
MENU

θα υπάρχω ... όσο συνυπάρχετε
εσείς μαζί μου! ...

από το 1992 μαζί σας!

ΥΠΑΡΧΩ
TABEΡΝΑ



Tα τρόφιμα του μενού μπορεί να περιέχουν ίχνη από:

1. Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη  2. Καρκινοειδή (θαλασσινά με κέλυφος, π.χ. καβούρια, γαρίδες, αστακοί)

3. Αραχίδες  4. Σόγια  5. Γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης)  6. Καρποί με κέλυφος (π.χ. αμύγδαλα, καρύδια κ.τ.λ.)

7. Αυγά 8. Ψάρια  9. Σέλινο  10. Μουστάρδα  11. Σπόροι σουσαμιού  12. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις (SO2 )

13. Λούπινο  14. Μαλάκια

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον σερβιτόρο για περισσότερες πληροφορίες.



Κοτόπουλο σχάρας με πατάτες και σαλάτα
(Grilled chiken with chips and salad) €11,00

Κοτόπουλο “ΥΠΑΡΧΩ” NEO

(Chicken “YPARXO”) NEW    €11,00

Μπριζόλα με πατάτες και σαλάτα
(Pork chop with chips and salad)  €12,50

Μπέϊκον με πατάτες και σαλάτα 
(Bacon with chips and salad) €11,00

Παϊδάκια αρνίσια με πατάτες και σαλάτα
(Lamb chop with chips and salad)  €14,00

Συκώτι βοδινό με πατάτες και σαλάτα
(Beef’s liver with chips and salad) €11,00

Κοτόπουλο φιλέτο με πατάτες και σαλάτα
(Chicken fillet with chips and salad)           €12,00

Σπέαρ–ριπς με πατάτες και σαλάτα
(Spare ribs with chips and salad)  €10,00

Κοτόπουλο σούβλα με πατάτες και σαλάτα
(Chicken souvla with chips and salad)  €11,00
Μόνο Κυριακή μεσημέρι

Αρνί σούβλα με πατάτες και σαλάτα
(Lamp souvla with chips and salad)  €14,00
Μόνο Κυριακή μεσημέρι

Χοιρινή σούβλα με πατάτες και σαλάτα 
(Pork souvla with potatoes and salad) €11,00
Μόνο Κυριακή μεσημέρι

Διάφορα σχάρας (σουβλάκι – σιεφταλί – αρνί – 
κοτόπουλο – χοιρινό – λουκάνικο – χαλούμι – 
μανιτάρι – πιπέρι), με πατάτες και σαλάτα
Mix grill (souvlaki – seftali – lamb – chicken – 
pork – sausage – haloumi – mushroom –
pepper), with chips and salad  €14,00

Ψαρονέφρι με πατάτες και σαλάτα
(Tenderloin with chips and salatd) €13,00

Κεμπάπ πολίτικο με πατάτες και σαλάτα      
(Kebab with potatoes and salad)  €11,00

Xαλούμι μερίδα με πατάτες και σαλάτα  
(Haloumi portion with potatoes and salad)        €9,00

Mανιτάρι μερίδα με πατάτες και σαλάτα   
(Mushroom portion with potatoes and salad)     €9,00

Λουκάνικο μερίδα με πατάτες και σαλάτα 
(Sausage portion with potatoes and salad)         €9,00

Παστουρμά μερίδα με πατάτες και σαλάτα 
(Pastourma portion with potatoes and salad)    €10,00

Ορεκτικά - Appetizers

Ορεκτικά και Σαλάτα κατ’ άτομο
(Variety of Appetisers and Salad per person)  €4,00

Σαλάτα κατ’ άτομο
(Salad per person)  €2,50

Τζατζίκι
(Tzatziki)  €2,50

Ταχίνι
(Tahini)  €2,50

Γιαούρτι
(Yogurt)  €2,50

Χαλούμι σχάρας (6 τεμάχια)  
Grilled  haloumi  (6 pieces) €7,50

Μανιταράκια σχάρας (6-8 τεμαχια)
(Grilled mushrooms) (6-8 pieces) €7,50

Λουκάνικο
(Sausage) €8,00

Παστουρμά
(Pastourma) €8,00

Μεζέδες κατ’ άτομο
(Meze per person)  €18,00

Οφτό κλέφτικο
(Ofto kleftiko) €11,00

To Mπουφέ της Κυριακής (Μόνο μεσημέρι) 
Sunday Buffet (Only midday)   €15,00 

Στη σχάρα – On grill

Σουβλάκια – σιεφταλιά κανονική με πατάτες 
και σαλάτα 
(Souvlakia – seftalia normal with chips and 
salad)  €9,00

Σουβλάκια – σιεφταλιά μεγάλη με πατάτες
και σαλάτα 
(Souvlakia – seftalia large with chips and salad) €10,00

Κοτόπουλο σουβλάκι κανονική με πατάτες
και σαλάτα 
(Chicken souvlaki normal with chips and salad)  €10,00

Κοτόπουλο σουβλάκι μεγάλη με πατάτες
και σαλάτα
(Chicken souvlaki large with chips and salad)    €11,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν δικ. Υπηρεσίας & Φ.Π.Α
Prices are inclusive of service charge & V.A.T



Τα Μαγειρευτά - And cook

Καλαμάρι τηγανιτό με πατάτες
(Squid fried with potatoes)                              €11,00
 
Συκωτάκι Αρνίσιο με πατάτες
(Lamb Liver with potatoes)                        €10,00

Κεφτέδες  με πατάτες
(Meat Balls with potatoes)                               €10,00

Ραβιόλες
(Ravioles)       €7,00

Κολοκυθάκια με τα αυγά 
(Zucchini with eggs)      €6,00

Μανιταράκια γεμιστά
(Stuffed Mushrooms)      €8,00

Όσπρια Ξερά
(Dried leguminous vegetables)     €6,50

Όσπρια Φρέσκα
(Fresh leguminous vegetables)     €7,50

Μακαρόνια Χωριάτικα
(Village Macaroni)      €6,00

Πατάτες τηγανητές
(French Fries)       €3,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν δικ. Υπηρεσίας & Φ.Π.Α
Prices are inclusive of service charge & V.A.T

Ποτά – Beverages

Soft drinks cans 33cl             €2,00
Juice   25cl              €1,50
Mineral water   1l               €2,00
Mineral water   25cl             €1,00
Sparkling water          33cl           €2,00

Kαφέδες - Coffees

Espresso Coffee      €2,00
Frappe        €2,00
Nescafe       €2,00

Μπύρες (Μπουκάλι) – Beers (Βottle)

Garlsberg  63cl             €3,00
Keo   63cl              €3,00
Heineken  65cl              €3,00
Stella artois  66cl              €3,50
Alpha                           33cl                               €2,00
Stella Artois                 33cl                               €2,00
Carlsberg                    33cl                              €2,00
Keo                             33cl                               €2,00
Heineken  33cl              €2,00
Corona                        33cl                               €2,50

Βαρελίσιες Μπύρες – Draught Beers

Heineken draught 25cl              €1,50
Heineken draught 50cl              €2,50
Alpha draught             25cl              €1,50
Alpha draught             50cl              €2,50



Fish & Chips (Μερίδες - Portions)

Μπακαλιάρος
(Cod)                                                           €12,00
            
Γάδος
(Haddock)                €12,00

Τσιπούρα
(Seabream)                                    €14,00

Λαυράκι
(Seabass)                                    €14,00

Kαλαμάρι (400γρ.)
(Squid) (400gr)      €14,00

Καλαμάρι ροδέλα (400γρ.)
(Squid rings) (400gr)     €11,00

Καλαμάρι μεγάλο σχάρας
(Grilled kalamari)     €16,00

Γαρίδες πανέ (10 τεμ.)
(Battered prawns) (10 pcs)                               €16,00

Μαρίδα
Picarel                                                            €12,00

Σκαμπί (10 τεμ.)  
(Scampi) (10 pcs)               €11,00

Kροκέτες ψαριού (10 τεμ.)
(Fish fingers) (10 pcs)                          €11,00 

Όλα συνοδεύονται με πατάτες
Αll served with chips

Γεμιστές Πίττες - Pukka Pies 

Steak & kidney pie & chips                          €9,00
            
Chicken & mushroom pie & chips    €9,00

Beef & onion pie & chips                                   €9,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν δικ. Υπηρεσίας & Φ.Π.Α
Prices are inclusive of service charge & V.A.T 



Ροζέ κρασιά – Rose wines

Mateus              75cl              €16,00
Makkas              75cl              €18,00
Kyperountas Rose        75cl                              €18,00
Small Bottle          18,7cl               €5,00

Κόκκινα κρασιά – Red wines 
  
Agios Onoufrios  75cl              €18,00
Andesiths   75cl              €18,00
Psila Klimata             75cl              €20,00
Aes Ampelis   75cl              €18,00
Makkas              75cl              €18,00
Ayios Elias   75cl             €18,00
Ktima Christoudias  75cl             €18,00
Fikardos Medium Sweet 75cl             €18,00
Vlasides - Shiraz             75cl             €25,00
Morfes Maratheftico             75cl            €20,00
Καράφα - House Wine             1l               €13,00
Καράφα - House Wine             0,50l    €7,00
Καράφα - House Wine             0,25l    €5,00
Small Bottle              18,7cl    €5,00

Ελληνικά κρασιά – Greek wines

Λευκά κρασιά – White wines

Paranga   75cl   €20,00
Vivlia chora   75cl             €23,00
Retsina Malamatina  50cl    €8,00
Retsina Georgiade  50cl    €8,00
BOUTARI Moschofilero              75cl                   €20,00
Mavro Provato                      75cl                  €20,00
Small Bottle                18,7cl    €5,00

Κόκκινα κρασιά – Red wines
 
Paranga   75cl   €20,00
Vivlia chora   75cl   €25,00
Mavro Provato                        75cl                 €20,00
Ktima Kir Yiannis                      75cl                 €20,00
Small Bottle              18,7cl    €5,00

Οινοπνευματώδη Ποτά – Alcoholic Drinks

Ouzo imported             20cl            €9,00
Ouzo cypriot                33cl            €9,00
Zivania   20cl            €9,00
Brandy   33cl            €9,00
Tsipouro             20cl            €9,00

Ουίσκι – Whisky (Regular)

                                   5cl           20cl         35cl         70cl

Famous Grouse         €4,50    €10,00  €17,00  €35,00
Johnnie Walker          €4,50    €10,00  €17,00  €35,00
J&B                           €4,50    €10,00  €17,00  €35,00

Ουίσκι – Whisky (Premium)

                                   5cl           20cl        35cl         70cl

Johnnie Black            €6,00    €15,00   €25,00   €50,00
Chivas Regal             €6,00    €15,00  €25,00   €50,00
Jack Daniel               €6,00    €15,00  €25,00   €50,00

Vodka

                                   5cl           20cl        35cl         70cl

Regular                     €4,50    €10,00  €17,00  €35,00

Κρασιά – Wines

Λευκά κρασιά – White wines

Petritis Kyperountas  75cl             €18,00
Thisbe    75cl             €15,00
Vasilikon                              75cl            €16,00
Aes Ampelis                         75cl            €16,00
Makkas                                  75cl            €18,00
Agios Αntronikos           75cl            €16,00
Ktima Christoudias  75cl             €16,00
Morfes Xynisteri  75cl             €18,00
Fikardos Medium Sweet           75cl             €18,00
Καράφα - House Wine   1l               €13,00
Καράφα - House Wine             0,50l                  €7,00
Καράφα - House Wine      0,25l                  €5,00
Small Bottle                            18,7cl               €5,50

Οι τιμές περιλαμβάνουν δικ. Υπηρεσίας & Φ.Π.Α





ΥΠΑΡΧΩ
TABEΡΝΑ

Αγ. Γεωργίου 38, Λατσιά, 2224, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22487830, Email: iparxo@cytanet.com.cy


