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Τιμοκατάλογος / Μενού

Τηλέφωνο Παραγγελιών
22340 51320

Μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο και στην ιστοσελίδα μας
www.kastrolilaias.gr



ΚΑΦΕΔΕΣ & ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Espresso μονός .......................................................... 1.50€
Espresso διπλός ......................................................... 2.00€
Cappuccino (με αφρόγαλα ή κρέμα) ............................ 2.50€
Freddo Espresso ........................................................ 2.00€
Freddo Cappuccino (με αφρόγαλα ή κρέμα) ............... 2.50€
Ελληνικός μονός ........................................................ 1.20
Ελληνικός διπλός ....................................................... 1.70
Φραπές ....................................................................... 2.00
Φραπές με παγωτό .................................................... 3.00
Καφές φίλτρου ........................................................... 2.00
Nescafe ....................................................................... 2.00
Σοκολάτα (ζεστή & κρύα)............................................. 2.00
Σοκολάτα Λευκή (ζεστή & κρύα) ................................. 2.00
Σοκολάτα βιενουά ..................................................... 2.50
Σοκολάτα λευκή βιενουά .......................................... 2.50
Milkshake (βανίλια, σοκολάτα, φράουλα) .................... 4.00
Τσάι βουνού ............................................................... 1.50
Τσάι Lipton σε διάφορες γεύσεις ............................. 1.50
Παγωμένο τσάι σε διάφορες γεύσεις ....................... 2.00
Χαμομήλι .................................................................... 1.50
Νερό εμφιαλωμένο 500 ml ....................................... 0.50
Νερό εμφιαλωμένο 1.5 L ........................................... 1.00

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ
Coca Cola .................................................................... 1.70
Coca Cola zero ............................................................ 1.70
Coca Cola light ........................................................... 1.70
Πορτοκαλάδα ............................................................. 1.70
Λεμονάδα ................................................................... 1.70
Sprite .......................................................................... 1.70
Σόδα ............................................................................ 1.70
Perrier λεμόνι ............................................................. 2.50
Φυσικός χυμός πορτοκάλι ........................................ 2.50
Χυμοί Amita (Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Βύσσινο, Ανάμεικτος)



SNACKS
Πρωινό ανα άτομο ..................................................... 6.00
(Καφές, γάλα ή χυμός, φρυγανιές, ψωμί, μαρμελάδα, μέλι,
ζαμπόν, τυρί, δημητριακά με γάλα) 
Τόστ με τυρί ............................................................... 1.70
Τόστ τυρί – γαλοπούλα ............................................. 2.30
Τόστ τυρί – ζαμπόν .................................................... 2.30
(Extra υλικά: Ντομάτα, μαρούλι, πιπεριά, μαγιονέζα)
Κρουασάν σοκολάτα ζεστό ....................................... 2.00
Φρουτοσαλάτα (με φρούτα εποχής) ............................ 3.50
Pancakes ..................................................................... 5.50
(με σοκολάτα, μπανάνα, μπισκότο ή με μαρμελάδα 
μούρων και σιρόπι σφενδάμου)
Club Sandwich ........................................................... 5.50
(ροζ σως, τυρί, ζαμπόν, μπέικον, ντομάτα,μαρούλι 
και πατάτες)
Hot Dog ...................................................................... 5.50
(χωριάτικο λουκάνικο, κέτσαπ, μουστάρδα, σως, τυρί, 
ντομάτα και πατάτες)

ΜΠΥΡΕΣ 500 ml
Amstel ......................................................................... 3.00
Amstel pilsner ............................................................ 3.00
Heineken .................................................................... 3.00
Fix & Fix Free .............................................................. 3.00
Fix dark (330ml) ......................................................... 3.00
Alfa .............................................................................. 3.00
Kaiser .......................................................................... 3.00
Μάμος ......................................................................... 3.00
Μηλοκλέφτης ............................................................ 3.00

ΤΣΙΠΟΥΡΟ & ΟΥΖΟ
Τσίπουρο εμφιαλωμένο 50ml (με μεζέ) ..................... 3.00
Ούζο εμφιαλωμένο 50ml (με μεζέ)  ............................ 3.00

ΚΡΑΣΙ ΧΥΜΑ
Κρασί ροζέ & λευκό 250ml........................................ 2.00
Κρασί ροζέ & λευκό 500ml........................................ 3.00
Κρασί ροζέ & λευκό 1L .............................................. 6.00
Κρασί ποτήρι μικρό (ροζέ & λευκό) ......................... 1.50
Κρασί ποτήρι μεγάλο (ροζέ & λευκό) ....................... 2.00
Sangria ποτήρι ........................................................... 3.00



ΚΡΑΣΙ  ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ
ΕΡΩΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Έρωχος κόκκινος 750 ml ........................................... 13.00
Έρωχος λευκός 750 ml .............................................. 13.00
Έρωχος κόκκινος 187ml ........................................... 3.00
Έρωχος λευκός 187ml ............................................... 5.00
Tago ροζέ 750ml ........................................................ 15.00
Μαντείο λευκό 750ml ................................................ 18.00
Merlot 750ml .............................................................. 18.00

ΠΟΤΑ & ΗΔΥΠΟΤΑ
Whiskey απλό ............................................................. 5.00
(Johnnie Walker, Haig, Cutty Sark, Famous Grouse, 
Dewar’s, Grant’s)
Whiskey special ......................................................... 6.00
(Johnnie Walker Black, Jack Daniel’s, Chivas Regal, Dimple) 
Vodka  ......................................................................... 4.50
Gordons Dry Gin ........................................................ 4.50
Bacardi Rum ............................................................... 4.50
Martini Bianco ............................................................ 4.50
Campari ...................................................................... 4.50
Κονιάκ Μεταξά 3* ...................................................... 4.50
Κονιάκ Μεταξά 5* ...................................................... 4.50
Amaretto .................................................................... 4.50
Disarono ..................................................................... 4.50
Bailey’s ........................................................................ 4.50
EOLIKI Liqueur βύσσινο ............................................ 4.50
EOLIKI Blue Curacao .................................................. 4.50
Drambuie ................................................................... 4.50

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ & ΜΕΖΕΔΕΣ
Ποικιλία κρεάτων 1 ατόμου ...................................... 7.00
(πανσέτα, μπιφτέκι, λουκάνικο, κοτόπουλο)
Ποικιλία κρεάτων 2 ατόμων ...................................... 14.00
(πανσέτα, μπιφτέκι, λουκάνικο, κοτόπουλο)
Ποικιλία κρεάτων 4 ατόμων ...................................... 28.00
(πανσέτα, μπιφτέκι, λουκάνικο, κοτόπουλο)
Ποικιλία τυριών/αλλαντικών μικρή ......................... 7.00
Ποικιλία τυριών/αλλαντικών μεγάλη  ...................... 12.00
Πιατέλα φρούτων μικρή (με φρούτα εποχής) ............. 4.50
Πιατέλα φρούτων μεγάλη (με φρούτα εποχής) .......... 8.00



ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ
Κλασικές γεύσεις 
(Κρέμα, Σοκολάτα, Φράουλα, Μπανάνα) ........................ 2.00
Parfait (Κρέμα, Σοκολάτα)  ........................................... 2.30
Special (Cookies, Black Forrest, Τιραμισού) ................... 2.30

ΓΛΥΚΑ
Πορτοκαλόπιτα .......................................................... 3.00
Καρυδόπιτα ................................................................ 3.00
Cheesecake (200ml) .................................................. 3.00
Πάστα Black Forrest .................................................. 3.50
Γλυκά του κουταλιού (Βύσσινο, Κυδώνι, Σταφύλι) ....... 2.50
Γιαούρτι με μέλι & καρύδια ....................................... 3.00
Γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού ............................. 3.00
Βανίλια υποβρύχιο .................................................... 1.20

Μεγάλη ποικιλία γεύσεων στα παγωτά 
ΔΩΔΩΝΗ ρωτήστε μας!!!



ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Φέτα (με λάδι & ρίγανη) ............................................ 3.50
Φέτα ψητή .................................................................. 4.00
Φορμαέλα (3τμχ. ψητή ή τηγανητή) ............................. 6.00
Τυρί με πιπέρι (3τμχ. ψητό στη σχάρα) ........................ 6.00
Σαγανάκι..................................................................... 3.50
Τζατζίκι ....................................................................... 3.50
Τυροκαυτερή ............................................................. 3.50
Πατάτες τηγανητές .................................................... 3.50
Πατάτες τηγανητές με τυρί & ρίγανη ....................... 4.50
Χορτόπιτα (4τμχ) ....................................................... 4.50
Τυρόπιτα (4τμχ) ......................................................... 4.50
Μελιτζάνες τηγανητές ............................................... 3.50
Κολοκυθάκια τηγανητά ............................................. 3.50
Πιπεριές τηγανητές ή ψητές ..................................... 3.50
Ψητά λαχανικά με βαλσάμικο ................................... 4.00
(μελιτζάνες, πιπεριές, ντομάτα)
Πέστροφα καπνιστή .................................................. 8.50
Ψωμί / άτομο .............................................................. 0.50
Ψωμί ψητό με λάδι & ρίγανη / άτομο ....................... 0.80

ΣΑΛΑΤΕΣ
Αγγουροντομάτα ....................................................... 4.00
(παξιμάδι, ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές)
Χωριάτικη ................................................................... 6.00
(παξιμάδι, ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, φέτα)
Κρητική ...................................................................... 5.50
(κρητικό κριθαροκούλουρο, ντομάτα, Φέτα, ελιές)
Ανάμικτη..................................................................... 4.00
(μαρούλι, λευκό & κόκκινο λάχανο, καρότο, ντομάτα, αγγούρι)
Μαρούλι (μαρούλι, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνιθο) ............ 3.50
Ceasar’s ....................................................................... 5.50
(μαρούλι, κρουτόνς, κοτόπουλο, ρόζ σως, τριμμένο τυρί)
Chef ............................................................................. 5.50
(μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, τυρί, ζαμπόν, αυγό, ρόζ σως)
Τονοσαλάτα ............................................................... 5.50
(μαρούλι, τόνος, ντομάτα, αγγούρι, φρέσκο κρεμμυδάκι,
μαϊντανό, λεμόνι ή ροζ σως)
Κάστρο ....................................................................... 6.00
(μαρούλι, πανσετάκια, ντοματίνια, μπέικον, βαλσάμικο, τυρί)



ΨΗΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο ................................................ 7.00
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο γεμιστό .................................. 8.00
(φέτα ή φορμαέλα, ντομάτα, πιπεριά)
Χοιρινή μπριζόλα ....................................................... 7.00
Χοιρινή πανσέτα ........................................................ 6.50
Ψαρονέφρι ................................................................. 7.50
Μοσχαρίσια μπριζόλα ............................................... 9.00
Κοτόπουλο φιλέτο ..................................................... 7.00
Κοτόπουλο φιλέτο a la crème ................................... 8.00
Κοτόπουλο μπριζολάκια κιλό ................................... 12.50
Κοτόπουλο μπριζολάκια μερίδα .............................. 6.00
Πρόβατο μπριζολάκια κιλό ....................................... 20.00
Πρόβατο μπριζολάκια μερίδα .................................. 7.00
Αρνί παϊδάκια κιλό .................................................... 27.00
Αρνί παϊδάκια μερίδα ................................................ 8.50
Λουκάνικο .................................................................. 6.50
Σουβλάκι χοιρινό ....................................................... 1.80
Σουβλάκι πρόβατο .................................................... 2.30
Σουβλάκι μοσχαρίσιο ................................................ 2.30
Σουβλάκι λουκάνικο .................................................. 1.80
Σουβλάκι κοτόπουλο (με πιπεριά ή χωρίς)  ................. 2.30



*κάθε Σάββατο ή κατόπιν παραγγελίας
Αρνί σούβλας κιλό ..................................................... 28.00
Αρνί σούβλας μερίδα ................................................ 8.50
Κοντοσούβλι χοιρινό & κοτόπουλο κιλό.......20.00/14.00
Κοντοσούβλι χοιρινό & κοτόπουλο μερίδα.......7.00/6.00
Σπληνάντερο μερίδα ................................................. 7.00
Κοκορέτσι μερίδα ...................................................... 7.00
Κοτόπουλο σούβλας κιλό ......................................... 12.00
Κοτόπουλο σούβλας μερίδα ..................................... 6.00

BURGER
Κλασικό burger .......................................................... 5.50
(μπιφτέκι μοσχαρίσιο, σως, κέτσαπ, μπέικον, τυρί, ντομάτα,
μαρούλι)
Double burger............................................................ 7.50
(2 μοσχαρίσια μπιφτέκια, σως, κέτσαπ, μπέικον, 
διπλό τυρί, ντομάτα, μαρούλι)
Κοτο-burger ............................................................... 5.50
(φιλέτο κοτόπουλο, σως, κέτσαπ, τυρί, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι)
Vegan burger ............................................................. 5.00
(μπιφτέκι λαχανικών (Κ/Ψ), ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, κέτσαπ)

ΠΙΑΤΟ ΗΜΕΡΑΣ ή ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μοσχάρι κοκκινιστό .................................................. 9.00
Κοτόπουλο κοκκινιστό .............................................. 6.00
Χοιρινό λεμονάτο ...................................................... 6.00
Αρνάκι λεμονάτο ....................................................... 7.50
Μακαρόνια με κιμά .................................................... 7.00
Γεμιστά με κιμά .......................................................... 6.00
Παστίτσιο ................................................................... 7.00
Γιουβαρλάκια ............................................................. 7.00
Φασολάδα .................................................................. 4.50
Ρεβύθια ....................................................................... 4.50
Φακές .......................................................................... 4.50
Μπακαλιάρος με χόρτα ............................................. 8.00
Γίδα βραστή ............................................................... 7.00



ΠΙΤΣΕΣ ......................................20εκ/30εκ.
Μαργαρίτα (σάλτσα, τυρί, ντομάτα) .................. 4.00/8.00
Special ............................................................ 6.00/12.00
(σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, μπέικον, πεπερόνι, πιπεριές, 
μανιτάρια)
Χωριάτικη ....................................................... 6.00/12.00
(σάλτσα, τυρί, φέτα, ντομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, 
κρεμμύδι, ελιές, ρίγανη)
Πεπερόνι (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, πεπερόνι) ....... 4.50/9.00
Κάστρο ........................................................... 6.00/12.00
(σάλτσα, τυρί, φέτα, ντομάτα, μπέικον, πιπεριές, 
μανιτάρια)
Κοτόπουλο ..................................................... 6.00/12.00
(σάλτσα, τυρί, ντομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, μπέικον, 
κοτόπουλο)
Νηστίσιμη ....................................................... 6.00/12.00
(με νηστίσιμο τυρί, ντομάτα, πιπεριά, μανιταρια, ελιές,
κρεμμύδι)

ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΕΣ
Ναπολιτέν (με κόκκινη σάλτσα) ................................... 4.50
Καρμπονάρα (κρέμα γάλ., τυρί, μπέικον, μανιτάρια) ..... 6.00
Φούρνου ..................................................................... 6.00
(τυρί, κρέμα γάλακτος, μπέικον, πιπεριές, μανιτάρια)

ΟΜΕΛΕΤΕΣ
Απλή (με τυρί) .............................................................. 3.50 
Χωριάτικη (τυρί, ντομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, φέτα)  .. 5.00
Special (τυρί, ζαμπόν, μπέικον, πιπεριές, μανιτάρια)  ...... 6.00 
Λουκάνικο (λουκάνικο χωριάτικο, τυρί, πιπεριά)  .......... 5.50 
Κάστρο (τυρί, φέτα, πατάτες)  ....................................... 4.50 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Καλαμαράκι θράψαλο (τηγανητό) ........................... 7.50
Γαρίδες 6 τμχ. (τηγανητές ή ψητές)  ......................... 11.00
Γλώσσα φιλέτο τηγανητή .......................................... 7.50
Μπακαλιάρος τηγανητός .......................................... 7.50
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Υπεύθυνος Καταστήματος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ

• Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
• Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν          
   λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).
• Η κουζίνα λειτουργεί από τις 11:30πμ. έως 23:00μμ.
• Το εστιατόριο είναι κλειστό κάθε Δευτέρα εκτός αργειών.
• Όλα τα προϊόντα του μενού είναι διαθέσιμα και σε πακέτο. 
• Όλα τα θαλασσινά μας είναι κατεψυγμένα.
• Κατοικίδια μη δεκτά σε όλους τους χώρους.
• Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΛΙΛΑΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ Τ.Κ. 330 57
Τηλ.: +30 22340 51320 / Fax: +30 22340 52068 
Κιν.: 6977193620 email: info@kastrolilaias.gr
web: www.kastrolilaias.gr

Τηλέφωνο Παραγγελιών
για παραλαβή απο το κατάστημα!

22340 51320
Μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο και στην ιστοσελίδα μας

www.kastrolilaias.gr

Kastro Lilaias

KastroLilaias.GR


