το Μενού
του Ταξιδιώτη
πιάτα της διαδρομής...
η πράσινη σαλάτα του Σταθμού

6,50

πράσινη, κόκκινη λόλα, παρμεζάνα, ρόκα, τοματίνια
καρύδια, κρουτόν, βινεγκρέτ μελιού και μουστάρδας

η μπλε σαλάτα του Σταθμού

6,50

άισμπεργκ, ραντίτσιο, τοματίνια, κρουτόν,
σως από μπλε τυρί

η πίτα ημέρας της Ευλαμπίας

5,00

(της γυναίκας του μηχανοδηγού)

οι βίδες της Breda

7,50

ζυμαρικά σε σάλτσα πέστο τζενοβέζε και παρμεζάνα

λινγκουίνι λαθρεπιβάτες

7,50

κρέμα γάλακτος, μανιτάρια, δενδρολίβανο

μπιφτέκια της Αποβάθρας

8,50

χειροποίητα μπιφτέκια που συνοδεύονται
από πατατούλες και γαλοτύρι

το ψαρονέφρι του Συρμού

9,00

ψητό φιλέτο χοιρινού που συνοδεύεται από φάβα
και λιαστές τομάτες

ο σολωμός του Θερμαστή

13,00

ψητό φιλέτο σολωμού που συνοδεύεται
από πατατοσαλάτα με πίκλες και μουστάρδα

πιτούλες φρεσκοψημένες		 0,50

πίτσα on board…
il fiore del treno

9,00

μοτσαρέλλα, φρέσκια ντομάτα

cipolle express

9,00

μοτσαρέλλα, κρεμμύδι, φρέσκα μανιτάρια

viaggio piccante

10,00

πεπερόνε, μοτσαρέλλα, πράσινη πιπεριά

buon viaggio
προσούτο, μοτσαρέλλα, φρέσκια ρόκα

* όλες οι πίτσες περιέχουν σάλτσα ντομάτας
και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

10,50

Ποτά

γλυκό
η γλύκα της αντάμωσης

3,00

γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού

φιλί σοκολατένιο

5,00

της Mεγάλης Φυγής
κρασί
λευκό

σουφλέ σοκολάτας με λιωμένη κουβερτούρα
και σιρόπι σοκολάτας

Μοσχοφίλερο - Ρεπάνη

ρόφημα 		

Άδολη Γης - Αντωνόπουλου
2,50

ice tea

3,00

Chateau Julia - Λαζαρίδη

24,00

Chardonnay

Mαλαγουζιά - Κτήμα Πόρτο Καρράς

αναψυκτικό

25,00

ροδίτης, sauvignon blanc

ανθρακούχο νερό

3,00

χυμοί / αναψυκτικά

3,00

νερό μπουκάλι

0,5L

0,50

νερό μπουκάλι

1L

1,50

Bιβλία Χώρα - Γεροβασιλείου

28,00

ασύρτικο, sauvignon blanc
ροζέ

φιάλη

Αγιωργίτικο - Κτήμα Ρεπάνη

17,00

βιολογικής καλλιέργειας

Κτήμα Χατζημιχάλη

μπίρα

19,00

grenache rouge, syrah, merlot

Αμέθυστος - Λαζαρίδη

Stella Artois 		0,33L

4,50

cabernet sauvignon, merlot

Duvel

0,33L

6,00

κόκκινο

Fix Dark

0,33L

4,50

Αγιωργίτικο - Ρεπάνη

Corona

0,33L

5,00

μπίρα χωρίς αλκοόλ

0,33L

4,50

22,00

ποτήρι
φιάλη 		

Κτήμα Αβαντίς

4,50
16,00
19,00

grenache rouge, syrah, ροδανός

Ορεινός Ήλιος - Semeli

αλλά και...
τσίπουρο

4,00
15,00
20,00

λαγόρθι, ασπρούδες, ροδίτης, chardonnay

τσάι διάφορες γεύσεις

μαστίχα

ποτήρι
φιάλη

20,00

αγιωργίτικο, syrah
σφηνάκι/ποτό

3,00/6,00

100 ml

3,50

Αμέθυστος - Λαζαρίδη

30,00

cabernet sauvignon, merlot, αγιωργίτικο		

Chateau Julia - Λαζαρίδη

32,00

merlot

ποτό
standard

7,00 / φιάλη

90,00

special

8,00 / φιάλη

100,00

special malt whiskey / brandy

totrenostorouf.gr

13,00

απεριτίφ
kir

4,50

λευκό ξηρό κρασί, crème de cassis

kir Royale

6,50

ξηρό αφρώδες κρασί, crème de cassis

aperol spritz

8,50

ξηρό αφρώδες κρασί, άπερολ, σόδα

porto

6,00

μοσχάτος Λήμνου (γλυκύς)

100ml

4,50

moscato d΄asti

5,00

prosecco

5,50

sangria

ποτήρι

/ καράφα 0,5L 4,50 / 8,50

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό

τηλ. 210-5298 922 • www.totrenostorouf.gr
Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ & δημοτικός φόρος
Αγορανομικός Υπεύθυνος Ευάγγελος Ρόκκος

