Το

Δεί πν ο

για τη διαδρομή…

τυροπιτάκια με χωριάτικη ζύμη

4,00

(του μηχανοδηγού)

η κολοκυθοτυρόπιτα της Ευλαμπίας

4,50

(της γυναίκας του μηχανοδηγού)

μικρά ανοιξιάτικα ρολά με λαχανικά

5,50

ψητά ρολά που σερβίρονται με γλυκιά τσίλι σως

η ποικιλία του Τρένου με τυριά (2 ατόμων)

11,00

το καπνιστό Βερμίου μαζί με τη γραβιέρα Κρήτης,
το έμμενταλ και το τσένταρ… πάνε εκδρομή!

η ποικιλία του Τρένου με τυριά & αλλαντικά (2 ατόμων)

11,00

η παρέα των τυριών στο ίδιο κουπέ -τι σύμπτωση- με την
παρέα του προσούτο, της γαλοπούλας και του σαλαμιού

ποικιλία Orient Express (2 ατόμων)

22,00

τ ο υ Τα ξ ι δ ι ώ τ η
Ορεινός Ήλιος – Semeli αγιωργίτικo, syrah

20,00

Αμέθυστος – Λαζαρίδη cabernet sauvignon, merlot, αγιωργίτικο

30,00

ρ ο ζ έ

Αγιωργίτικο – Κτήμα Ρεπάνη

φ ι ά λ η
βιολογικής καλλιέργειας

17,00

Κτήμα Χατζημιχάλη grenache rouge, syrah, merlot

19,00

Αμέθυστος – Λαζαρίδη cabernet sauvignon, merlot

22,00

Μπύρα
Amstel

0,33L

4,00

Stella Artois

0,33L

4,50

Fix Dark

0,33L

4,50

Corona

0,33L

5,00

ζεστή ποικιλία ψητών με σουτζουκάκια Θεσσαλονίκης, σπιτικά μπιφτεκάκια,
τρυφερά φιλετάκια κοτόπουλου, σύγκλινο, τυροπιτάκια με χωριάτικη ζύμη,
μανούρι, λιαστές ντομάτες, κόκκινες πιπεριές γεμιστές με τυρί και τυροκαυτερή

Ποτό

Κρασί

Cutty Shark, Famous Grouse, Disaronno, Havana Club White, Martini

standard Gordon’s, Stolichnaya, Jameson, Johnnie Walker Red, Dewar’s,

6,00

Μοσχοφίλερο λευκό

ποτήρι

3,50

special Tanqueray, Jim Beam, Jack Daniel’s, Drambuie, Havana Club Reserva 7,00

Αγιωργίτικο κόκκινο

ποτήρι

3,50

cocktails Margarita Lime, Mojito, Virgin Mojito, Caipirissima, Daiquiri Lime,

Sangria

ποτήρι

4,00

λ ε υ κ ό

φ ι ά λ η

Άρωμα Λήμνου

7,00

Tequila Sunrise, Caipiroska

special cocktails οι προτάσεις μας στον ένθετο κατάλογο

8,00

τσίπουρο

3,50

100 ml

17,00

μαστίχα με πάγο

Σαμαρόπετρα - Κυρ-Γιάννη ροδίτης, sauvignon blanc

20,00

Αναψυκτικά

Άδολη Γης – Αντωνόπουλου

20,00

Ξυνό Νερό Φλώρινας

3,00

χυμοί / αναψυκτικά

3,00

μοσχάτο Αλεξανδρείας, βιολογικής καλλιέργειας

λαγόρθι, ασπρούδες, ροδίτης, chardonnay

Μαλαγουζιά – Κτήμα Πόρτο Καρράς
κ ό κ κ ι ν ο

25,00

νερό μπουκάλι

6,00

1L

φ ι ά λ η

Λημνιό - Κτήμα Πόρτο Καρράς βιολογικής καλλιέργειας

17,00

Κτήμα Αβαντίς grenache rouge, syrah, ροδανός

19,00

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% & Δημοτικός Φόρος 0,50%. Αγορανομικός υπεύθυνος Ευάγγελος Ρόκκος

1,50

Traveller’s
for the journey

Dinner
rosé

bottle

baby pies homemade cheese pies

4,00

Domaine Repanis agiorgitiko, bio

17,00

zucchini pie traditional pie with zucchini, feta and mizithra cheese

4,50

Domaine Hatzimichalis grenache rouge, syrah, merlot

19,00

mini spring rolls

5,50

Amethystos Domaine Costa Lazaridi cabernet sauvignon, merlot

22,00

baked rolls with vegetables served with sweet chili sauce

cheese platter (for two)

11,00

assortment of smoked cheese from Vermio, graviera cheese from Crete,
emmental and cheddar

Beer
Amstel

0,33L

4,00

Stella Artois

0,33L

4,50

Fix Dark

0,33L

4,50

Mix grill platter with soutzoukakia from Thessaloniki, home made meatballs,
tender chicken filets, syglino, mini cheese pies, manouri cheese,
sun-dried tomatos, red peppers filled with cheese and
‘tirokafteri’ spicy cheese sauce

Corona

0,33L

5,00

Wine

standard Gordon’s, Stolichnaya, Jameson, Johnnie Walker Red,

cheese & meat platter (for two)		

11,00

assortment of cheese, prosciutto, smoked turkey and salami

Orient Express platter (for two)  	 22,00

Spirits
6,00

Dewar’s, Cutty Shark, Famous Grouse, Disaronno, Havana Club White, Martini

moschofilero white

glass

3,50

special Tanqueray, Jim Beam, Jack Daniel’s, Drambuie, Havana Club Reserva 7,00

agiorgitiko red

glass

3,50

cocktails Margarita Lime, Mojito, Virgin Mojito, Caipirissima,

sangria

glass

4,00

Daiquiri Lime, Tequila Sunrise, Caipiroska		

7,00

signature cocktails Refer to the cocktails’ brochure for our suggestions

8,00

17,00

tsipouro distilled spirit

3,50

Samaropetra – Kir Yianni Estate roditis, sauvignon blanc

20,00

mastic liqueur on ice

Adoli Ghis – Antonopoulos Vineyards

20,00

white

bottle

Aroma Lemnou muscat bio

		

lagorthi, asproudes, roditis, chardonnay

Malagouzia – Domaine Porto Carras
red

25,00
bottle

Lemnio – Domaine Porto Carras bio

17,00

Avantis Estate grenache rouge, syrah

19,00

Oreinos Helios – Semeli Wines agiorgitiko, syrah

20,00

Amethystos Red – Domaine Costa Lazaridi

30,00

cabernet sauvignon, merlot, agiorgitiko

100 ml

6,00

Refreshments
Florina natural sparkling water

3,00

juices - refreshments

3,00

bottled water

1L

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received
Included VAT 24% & CityTax 0,50%. Person in charge of regulatory compliance Evangelos Rokkos

1,50

σπέσιαλ

cocktails
signature

mocktails
χωρίς αλκοόλ/alcohol free

5,50

8,00
Candy Apple Martini

Virgin Mojito

βότκα, καραμέλα, λάιμ, κράνμπερι, σναπς
vodka, caramel, lime, cranberry, snaps

Passion Mango

Southside Martini

μάνγκο, ανανάς, αχλάδι, γρεναδίνη
mango, pineapple, peach, grenadine

τζιν, λάιμ, δυόσμος, ζάχαρη
gin, lime, mint, sugar

Cucumber Martini
τζιν, λάιμ, αγγούρι, ζάχαρη
gin, lime, cucumber, sugar

Fantastic Boyfriend
βότκα, καρύδα, λάιμ, βατόμουρο
vodka, coconut, lime, raspberry

Pink Mastic
μαστίχα, βότκα, crème de cassis, λάιμ
mastic, vodka, crème de cassis, lime

Aperol Spritz
ξηρό αφρώδες κρασί, άπερολ, σόδα
dry sparkling wine, aperol, soda

Mai Τhai
μαύρο & λευκό ρούμι, λικέρ αμύγδαλο, λάιμ, λικέρ πορτοκάλι
black & white rum, almond liqueur, lime, orange liqueur

Train Within
τζιν, βατόμουρο, τζίντζερ, λάιμ, λικέρ πορτοκάλι
gin, raspberry, ginger, lime, orange liqueur

Porn Star Martini
βότκα, φρούτα του πάθους, λάιμ, ζάχαρη, βανίλια
vodka, passion fruit, lime, sugar, vanilla

Silly Wizard
μαστίχα, αγγούρι, τζιν, τζίντζερ, λάιμ
mastic, cucumber, gin, ginger, lime

Rasberry Dreams
σμέουρο, μάνγκο, μήλο
rasberry, mango, apple

