
ZIMI TRATTORIA  

MENU 

 
  



          
 

ALLERGY INFORMATION 
 

Dear guest, 

Do you have a known allergy or intolerance to any food or drink? A lot of people report that  

they have food or drink allergies and therefore need to exclude certain ingredients from their menu.  

You are the expert at your allergy!  

Guided by the allergenic ingredients labels you can make informed decisions about your food or drink 

consumption before ordering. 

Here are the symbols that will guide you through our list. Should you require further information  

our staff will be happy to provide it. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ 

Αγαπητέ επισκέπτη. 

Έχετε κάποια γνωστή αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο φαγητό ή ποτό; Πολλοί 

άνθρωποι αναφέρουν ότι έχουν αλλεργίες σε κάποιο φαγητό ή ποτό και ως εκ 

τούτου πρέπει να εξαιρούν ορισμένα συστατικά από το μενού τους. Εσείς είστε ο 

ειδικός στην αλλεργία σας! 

Καθοδηγούμενος από τις ετικέτες αλλεργιογόνων συστατικών μπορείτε να λάβετε 

αποφάσεις σχετικά με το φαγητό ή το ποτό σας πριν από την παραγγελία. 

Παρακάτω είναι τα σύμβολα που  

θα σας καθοδηγήσουν στο μενού του ξενοδοχείου μας. 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, το προσωπικό 

μας θα χαρεί να σας τις παρέχει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

   

 

APPETIZERS 
 

Aglio Pane con o Senza Formaggio      €5.50 

Bread with butter, garlic and fresh herbs  

with Mozzarella                                                               €6.50 

Ψωμί με βούτυρο, σκόρδο και φρέσκα αρωματικά     

με μοτσαρέλλα  
 

Bruschetta Trio       €9.50 

Creation of three different bruschetta with Mediterranean flavours 

Δημιουργία τριών διαφορετικών μπρουσκετών με Μεσογειακές γεύσεις 

 
SALADS  

Insalata di Prosciutto di Parma e Formaggio di Capra  €13.00              
Prosciutto and goat cheese with fresh garden mixed leaves, cucumber,  

sundried and cherry tomatoes, fresh pear, walnuts, herbed croutons and berry vinaigrette 

Προσούτο και κατσικίσιο τυρί  με φρέσκα ανάμεικτα φύλλα κήπου, αγγουράκι,  

λιαστές και ντοματίνια, φρέσκο αχλάδι, καρύδια,αρωματισμένα κρουτόνια και βινεγκρέτ 

μούρων 
 

Insalata di Rucola e Parmigiano    €13.00 

Crispy rocket leaves, sundried and cherry tomatoes, parmesan flakes, pomegranate,  

pine nuts, olive oil and mature balsamic vinegar 

Τραγανά φύλλα ρόκας, ντοματίνια και λιαστές ντομάτες, νιφάδες παρμεζάνας, ρόδι,  

κουκουνάρια, ελαιόλαδο και ώριμο βαλσάμικο ξύδι 
 

 

Burratta                                      €15.00                                                                                                         

Fresh burratta, medley of heirloom tomatoes, baby rocket, basil pesto, aged balsamic reduction      
Φρέσκια burratta, μείγμα από ντοματίνια , ρόκα, πέστο βασιλικού και παλαιωμένο 

βαλσάμικο  

      

Insalata di Casa con Pollo                                  €16.00 

Chicken fillet with mixed green and radicchio leaves, blue cheese,  

marinated grilled eggplants and marrows, coloured peppers, cherry tomatoes confit,  

dry apricots and herbed croutons. Served with balsamic vinaigrette dressing 
Σαλάτα με πράσινα φύλλα, κοτόπουλο φιλέτο ,ραντίτσιο, μπλέ τυρί, μαριναρισμένες 

μελιτζάνες και κολοκύθια σχάρας, χρωματιστές πιπεριές, ντοματίνια confit, παστά βερίκοκα 

και αρωματισμένα κρουτόνια. Σερβίρεται με ντρέσινγκ βαλσάμικο βινεγκρέτ  

 
 

 

 

 



 

PIZZA 

Margherita ☺        €13.00 

Tomato sauce, mozzarella and fresh basil leaves 

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλλα και φρέσκα φύλλα βασιλικού 

Pepperoni ☺         €14.50 

Tomato sauce, pepperoni and mozzarella 

Σάλτσα ντομάτας, πεπερόνι και μοτσαρέλλα 
 

Capricciosa                                                                                                                                            €15.50                                                                                                                            

Tomato sauce, bacon, mushrooms, ham, olives, artichokes and mozzarella 
Σάλτσα ντομάτας, μπέικον, μανιτάρια, χαμ, ελιές, αγκινάρες και μοτσαρέλλα 

Quattro Formaggi                      €16.50 

Olive oil, basil pesto, mozzarella, blue cheese, parmesan and ricotta cheese 

Ελαιόλαδο, πέστο βασιλικού, μοτσάρελλα, μπλέ τυρί, παρμεζάνα και τυρί ρικότα 
 

La Cipriota        €16.00 

Tomato sauce, Cyprus halloumi cheese, pork lountza, tomatoes, mint and mozzarella 

Σάλτσα ντόματας, κυπριακό χαλλούμι, χοιρινή λούντζα, τομάτες, δυόσμος και μοτσαρέλλα 
 

Pizza con Pollo a la Americana      €16.00 

Chicken fillet, bacon, red onion, mango, fresh coriander,  

sweetcorn and homemade BBQ Sauce 
Κοτόπουλο φιλέτο, μπέικον, κόκκινο κρεμμύδι, μάνγκο, φρέσκος κόλιανδρος,  

σιταροπούλα και σπιτίσια σάλτσα μπάρμπεκιου 
 

Vegetarian Primavera ☺      €14.50 

Tomato sauce, basil pesto, onions, mushrooms, peppers, olives, sweetcorn,  

tomatoes, mozzarella, parmesan flakes, rocket and spinach leaves 

Σάλτσα ντομάτας, πέστο βασιλικού, κρεμμύδια, μανιτάρια, πιπεριές, ελιές, σιταροπούλα,  

τομάτες, μοτσαρέλλα, νιφάδες παρμεζάνας, φύλλα ρόκας και σπανάχι 

 

Prosciutto de Parma                                                                                                  €16.00

                                                                                                                                                             
Tomato sauce, mozzarella, thinly sliced prosciutto, baby rocket, parmesan flakes 
Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, προσούτο σε λεπτές φέτες, baby ρόκα, νιφάδες παρμεζάνας 
 

Rendere la Propria Pizza       €13.00 

Make your own pizza  

Φτιάξε τη δική σου πίτσα 
 

 

 

 

 

 



Extra Toppings each              €1.50 

Mozzarella cheese, bacon, pepperoni salami, pork lountza, halloumi cheese,  

Peppers, onions, mushrooms, ham, feta cheese, black olives, mango,  

Tomatoes, sweetcorn, baby rocket, artichokes 

Μοτσαρέλλα, μπέικον, πεπερόνι, χοιρινή λούντζα, χαλλούμι, πιπεριές, κρεμμύδια,  

Μανιτάρια, , ζαμπόν, τυρί φέτα, μαύρες ελιές, μάνγκο, ντομάτες, σιταροπούλα, ρόκα, 

αγκινάρες 
 

Extra Toppings each       €2.50 

Prosciutto, Mozzarelinni, Parmesan, Chicken fillet, Blue cheese 

Προσούτο, Μοτσαρλίνι, Παρμεζάνα, Κοτόπουλο Φιλέτο, Μπλε Τυρί 

 

 
 
FRESH PASTA AND RISOTTO 

 

Funghi Risotto       €15.00 

Wild mushrooms risotto with parmesan crust and crispy rocket leaves 

Ριζότο άγριων μανιταριών με κρούστα παρμεζάνας και τραγανά φύλλα ρόκας 
 

Spaghetti Napolitano  ☺     €13.00 

Flavoured tomato and basil sauce 

Μακαρόνια Σπαγγέτι με αρωματισμένη σάλτσα ντομάτας και βασιλικού 
 

Spaghetti a la Ragout  ☺     €15.00 

Beef minced with herbed creamy tomato sauce,  

Μακαρόνια Σπαγγέτι ,Βοδινός κιμάς με σάλτσα ντομάτας και αρωματικά  
 

Spaghetti Carbonara ☺       €14.50 
Creamy white wine sauce with garlic, smoked pancetta, egg yolk and parmesan cheese 

Μακαρόνια Σπαγγέτι με κρεμώδης σάλτσα λευκού κρασιού με σκόρδο, καπνιστή πανσέτα, 

κρόκο αυγού και τυρί παρμεζάνα 

 

Tagliatelle con Pesto Genovese, Funghi e Pancetta  €14.00 

Rich creamy basil sauce with mushrooms, smoked pancetta,  
cherry tomatoes and fresh basil leaves 
Πλούσια κρεμώδης σάλτσα βασιλικού με μανιτάρια, καπνιστή πανσέτα,  

ντοματίνια και φρέσκα φύλλα βασιλικού 
 

Tagliatella Prima Vera      €14.50 

Colourfully spring pasta with onion, garlic, cherry tomatoes, peppers, marrows,  
aubergines, fresh basil, spinach and rocket leaves 
Ταλιατελες, πολύχρωμη ανοιξιάτικη συνταγή με κρεμμύδι, σκόρδο, ντοματίνια, πιπεριές, 

κολοκύθια, μελιτζάνες, φρέσκο βασιλικό, σπανάκι και φύλλα ρόκας 
 

 



Garganelli Arrabbiata      €13.50 

Flavoured tomato and basil sauce with garlic and hot chilli 
Αρωματισμένη σάλτσα ντομάτας και βασιλικού με σκόρδο και καυτερό τσίλι 
 

Garganelli Quattro Formaggi     €16.50 

Garganelli with four kinds of cheese  
Γκαργκανέλι  με τέσσερα διαφορετικά τυριά  

 

Squid Ink Linguinni Fruiti de Mare                           €19.00                                                                                          
Squid ink pasta, prawns, octopus, calamari in a creamy Sambuca sauce 
Ζυμαρικά με μελάνι καλαμαριού, γαρίδες, χταπόδι, καλαμάρι σε κρεμώδη σάλτσα "Sambuca" 

 
All the above dishes they can be served also with gluten free pasta 
Όλα τα πιο πάνω πιάτα μπορούν να σερβιριστούν επίσης με ζυμαρικά χωρίς γλουτένη 

 

Salmon Ravioli         €17.50                                                                                                                      
Served in a vodka creamy tomato sauce and smoked salmon  
Σερβίρεται σε κρεμώδη σάλτσα ντομάτας με βότκα και καπνιστό σολομό 
 

 

Cannelloni al Forno        €15.50 

Cannelloni with spinach and ricotta cheese, creamy tomato and basil sauce 
Κανελόνια με σπανάκι και ρικότα τυρί, κρεμώδες σάλτσα ντομάτας και βασιλικού 

 

Seabream Orata ala forno          €22.00                                                                                                                                    
Whole seabream, cooked in the oven with fresh herbs, baby potatoes, seasonal vegetables 
Τσιπούρα, ψημένη στο φούρνο με φρέσκα μυρωδικά, baby πατάτες, λαχανικά εποχής 

 

Chicken Picatta                                                                                       €20.00                                                                                                           
Pan seared chicken medallions, in a caper lemon butter sauce with baby potatoes, seasonal 
vegetables 
Κοτόπουλο κομμένο "medallions" ψημένα στο τηγάνι, σε σάλτσα βουτύρου λεμονιού 

κάπαρης με baby πατάτες, λαχανικά εποχής 

 

Child’s Portion €7.50 / Παιδική Μερίδα ☺            €7.50  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

   



 

DESSERTS  

Strawberry panna cotta               €7.50 

Φράουλα πανακότα 

 

   

Tiramisu        €7.50 
Τιραμισού 
 

  

Dark Chocolate Cake        €7.50 
Κέικ μαύρης σοκολάτας  

 

  

Pizza Dolce        €10.00 

Serve with roasted Hazelnuts, praline cream and icing sugar  

Σερβίρεται με καβουρδισμένο φουντούκι, κρέμα πραλίνας και ζάχαρη άχνη 
 

 

Selection of Ice cream and Sorbet. (1 scoop)      €1.50 

Please ask the waiter for available flavours  
Επιλογή από Παγωτό και Σορμπέ  (1 μπάλα)  

Παρακαλούμε ρωτήστε τον σερβιτόρο για τις γεύσεις 

 

 

Child’s Portion €7.50 / Παιδική Μερίδα ☺       €7.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prices include VAT & Taxes   
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις 

 

 



 

SPIRITS 4cl / ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 4cl 
 Gordon’s Gin     €6.00  

 Smirnoff Vodka     €6.00  

 Bacardi Rum    €6.00  

 J&B Rare    €6.00 

 Jack Daniel’s     €7.00  

 BEERS / ΜΠΥΡΕΣ   

 Keo 33cl     €3.50 

 Carlsberg 33cl      €3.50  

 Stella Artois 33cl     €4.50  

 Beck’s Non-Alcoholic    €4.50 

 Μπέκς Χωρίς Αλκοόλ 33cl      

 Hofbräu Original 50cl    €5.50  

 Hofbräu Dunkel 50cl    €5.50  

 

 COLD BEVERAGES / ΚΡΥΑ ΡΟΦHΜΑΤΑ 

Soft Drinks / Αναψυκτικά 25cl    €3.50  

Fruit Juices / Χυμοί Φρούτων   €3.50  

Iced Tea / Παγωμένο Τσάϊ 33cl   €3.50 

Lemon, Peach / Λεμόνι, Ροδάκινο 

Imported Sparkling Water   €2.50 

Ανθρακούχο Νερό Εισαγωγής 33cl    

Imported Sparkling Water    €4.00 

Ανθρακούχο Νερό Εισαγωγής 75cl    

Local Mineral Water     €2.00 

Μεταλλικό Νερό 50cl      

Local Mineral Water     €3.50 

Μεταλλικό Νερό 100cl     

Frappé / Φραπέ    €4.00 

 

HOT BEVERAGES / ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ 

Tea Selection / Επιλογή Τσαγιού  €3.50  

Cyprus Coffee / Κυπριακός Καφές  €3.50 

Instant Coffee / Στιγμιαίος Καφές  €3.50  

Filter Coffee / Καφές Φίλτρου                 €4.50 

Espresso / Εσπρέσο    €3.50  

Double Espresso / Διπλός Εσπρέσο  €4.50  

Cappuccino / Καπουτσίνο   €4.50  

Hot Chocolate / Ζεστή Σοκολάτα     €5.00 

 

  

 

 

 


