
ζυμαρικά
PASTA

α λα ελληνικά 20,00€

με καπνιστό σολομό & κρέμα γάλακτος
a la  greco
with smoked salmon & cream cheese

casanova 17,00€

με ροζ πιπέρι, μπέικον, porcini, παρμεζάνα
casanova
with pink pepper, bacon, porcini, parmesan

* τα ζυμαρικά σας μπορούν να σερβιριστούν
   με φαρφάλες ή πέννες
   your pasta can be served with farfalle
   or penne pasta

ριζότο
RISOTTO

ριζότο μανιταριών 15,00€

mushroom risotto

επιδόρπια 
DESSERTS

χειροποίητη σοκολατένια 9,00€

μπουκιά
handmade chocolate bite

χειροποίητα γλυκά 7,00€

handmade desserts

βάφλα Liberty View 12,00€

με μια μπάλα παγωτό της επιλογής σας
waffle Liberty View
with a scoop of ice cream of your choice

παγωτό a la top 3,50€

ice cream a la top

top salad 2 ατόμων - 4 ατόμων 15,00€ - 25,00€

με φρέσκα φρούτα εποχής
top salad 2 persons - 4 persons
with fresh seasonal fruit
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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.



ορεκτικά
APPETIZERS

σκαλτσούνια  9,00€

με χειροποίητη ζύμη, κατσικίσιο τυρί, μέλι, 
παπαρουνόσπορο
skaltsounia 
with handmade dough, goat cheese, honey,
poppy seed

θησαυρός 11,00€

με χειροποίητη ζύμη, φέτα, σπανάκι, άνιθο
treasure 
with handmade dough, feta cheese, spinach, dill

λευκό φεγγάρι 8,50€

ταλαγάνι με χειροποίητη μαρμελάδα πράσινου μήλου
white moon 
talagani with handmade green apple jam

frying τυριών 9,50€

με μαύρη σταφίδα & χειροποίητο πετιμέζι
frying cheese 
with black raisin & handmade grape juice syrup

φωλιές μανιταριών 9,00€

με champignon, μπέικον, κρέμα τυριών
mushroom nests 
with champignon, bacon, cream cheeses

σολομός καπνιστός  15,00€

με κρέμα τυριού & χαβιάρι
smoked salmon 
with cream cheese & caviar

γαρίδες cocktail 22,00€

shrimps cocktail 

παράδεισος για 2 άτομα 25,00€

πιατέλα τυριών & αλλαντικών
paradise for 2 persons 
cheese & cold cuts plateau

παράδεισος για 4 άτομα 45,00€

πιατέλα τυριών & αλλαντικών
paradise for 4 persons 
cheese & cold cuts plateau

ζυμωτό ψωμί Liberty View ατομικό 1,50€

sourdough bread Liberty View per person

σαλάτες
SALADS

4 αστέρια  16,00€

ανάμεικτα λαχανικά, σύκο, βερύκοκο, κάσιους, 
ξυνόμηλο, αχλάδι, flakes παρμεζάνας, πορτοκάλι,
βαλσάμικο, μέλι
4 stars
mixed vegetables, fig, apricot, cashews,sour apple,
pear, parmesan flakes, orange, balsamic, honey

αρχοντική σαλάτα  15,00€

ανάμεικτα λαχανικά, προσούτο, λιαστή τομάτα, 
φιλέ αμυγδάλου, μπάλες χιονιού
queen salad
mixed vegetables, prosciutto, sun dried tomato, 
almond flakes, snow balls

ρόδι  15,00€

μαρούλι, τομάτα, αχλάδι, ανανάς, gouda, 
μαγιονέζα με χυμό ανανά, ρόδι, καρύδι,
λιναρόσπορος
pomegranate
lettuce, tomato, pear, pinneapple, gouda, 
mayonnaise with pineapple juice, pomegranate, 
walnut, flaxseed

caesar’s 14,00€

με χειροποίητο dressing
caesar’s
with handmade dressing

ελληνικό άρωμα  8,50€

παραδοσιακή ελληνική χωριάτικη σαλάτα
greek aroma
traditional greek salad

κρητική γη  10,00€

τομάτα, παξιμάδι, φέτα, ελαιόλαδο, κάπαρη, 
ελιές, ρίγανη,
cretan land
tomato, rusk, feta, olive oil, capers, olives, 
oregano

κυρίως πιάτα
MAIN DISHES

φιλέτο κοτόπουλο 15,00€

με συνοδευτικά της επιλογής σας
chicken fillet
with side of your choice

φιλέτο κοτόπουλο 17,00€

με κρέμα γάλακτος & μανιτάρια
chicken fillet
with cream sauce & mushrooms

φιλετάκια κοτόπουλο 18,00€

με αγριόρυζο, τορτίγιες & σως bbq
chicken fillets
with wild rice, tortillas & bbq sauce

λευκή φωτιά 18,00€

με ψαρονέφρι φλαμπέ, martini bianco dry,
πέννες
white fire
with tenderloin flambe, martini bianco dry, 
penne

ψαρονέφρι 18,00€

με χειροποίητη γλυκόξινη σως
tenderloin
with handmade sweet & sour sauce

rib eye steak 28,00€

με συνοδευτικά της επιλογής σας
with side of your choice

γαλλικό πιπεράτο φιλέτο 18,00€

μοσχάρι 
με κυδωνάτη πατάτα freytag
french peppered beef fillet
with rolled potato freytag

μπιφτέκι a la Liberty 18,00€

με χειροποίητη σως ροκφόρ & φυστίκι Αιγίνης
beef burger 
with handmade roquefort sauce 
& Aegina pistachio

φιλέτο σολομού 25,00€

με συνοδευτικά της επιλογής σας
salmon fillet
with sides of your choiceenjoy

your meal


