Mε νού
της

Διαδρομής
Journey’s

Menu

Το Δείπνο

του Ταξιδιώτη

για την αναχώρηση…
Κir

4,50

λευκό ξηρό κρασί, crème de cassis

Κir Royale

6,50

ξηρό, αφρώδες κρασί, crème de cassis

Aperol Spritz

8,00

ξηρό αφρώδες κρασί, άπερολ, σόδα

στον πρώτο σταθμό…
τα ντακάκια της Αποβάθρας

5,00

παξιμάδια Κυθήρων με φρέσκια ντομάτα, φέτα, κάπαρη
από τις Κυκλάδες, ελαιόλαδο και ρίγανη… για την αναμονή

η πράσινη σαλάτα του Σταθμού
πράσινη και κόκκινη λόλα με παρμεζάνα, ρόκα, τοματίνια
καρύδια, κρουτόν, βινεγκρέτ με μέλι και μουστάρδα

4,00
4,50

(της γυναίκας του μηχανοδηγού)

7,00

φιλέτο καπνιστής πέστροφας με πατατούλες βραστές
μαϊντανό και κάπαρη

κοτομπουκιές του Σταθμάρχη με πιτούλες

6,00

κλασικές κοτο-μπουκιές και… συχώριο!
επιλέξτε σως μουστάρδας ή κέτσαπ, κάρρυ ή γλυκιάς τσίλι

ρύζι Orient Express με απάκι κοτόπουλου

7,50

καπνιστό κοτόπουλο μαριναρισμένο σε ελαιόλαδο
με κόκκινες πιπεριές και τζίντζερ

μπιφτεκάκια φευγάτα

8,00

χειροποίητα σπιτικά μπιφτεκάκια με πιτούλες
επιλέξτε σως μουστάρδας ή κέτσαπ, κάρρυ ή γλυκιάς τσίλι

οι βίδες της Breda

8,00

ζυμαρικά σε σάλτσα πέστο τζενοβέζε και παρμεζάνα

η ποικιλία του Συρμού (2 ατόμων)

14,50

ζεστό λουκάνικο Σπάρτης με πορτοκάλι, απάκι Κρήτης
από μαριναρισμένο χοιρινό, τυροσαλάτα, ελιές και γραβιέρα

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

3,00

γιαουρτάκι με φρούτο εποχής, μπισκότο digestive
κανέλλα, μέλι …και μη σας μέλει!

5,00

σουφλέ σοκολάτας με λιωμένη κουβερτούρα και σιρόπι
σοκολάτας

και για την επόμενη διαδρομή…
τσίπουρο
μαστίχα

100 ml
σφηνάκι/ποτό

ποτήρι
ποτήρι
ποτήρι
ποτήρι
καράφα 0,5L
καράφα 0,5L

λευκό

φιάλη

Άρωμα Λήμνου

17,00

Σαμαρόπετρα - Κυρ-Γιάννη

20,00

ροδίτης, sauvignon blanc

20,00

Mαλαγουζιά - Κτήμα Πόρτο Καρράς

25,00

κόκκινο

φιάλη

Λημνιό - Κτήμα Πόρτο Καρράς

17,00

ξηρό βιολογικής καλλιέργειας

Κτήμα Αβαντίς grenache rouge, syrah, ροδανός
Ορεινός Ήλιος - Semeli αγιωργίτικο, syrah
Αμέθυστος - Λαζαρίδη

19,00
20,00
30,00

ροζέ

φιάλη

Αγιωργίτικο - Κτήμα Ρεπάνη βιολογικής καλλιέργειας 17,00
Κτήμα Χατζημιχάλη grenache rouge, syrah, merlot 19,00
Αμέθυστος - Λαζαρίδη cabernet sauvignon, merlot 22,00

Μπύρα
Amstel
Stella Artois
Fix Dark
Corona
Μπύρα χωρίς αλκοόλ

4,00
4,50
4,50
5,00
4,50

0,33L
0,33L
0,33L
0,33L
0,33L

Ποτό
standard

Gordon’s, Stolichnaya, Jameson,
Johnnie Walker Red, Dewar’s, Cutty Shark,
Famous Grouse, Disaronno, Havana Club White, Martini

6,00

special

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

7,00

cocktails

Margarita Lime, Mojito, Virgin Mojito,
Caipirissima, Daiquiri Lime, Tequila Sunrise, Caipiroska

7,00

special cocktails

8,00

οι προτάσεις μας στον ένθετο κατάλογο

Αναψυκτικά

για την άφιξη…

φιλί σοκολατένιο

3,50
3,50
4,00
5,00
5,50
7,00
8,00

ποτήρι

cabernet sauvignon, merlot, αγιωργίτικο		

στον δεύτερο σταθμό…

η γλύκα της αντάμωσης

μοσχοφίλερο λευκό
αγιωργίτικο κόκκινο
sangria
moscato d΄ asti
prosecco
λευκό και κόκκινο
sangria

ροδίτης, sauvignon blanc

(του μηχανοδηγού)

το κολατσιό του Θερμαστή

Κρασί

λαγόρθι, ασπρούδες, ροδίτης, chardonnay

6,50

η κολοκυθοτυρόπιτα της Ευλαμπίας

της μεγάλης φυγής

Άδολη Γης - Αντωνόπουλου

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

τυροπιτάκια με χωριάτικη ζύμη

Ποτά

μοσχάτο Αλεξανδρείας, βιολογικής καλλιέργειας

6,50

η μπλε σαλάτα του Σταθμού

Τα

3,50
3,00/6,00

Ξυνό Νερό Φλώρινας
χυμοί / αναψυκτικά
νερό μπουκάλι
νερό μπουκάλι

3,00
3,00
0,50
1,50

0,5L
1L

Ροφήματα 		
εσπρέσσο / διπλός ή freddo
καπουτσίνο / διπλός ή freddo
καφές φίλτρου
σοκολάτα
τσάι διάφορες γεύσεις

2,20 / 2,50
2,80 / 3,00
1,80
3,00
1,50

Traveller’s

Dinner

for the departure…
Κir

4,50

dry white wine, crème de cassis

Κir Royale

6,50

dry sparkling wine, crème de cassis

Aperol Spritz

8,00

dry sparkling wine, aperol, soda

arriving at the first station…
special ‘dakos’

5,00

rusk from the island of Cythera, fresh tomato, feta cheese,
caper from the Cyclades, olive oil and oregano

green salad of the Station

6,50

green and red lola lettuce, rocket, parmesan, cherry tomatoes
walnuts, croutons and vinaigrette with honey and mustard

blue salad of the Station
iceberg, radiccio, cherry tomatoes, croutons,
blue cheese sauce

4,00
4,50

traditional pie with zucchini, feta and mizithra cheese

stoker’s snack

Drinks

Wine		
moschofilero white
agiorgitiko red
sangria
moscato d΄ asti
prosecco
white or red house wine
sangria
white

7,00

smoked trout fillet with boiled potatoes, parsley and caper

red

Amethystos – Lazaridi

Orient Express rice with chicken “apaki”		

8,00

handmade meatballs served with pitta bread
choose sauce mustard or ketchup, curry or sweet chilli

8,00

with parmesan

14,50

Amstel
Stella Artois
Fix Dark
Corona
Αlcohol free beer

cheese platter (for two)

special

17,00
19,00
22,00

4,00
4,50
4,50
5,00
4,50

0,33L
0,33L
0,33L
0,33L
0,33L

Gordon’s, Stolichnaya,
6,00
Jameson, Johnnie Walker Red, Dewar’s, Cutty Shark,
Famous Grouse, Disaronno, Havana Club White, Martini		
Tanqueray, Jim Beam, Jack Daniel’s,
Drambuie, Havana Club Reserva		

7,00

cocktails

cheese & meat platter (for two)

11,00

assortment of cheese, prosciutto, smoked turkey and salami

Margarita Lime, Mojito, Virgin Mojito,
7,00
Caipirissima, Daiquiri Lime, Tequila Sunrise, Caipiroska		

signature cocktails

8,00

Refer to the cocktails’ brochure for our suggestions

for the arrival…
3,00

dessert with greek yoghurt, season’s fruit,
digestive biscuit, honey and cinnamon

5,00

chocolate soufflé with melted couverture and
chocolate syrup

Refreshments-soft drinks		
Florina natural sparkling water
juices - refreshments
bottled water
bottled water

0,5L
1L

3,00
3,00
0,50
1,50

Hot beverages		

and… for the next journey
tsipouro distilled spirit
mastic liqueur

bottle

Spirits		
standard

11,00

30,00

Beer		

deli tray of warm orange-filled sausage from Sparta,
traditional ‘apaki’ ham from Crete, marinated in vinegar and herbs
olives, spicy cream cheese and graviera cheese from Crete
assortment of smoked cheese from Vermio,
graviera cheese from Crete, emmental and cheddar

17,00
19,00
20,00

cabernet sauvignon, merlot, agiorgitiko

cabernet sauvignon, merlot

7,50

bottle

agiorgitiko, syrah

Amethystos – Lazaridi

smoked chicken marinated in olive oil with
red peppers and ginger

25,00

Lemnio - Domaine Porto Carras dry bio		
Avantis Estate grenache rouge, syrah
Orinos Helios – Semeli

grenache rouge, syrah, merlot

chocolate kiss

20,00

Malagouzia - Domaine Porto Carras

with pitta bread, cherry tomatoes and pickles
choose sauce mustard or ketchup, curry or sweet chilli

sweet reunion

17,00
20,00

Adoli Gis – Antonopoulou

arriving at the second station…
delicious chicken-nuggets
6,00

Railway Carriage platter (for two)

bottle

roditis, sauvignon blanc

Domaine Repanis agiorgitiko, bio
Domaine Hatzimichalis

fusilli al pesto genovese

0,5L pitcher

Aroma Lemnou muscat bio
Samaropetra - Kir Yianni Estate

rosé

roasted meatballs

3,50
3,50
4,00
5,00
5,50
7,00
8,00

glass
glass
glass
glass
glass
0,5L pitcher

lagorthi, asproudes, roditis, chardonnay

6,50

baby pies mini homemade cheese pies
zucchini pie

Runaway Train

100 ml
shot/long drink

3,50
3,00/6,00

espresso / double or freddo
cappuccino / double or freddo
filter coffee
chocolate
tea (various flavours)

2,20 / 2,50
2,80 / 3,00
1,80
3,00
1,50

για

pizza

μικρούς
ταξιδευτές

στο πρωϊνό δρομολόγιο

on board…

il fiore del treno

8,00

for

young
travellers

at late morning

μοτσαρέλλα, φρέσκια ντομάτα
mozzarella, fresh tomato

vagone

8,50

μοτσαρέλλα, φρέσκια ρόκα, φλοίδες παρμεζάνα
mozzarella, fresh rocket, parmesan on the top

buon viaggio

9,00

προσούτο, μοτσαρέλλα, φρέσκια ρόκα
mozzarella, prosciutto, fresh rocket

stazione

9,50

ζαμπόν, μοτσαρέλλα, μπέικον, πράσινη πιπεριά,
φρέσκα μανιτάρια
mozzarella, ham, bacon, fresh green pepper,
fresh mushrooms

treno Greco

μοτσαρέλλα, πεπερόνε, πράσινη πιπεριά
mozzarella, peperoni, fresh green pepper
*ό
 λες οι πίτσες περιέχουν σάλτσα ντομάτας
και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1,00

πατατάκια / chips

1,30

mini bake rolls

1,50

cake bar σοκολάτας / chocolate cake bar

0,50

Kinder Bueno

1,50

mini γεμιστά μπισκότα / mini cookies

1,20

βανίλια ή σοκολάτα / vanilla or chocolate		

9,00

μοτσαρέλλα, φρέσκια ντομάτα, φέτα, κρεμμύδι, ελιές,
πράσινη πιπεριά, ρίγανη
mozzarella, fresh tomato, feta cheese, onion, olives,
fresh green pepper, oregano

viaggio piccante

κρακεράκια / crackers

mini Molto croissant πραλίνα / mini Molto

0,80

praline croissant
Amita χυμός πορτοκάλι / Amita

0,25L

1,20

orange juice 		
9,50

Amita motion / Amita motion juice

0,33L

1,50

Λουξ πορτοκαλάδα μπλε / Loux

0,33L

1,50

orange soft drink 		
Λουξ γκαζόζα / Loux lemonade

* a ll pizzas contain tomato sauce and freshly
ground black pepper

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό
Consumer is not obliged to pay if the notice
of payment has not been received

τηλ. 210-5298 922
www.totrenostorouf.gr
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% & Δημοτικός Φόρος 0,50%
Αγορανομικός Υπεύθυνος Ευάγγελος Ρόκκος

0,33L

1,50

σπέσιαλ

cocktails
signature
8,00
Candy Apple Martini
βότκα, καραμέλα, λάιμ, κράνμπερι, σναπς
vodka, caramel, lime, cranberry, snaps

Southside Martini
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, λικέρ πορτοκάλι
gin, raspberry, ginger, 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

mocktails

χωρίς αλκοόλ/alcohol free

Virgin Mojito
Passion Mango
μάνγκο, ανανάς, αχλάδι, γρεναδίνη
mango, pineapple, peach, grenadine

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

5,50

