................................................................................... €8,00
Served with fresh cut French fries (create your own variety)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ (συνοδεύεται με σαλάτα)   ......................................... €8,00
GIANT BEENS (served with salad)  .............................................................€8,00
CLUB SANDWICH WITH FRENCH FRIES  .......................................€10,00

NACHOS ΜΕ ΜΠΕΙΚΟΝ – NACHOS WITH BACON  ........................ €6,50
NACHOS ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ – NACHOS WITH CHICKEN  ............. €8,50
ΠΙΤΤΑ ΜΕ ΧΑΛΛΟΥΜΙ Η ΛΟΥΝΤΖΑ ....................................................... €8,50
Σερβίρεται με ντομάτα και πατάτες τηγανητές
HALLOUMI OR LOUNTZA IN PITTA BREAD  ..................................... €8,50
Served with tomatoes and French fries
ΠΙΤΑ ΜΕ ΤΟΝΟ  ............................................................................................. €8,50
Σερβίρεται με πατάτες, μαγιονέζα, κρεμμύδι, μαϊντανό
TUNA IN PITA BREAD  ............................................................................... €8,50
Served with French fries, mayonnaise, onion, purslay

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ..............................................................€12,00
Γαρίδες, μύδια, καβούρι, πράσινη πιπεριά, πικάντικη σάλτσα ντομάτας
SEAFOOD PASTA  .....................................................................................€12,00
Shrimps, mussels, crab, green peppers, spicy tomato sauce
ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ  ..........................................................€11,00
Μανιτάρια, πιπέρια, ζαμπόν, μπέικον, σκόρδο, φρέσκα κρέμα
CARBONARA PASTA  ..............................................................................€11,00
Mushrooms, peppers, ham, bacon, garlic, fresh cream
ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ EΡΩΔΟΣ  .......................................................................€12,00
Με φέτα, ρίγανη και πικάντικη σάλτσα ντομάτας
ERODOS PASTA  ........................................................................................€12,00
Feta cheese, oregano and spicy tomato sauce
ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΣΕΦ  ......................................................................€12,00
Ταλιατέλα από σπανάκι, μανιταράκι, φιλέτο κοτόπουλο μαριναρισμένο με σκόρδο, 
σβησμένο με λευκό κρασί και φρέσκα κρέμα
CHEFS PASTA  ............................................................................................€12,00
Spinach pasta tagliatelle, mushrooms, marinated with garlic chicken in a white 
wine and fresh cream

ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΓΑΝΗΤΟ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ)  .....................................€10,00
Συνοδεύεται με πατάτες και σαλάτα
SQUID (FROZEN)  ......................................................................................€10,00
Served with French fries and fresh salad
ΣΟΛΩΜΟΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ  ..........................................................................€17,00
Με νορβηγικό σως, λαχανικά ατμού και πατάτα στη σχάρα
NORWΑΥ’S SALMON  ...............................................................................€17,00
Salmon with Norway sauce, steamed vegetables and jacket potatoes
ΛΑΥΡΑΚΙ Η ΤΣΙΠΠΟΥΡΑ  .........................................................................€14,00
Σερβίρεται με σαλάτα, φρέσκες πατάτες και λαχανικά ατμού
SEABREAM OR SEABASS  ...................................................................€14,00
Served with fresh salad and fresh cut French fries and steamed vegetables

ΣΑΛΑΤΕΣ – SALADS

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ  ................................................................................... €8,50
Μαρούλι, ρόκα, κόλιανδρος, ντομάτα, αγγουράκι, φέτα, κρεμμύδι, ελιές, δυόσμος, 
πιπέρια, ξυδάτα
VILLAGE SALAD  ......................................................................................... €8,50
Lettuce, rocket leaves, coriander, tomato, cucumber, feta, onions, mint, olives, 
pickles, green peppers
ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ  .......................................................................€10,00
Μαρούλι, γαρίδες, καβούρι, μύδια, καλαμάρι, ντομάτα, αγγουράκι, αυγό, σως κόκτεϊλ
SEAFOOD SALAD  ....................................................................................€10,00
Lettuce, shrimps, crab sticks, mussels, squid, tomato, cucumber, egg, 
cocktail sauce
ΣΑΛΑΤΑ ΡΟΚΚΑΣ  ........................................................................................ €8,50
Με λιαστές ντομάτες ραντισμένες και βαλσάμικο ξύδι, με ρόδι, καρύδια
και σκληρό τυρί 
ROCKET SALAD  ......................................................................................... €8,50
With sundried tomatoes sprinkled with balsamic vinegar, pomegranate and walnuts 
and dry cheese
ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ  ...........................................................................€12,00
Κοτόπουλο φιλέτο μαριναρισμένο, ψημένο στη σχάρα, με φρεσκοκομμένο μαρούλι, 
κρουτόνια, κάπαρη, ντοματίνια, ψημένο μπέικον και παρμεζάνα και saesar sauce
CEASAR SALAD  .......................................................................................€12,00
Marinated grilled chicken fillet, fresh cut lettuce, croutons, capers, cherry 
tomatoes, cooked bacon and parmesan cheese and saesar sauce 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ – STARTERS

MEZE FULL BOARD ανά άτομο (ελάχιστο 2 άτομα)  ...................€20,00
Περιλαμβάνει σαλάτες, ορεκτικά, είδη σχάρας, μαγειρευτά, επιδόρπιο με φρούτα ή 
γλυκό
FULL BOARD MEZE per person (minimum 2 prs)  .......................€20,00
Includes salads, starters, meat on the grill, desert with fruit or sweet

ΜΕΖΕΔΕΣ – MEZE DISHES

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΨΑΡΑ
– THE FISHERMANS BASKET

EΛΑΦΡΙΑ ΠΙΑΤΑ - LIGHT MEALS

ΠΙΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

BRUNCH HOURS

ΣΟΥΠΑ ΗΜΕΡΑΣ  .......................................................................................... €6,00
Ρωτήστε τον σερβιτόρο
SOUP OF THE DAY  ..................................................................................... €6,00
Ask the wait staff
ΣΚΟΡΔΟΨΩΜΟ – GARLIC BREAD ....................................................... €3,00
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ – ΜΕ ΤΥΡΙ  ........................................................... €5,00
STUFFED MUSHROOMS – STUFFED WITH CHEESE
ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΦΟΥΡΝΟΥ  ............................................................................... €8,00
Τυρί φέτα στο φούρνο με ντομάτα
FETA SAGANAKI  ......................................................................................... €8,00
Baked feta cheese with tomato

ΖΕΣΤΗ ΜΙΚΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΙΑ 2  .............................................................€27,00
Σουβλάκι χοιρινό,σουβλάκι κοτόπουλο, μανιτάρια, χαλούμι, λουκάνικο, πανσέτα, 
σιεφταλιά, χόρτα, συκώτι βοδινό,ντομάτα, αγγουράκι, πατάτες
MIXED DOUBLE (FOR 2)  ........................................................................€27,00
Pork kebab, chicken kebab, mushrooms, halloumi, sausage, pansetta, sηieftalia, 
beef liver, vegetables, tomato, cucumbers, French fries
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΡΙΩΝ (ΓΙΑ 2)  .......................................................................€25,00
Διάφορα τυριά, ντομάτα, μαρούλι, κάπαρι και ελιές
CHEESE PLATTER (FOR 2)  ...................................................................€25,00
Different type of cheese, tomatoes, capers, olives
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ (ΓΙΑ 2)  ...........................................................€25,00
Διάφορα αλλαντικά, ντομάτα, μαρούλι
DELI PLATTER (FOR 2)  ..........................................................................€25,00
7 different types of salami and sausages, tomatoes and lettuce
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΕΠΟΧΗΣ (ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ)  ................................. €3,50
FRUIT PLATTER (PER PERSON)  .......................................................... €3,50

Η ΣΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ – PETROS GRILL

ΣΟΥΒΛΑΚΙ XOIΡΙΝΟ  .................................................................................. €9,00
Συνοδεύεται με σαλάτα, ρύζι, τζατζίκι, πατάτες και πίτα
PORK KEBAB  ............................................................................................... €9,00
Served with salad, rice, tzatziki, French fries and pitta bread
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  .......................................................................€10,00
Συνοδεύεται με σαλάτα, ρύζι, τζατζίκι, πατάτες και πίτα
CHICKEN KEBAB ......................................................................................€10,00
Served with salad, rice, tzatziki, French fries and pitta bread
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΓΙΓΑΣ  ...................................................................€13,50
Συνοδεύεται με μανιτάρια σχάρας, ντομάτα, ψητή πατάτα ή πατάτες τηγανητές
PORK CHOP JUMBO  ...............................................................................€13,50
Served with grilled mushrooms,rice, tomatoes, jacket potatoes or French fries
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ  ...................................................€12,00
Συνοδεύεται με ρύζι, πατάτες τηγανητές και σαλάτα
GRILLED CHICKEN BREAST  ...............................................................€12,00
Served with rice, French fries and fresh salad
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΑΡΑΣ  ....................................................................................€13,50
Χοιρινό, κοτόπουλο σουβλάκι, χοιρινή πανσέτα,συκώτι βοδινό, χαλούμι, μανιτάρι, 
λουκάνικο. Συνοδεύεται με σαλάτα και πατάτες τηγανητές
MIX GRILL  ....................................................................................................€13,50
Pork souvlaki, chicken souvlaki, pork pansetta, beef liver, halloumi cheese, 
mushroom, sausage, served with salad and French fries
T-BONE STEAK ΧΑΜΑΜ  ........................................................................€24,00
Σως Νταϊάνα. Συνοδεύεται με χόρτα βραστά εποχής και ρύζι
T-BONE STEAK HAMAM  ........................................................................€24,00
Diane sauce, served with steamed seasonal vegetables and rice
IRISH RIB EYE STEAK  ............................................................................€28,00
Σερβίρεται με λαχανικά ατμού, ρύζι και σως απο γλυκιά μουστάρδα και μανιτάρια
IRISH RIB EYE STEAK  ............................................................................€28,00
Served with steamed vegetables, rice and honey mustard with mushrooms
ΧΟΙΡΙΝΟ ΦΙΛΕΤΟ ΓΕΜΙΣΤΟ  ..................................................................€15,00
Με γέμιση δαμάσκηνου, σύκου και χαλουμιού, σάλτσα από μέλι και μουστάρδα, 
μανιταράκια και πιπέρι πράσινο.
Σερβίρεται με χόρτα βραστά και ρύζι
STUFFED PORK FILLET  ........................................................................€15,00
Plum filling, fig and halloumi cheese, mustard and honey sauce, mushrooms 
and green peppers. Served with boiled vegetables and rice
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΜΙΣΤΟ  ...........................................................................€15,00
Φιλέτο κοτόπουλο γεμιστό με σπανάκι και φέτα. Σως απο ούζο και φρέσκα κρέμα. 
Συνοδεύεται από χόρτα βραστά και ρύζι.
STUFFED CHICKEN  .................................................................................€15,00
Chicken fillet stuffed with spinach fetta cheese, ouzo and fresh cream. 
Served with steamed seasonal vegetables and rice
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΡΩΔΟΣ  ...........................................................................€12,00
Μανιταράκια, χόρτα βραστά, άσπρη σάλτσα. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
ERODOS CHICKEN  ..................................................................................€12,00
Served with mushrooms, boiled vegetables, fresh cream and French fries

● ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ ● ALL THE PRICES INCLUDING VAT

PASTA LOVERS

ΣΠΙΤΙΚΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ 180 γρ.  ..................................................................€10,00
Σερβίρεται με σαλάτα και πατάτες
HOMEMADE BURGER 180 gr. .............................................................€10,00
Served with green salad and fresh fries
ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ  .................................................................................€12,50
Ζουμερό σπιτικό μπιφτέκι ψημένο μέσα σε ζύμη ψωμιού. Περιέχει ντομάτα, 
μουστάρδα, κέτσαπ και τυρί. Σερβίρεται με φρέσκες πατάτες 
ITALIAN BURGER  ....................................................................................€12,50
Juicy homemade burger covered with dough, stuffed with fresh cut 
tomatoes, mustard, ketchup, and cheese, served with French fries

O

 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ PARTIES
& ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ASK THE MANAGMENT

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ ΨΥΧΗΣ - SOUL DESSERTS 

TΣΙΜΠΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΟΣ!!!
PARTIES AND

OUTSIDE CATERING
AVAILABLE

Διακοσμητικός φωτισμός



π ω... ρε φίλε, 20 χρόνια, σαν να λέμε 
2 δεκαετίες... 2 δεκαετίες με χο-
ρούς, γλέντια, χαμόγελα, ξεγνοια-

σιά αλλά και με κλάματα, αίγνιες, στενα-
χώριες, μοναξιές. Ε... λοιπόν, ο «Ερωδός» 
εδώ και 20 χρόνια προσφέρει σε όλους 
τους φίλους του ένα χώρο που μένει αναλ-
λοίωτος στα χρόνια. Ένα χώρο που πας 
εκεί και πάντα ξέρεις πως είναι ζεστός, 
τρυφερός, γλυκός και δοτικός!!! Όταν θα 
διαβείς την πόρτα του με χαμόγελο, αυτός 

θα γελάσει μαζί σου, όταν θα περάσεις με 
δάκρυα θα κλάψει μαζί σου και όταν θα πε-
ράσεις πέφτοντας, θα πέσει μαζί σου. Σε 
ένα χώρο που υψώνεις τα ποτήρια πάνω 
και φωνάζεις λέγοντας «και στις χαρές και 
στις λύπες πάμεεε εις υγείαν» και ξέρεις 
ότι αυτό ισχύει, γιατί το έχεις ζήσει, όλοι 
μας το έχουμε ζήσει. Ο «Ερωδός» μετά 
από 20 χρόνια ευχαριστεί ειλικρινά τους 
φίλους του... βασικά... συγνώμη, την οικο-
γένειά του, που τον στήριζε όλα αυτά τα 

χρόνια με πίστη και μια οικογένεια που δεν 
έσπασε στα χρόνια σαν γυαλί που σπάει 
σε κομμάτια, αλλά έμεινε ενωμένη σαν ένα 
τείχος όπως τα τείχη της Λευκωσίας μας, 
που χτίστηκαν με σκληρή δουλειά σιγά-σι-
γά με τα χρόνια και δεν διαλύθηκαν, ούτε 
καταστράφηκαν.

Ευχαριστούμε

ΚΑΤΙ ΜΙΚΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΥ

GREEK COFFEE  .......................................................................................... €2,00
GREEK COFFEE DOUBLE  ...................................................................... €2,90
FRAPE  ............................................................................................................. €3,00
FRAPE ICE CREAM  .................................................................................... €4,50
FRAPE BAILEYS  ......................................................................................... €6,00
FILTER COFFEE  .......................................................................................... €3,00
ESPESSO  ....................................................................................................... €2,00
ESPESSO DOUBLE  .................................................................................... €2,50
CAPPUCCINO  ............................................................................................... €3,50
FREDDO ESPESSO  .................................................................................... €3,00
FREDDO ESPESSO CAPPUCCINO  ...................................................... €3,50
IRISH COFFEE  ............................................................................................. €6,00
CALYPSO COFFEE  ..................................................................................... €6,00
GRAND MARNIER COFFEE  .................................................................... €6,00
ΗΟΤ CHOCOLATE  ...................................................................................... €3,50
ΤΕΑ  ................................................................................................................... €3,00
ΙCE TEA  .......................................................................................................... €3,00

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500ml / ΜΙΝΕRAL WATER 500ml  ... €1,00
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1 LITRO / ΜΙΝΕRAL WATER 1L  ...... €1,50
ANΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ 250ml / SPARKLING WATER 250ml  .... €3,00

ΠΟΤΆ - DRINKS

COCA COLA 330ml  .................................................................................... €3,00
COCA COLA ZERO 330ml  ....................................................................... €3,00
COCA COLA LIGHT 330ml  ...................................................................... €3,00
SPRITE 330ml  ............................................................................................... €3,00
SODA WATER 330ml  .................................................................................. €3,00
TONIC WATER 330ml ................................................................................. €3,00

AΝΆΨΥΚΤΙΚΆ - SOFT DRINKS

NΕΡΟ - MINERAL WATER

KΆΦΕΔΕΣ - COFFEE

MΠΥΡΕΣ
DRAUGHT
KEO 25cl .........................................................................................€2,80
KEO 50cl  ........................................................................................€3,80
BOTTLE
KEO 33cl  ........................................................................................€3,00
CARLSBERG 33cl  ......................................................................€3,00

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ORANGE 330ml  ........................................................... €4,00
MHΛΟ / APPLE 330ml  ............................................................................ €4,50
ΚΑΡΟΤΟ / CARROT 330ml  .................................................................. €4,50
ΣΠΙΤΙΚΗ ΛΕΜΟΝΑΔΑ / HOMEMADE LEMONADE 330ml  ......... €3,50

PREMIUM WHISKY
CHIVAS 12years 70cl  ......... €65,00
CHIVAS 12years 35cl  ......... €35,00
CHIVAS 12years 20cl  ......... €25,00
CHIVAS 12years 5cl  ..............€6,50

WHISKY
FAMOUS GROUSE 70cl  ...€45,00
FAMOUS GROUSE 35cl  ...€25,00
FAMOUS GROUSE 20cl  ...€15,00
FAMOUS GROUSE 5cl  ........ €5,00

GIN
DAMRAK GIN 70cl  ............ €50,00
DAMRAK GIN 5cl  .................€6,00
BULLDOG 70cl  ................... €50,00
BULLDOG 5cl  ........................€6,00

RUM
BACARDI 70cl  .................... €50,00
BACARDI 5cl ..........................€6,00

TEQUILA
TEQUILA 70cl  ..................... €60,00
TEQUILA 5cl  ...........................€6,00

MASTICHA 70cl  .................. €45,00
MASTICHA 5cl  .......................€6,00
Διάφορα ΛΙΚΕΡ 5cl  ..............€6,00

OUZO
OUZO 70cl ............................ €35,00
OUZO 20cl ............................ €12,00
OUZO 5cl  .................................€3,50

ZIVANIA
LOEL 20cl ............................. €12,00
LOEL 5cl  ..................................€4,00
LOEL shot 3cl  ........................€3,00

COGNAC
REMY MARTIN VS 5cl  ........€9,00
COURVOISIER 
NAPOLEON 5cl  .....................€9,00

BRANDY
KEO VSOP 5cl  .......................€5,50
KEO FIVE KINGS 5cl ...........€6,00
METAXA 5stars 5cl  ..............€6,50

KOUMANTARIA
KEO ST JOHN 35cl  ........... €35,00
KEO ST JOHN 5cl  ................€5,50

WINE BY GLASS  ..................€5,00

VODKA
STOLI VODKA 70cl  ........... €45,00
STOLI VODKA 35cl  ........... €25,00
STOLI VODKA 20cl  ........... €15,00
STOLI VODKA 5cl  ................€5,00

PREMIUM VODKA
BELVEDERE 70cl  .............. €65,00
GRAY GOOSE 70cl  ........... €65,00

SINCE 1999EΚΔΟΣΗ Μ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΑΠΟ ΤΟ 1999
ΕΜΕΙΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΤΟΣ
22 ΧΡONIA

♦ CHEF: ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
♦ ΆRT DIRECTOR: ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΥ

♦ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
    Τηλέφωνο: 99446447, Fax: 22751727 
    e-mail: erodosrestaurant@gmail.com
♦ 1 PATRIARCHOU GREGORIOU STR., NICOSIA 
    Τelephone: 99446447, Fax: 22751727
    e-mail: erodosrestaurant@gmail.com

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ... ΚΑΙ ΕΝΑΣ-ΕΝΑΣ 

ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΑΡΑΙΩΝΟΥΜΕ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΜΑΡΙΟ, 

ΠΑΝΤΕΛΗ, ΗΡΑΚΛΗ, ΔΩΡΟ, ΓΙΑΝΝΟ, 

ΣΠΥΡΟ, ΜΗΤΡΟΠΑΝΟ, ΛΑΥΡΕΝΤΗ, 

ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΠΟΥ 

ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΟ ΓΙΝΑΝ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ 

ΜΕ ΤΣΙΓΑΡΟ ΦΥΓΑΝΕ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ, 

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΕΤΣΙ 

ΟΜΟΡΦΑ ΟΠΩΣ ΠΕΡΝΟΥΣΑΜΕ... ΚΑΙ 

ΝΑ ΣΙΓΟΤΡΑΓΟΥΔAME TA TΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΤΟΥΣ ΠΑΜΕΕΕΕΕ...

Προηγούμενες εκδόσεις menu

NYKTEΣ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ €3 ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
NIGHTS WITH LIVE MUSIC EXTRA CHARGES OF €3 PER PERSON

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣΤ ο ψηφιδωτό της όμορφης 
γειτονιάς μας νομίζω πως 

έχει ολοκληρωθεί. Πλακόστρω-
τα από άλλες εποχές, αλλά και 
μοντέρνα κτίσματα με το Νέο 
Δημαρχείο Λευκωσίας επιτέλους 
μετά από 10 χρόνια εργασιών να 
έχει ολοκληρωθεί και στα θεμέλια 
του να αναδεικνύονται αρχαιολο-
γικοί οικισμοί.
Οι ανασκαφές στο χώρο του Πα-
λιού Δημαρχείου στη Λευκωσία, 
άρχισαν τον Ιούνιο 2010. Προέ-
κυψαν αρχαιολογικά ευρήματα 
από τις εκσκαφές για την ανέγερ-
ση του Νέου Δημαρχείου Λευκω-
σίας. Είναι στο κέντρο των εντός 
των τειχών της πόλης, ο οποίος 
μας δίνει πολλά στοιχεία για την 

ιστορία της πρωτεύουσας, από 
τον 11ο αιώνα μ.Χ. μέχρι το 19ο 
αιώνα. Από τη Βυζαντινή περίο-
δο μέχρι την Αγγλοκρατία. Ανα-
καλύπτηκε μεγάλο μέρος της βυ-
ζαντινής και μεσαιωνικής πόλης. 
Περιλαμβάνει δύο εκκλησίες, κα-
τάλοιπα μνημειακών κτιρίων, ερ-
γαστηριακούς χώρους, δρόμους, 
πηγάδια, τάφους. Ο πλούτος των 
κινητών ευρημάτων, κυρίως της 
βυζαντινής και μεσαιωνικής πε-
ριόδου, αλλά και της Τουρκοκρα-
τίας, μας δίνει μια αρκετά σαφή 
εικόνα της καθημερινής ζωής 
στην πρωτεύουσα, αλλά και των 
εμπορικών επαφών της Λευκωσί-
ας με άλλα μέρη εντός και εκτός 
Κύπρου.

Νέο κτίσμα είναι και οι δύο όρο-
φοι για χώρους στάθμευσης στην 
αυλή της Αρχιεπισκοπής, καθώς 
και η ανέγερση του Νέου Κα-
θεδρικού Ναού του Αποστόλου 
Βαρνάβα, γιατί όπως εξήγησε και 
ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυ-
σόστομος ο Β’, θα είναι φυσικά 
πολύ μεγάλος για να εξυπηρετεί 
την πόλη σήμερα, μιας και ο Άγι-
ος Ιωάννης σήμερα είναι πολύ μι-
κρός. Αναμένεται ότι θα ολοκλη-
ρωθεί το έργο αυτό στο τέλος του 
2020. Κάτω από το Ιερό του Κα-
θεδρικού Ναού θα βρίσκεται ο τά-
φος των Αρχιεπισκόπων και μια 
κρύπτη που θα φυλάσσονται όλα 
τα τιμαλφή της Αρχιεπισκοπής.
Τέλος, η Θεολογική Σχολή είναι και 

αυτή ένα μέρος του ψηφιδωτού 
μας... Στη γειτονιά μας φιλοξενούμε 
από το 2017 τη Θεολογική Σχολή 
Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία 
οραματίζεται τη λειτουργία της ως 
ένα φυτώριο θεολογικής παιδεί-
ας, που θα αναπτύσσει εντός των 
ορίων της κανονικής δικαιοδοσίας 
της για να μορφώνει ανθρώπους 
οι οποίοι θα μπορούν να υπηρετή-
σουν την εκκλησιαστική, πνευμα-
τική, κοινωνική, πολιτιστική, εκπαι-
δευτική και επιστημονική αποστολή 
της Εκκλησίας στο σύγχρονο κό-
σμο. Η Θεολογική Σχολή Εκκλησί-
ας της Κύπρου αφιερώνεται κατά 
το πρότυπο της Ελληνικής Σχολής 
(1812) του Εθνομάρτυρα Αρχιεπι-
σκόπου Κύπρου Κυπριανού.

ASK THE WINE LIST

ASK THE BEER LIST

ΦΡΕΣΚΟΙ ΧΥΜΟΙ - FRESH JUICES

* ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ ................................................................€0,80
* SOFT DRINKS FOR MIXING ..................................................................€0,80
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