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breakfast
& brunch menu

πρωινό Liberty View 13,00€

μπουφές και καφές ή ρόφημα της επιλογής σας 
(μέχρι τις 10:30 π.μ.)
breakfast Liberty View 
buffet and coffee or beverage of your choice
(until 10:30 a.m.)

πίτσα ατομική - πίτσα 8 κομμάτια 5,00€ - 15,00€ 
pizza for one - pizza 8 pieces

τυρόπιτα παραδοσιακή ατομική  4,00€

traditional cheese pie for one

σπανακοτυρόπιτα ατομική 4,00€

spinach & cheese pie for one

ελληνική μπουγάτσα με κρέμα 4,00€

κανέλα ή σοκολάτα πραλίνα
greek bougatsa with cream
cinnamon or chocolate praline

ομελέτα a la Liberty View 8,00€

με ζαμπόν - τυρί ή γαλοπούλα - τυρί & πράσινη σαλάτα
omelette a la Liberty View
with ham - cheese or turkey - cheese & green salad

πεϊνιρλί 8,00€

με ζαμπόν - τυρί, γαλοπούλα - τυρί, ζαμπόν - τυρί - αυγό,
κιμά, κιμά - αυγό
peinirli
with ham - cheese, turkey - cheese, ham - cheese - egg,
minced meat, minced meat - egg

κλαμπ σάντουιτς 10,00€

με κοτόπουλο ή γαλοπούλα & πράσινη σαλάτα
club sandwich
with chicken or turkey & green salad

τοστ με γαλοπούλα - τυρί ή ζαμπόν - τυρί 5,00€

toast with turkey - cheese or ham - cheese

pancakes Liberty View 

σοκολάτα - μπισκότο 6,00€

chocolate - biscuit

σοκολάτα - μπισκότο - μπανάνα 7,00€

chocolate  - biscuit - banana

μέλι - ξηροί καρποί 6,00€

honey - nuts

γαλοπούλα - τυρί - σιρόπι σφενδάμου - πράσινη σαλάτα  8,00€

turkey - cheese - maple syrup - green salad

μπέικον - τυρί - σιρόπι σφενδάμου - πράσινη σαλάτα 9,00€

bacon - cheese - maple syrup - green salad

Καλημέρα ~ Good Morning ~ Guten Morgen
Bonjour ~ Buongiorno

Have a beautiful & productive day!!!



καφές, ροφήματα
& αφεψήματα
COFFEE, BEVERAGES
& DECOCTIONS

εσπρέσσο - εσπρέσο διπλό 4,00€ - 5,00€ 

espresso - espresso double  

καπουτσίνο - καπουτσίνο διπλό  5,00€ - 6,00€ 

cappuccino - cappuccino double

φρέντο εσπρέσσο - φρέντο καπουτσίνο  5,00€

freddo espresso - freddo cappuccino 

ελληνικός μονός - διπλός στο μπρίκι 4,00€ - 5,00€

greek coffee single - double in coffee pot

λάτε  5,00€

latte 

νεσκαφέ 4,00€

nescafe 

φίλτρου - φίλτρου με γεύσεις 4,00€ - 5,00€

filter coffee - filter coffee with flavors 

φίλτρου - φίλτρου με γεύσεις 4,00€ - 5,00€

filter coffee - filter coffee with flavors 

σοκολάτα ζεστή ή κρύα γάλακτος  5,00€

hot or cold milk chocolate 

σοκολάτα γάλακτος με γεύσεις ζεστή ή κρύα 6,00€

milk chocolate with flavors hot or cold

σοκολάτα λευκή ζεστή ή κρύα 6,00€

white chocolate hot or cold

φυσικός χυμός πορτοκάλι   5,00€

fresh orange juice  

φυσικός χυμός ανάμεικτος    6,00€

fresh mixed juice 

σπιτική λεμονάδα 7,00€

homemade lemonade

τσάι ζεστό διάφορες γεύσεις  4,00€

hot tea various flavors

παγωμένο τσάι     4,00€

ice tea

ανθρακούχο νερό mastiqua  4,00€

mastiqua sparkling water

αναψυκτικά 330 ml  4,00€

refreshments 330 ml

νερό 1lt / water 1l - νερό 0,5lt / water 0,5lt 1,50€ - 0,50€

ανθρακούχο νερό 1lt / sparkling water 1lt  5,50€

ανθρακούχο νερό 330 ml / sparkling water 330ml    3,50€



Αγορανομικός υπεύθυνος: Νικόλαος Μανιαδάκης

Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να πλη-
ρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοι-
χείο (απόδειξη - τιμολόγιο). Στις αναγραφόμενες 
τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύν-
σεις. Στις σαλάτες χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο και 
για τα τηγανιτά ηλιέλαιο. Τα κρέατα είναι φρέσκα. 
Ενημερώστε το προσωπικό του εστιατορίου μας 
για τυχόν αλλεργίες σας. 

Person in charge: Nikolaos Maniadakis

The consumer is not obliged to pay if the notice of 
payment has not been received (receipt - invoice). 
All prices include legal taxes. In salads we use olive 
oil and for the frying sunflower oil. Our meats our 
fresh. Inform our stuff for any allergies that you may 
have.


