Corner West Saloon
(Βασιλέως Γεωργίου 39, Θεσσαλονίκη)

Pizza / Calzone

(ΟΙΚΟΓ./NAPOLITANA/ΓΙΓΑΣ
ΟΙΚΟΓ./CHAMPION/ΤΥΡΟΛΕΤΑ/CALZONE/ΑΤΟΜ.)
Μαργαρίτα (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα)

€
6,80/5,00/9,00/12,00/9,50/9,90/4,00

Verde (φρέσκια ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα, φρέσκα μανιτάρια,
κρεμμύδι, πιπεριά)

7,60/5,20/9,20/12,50/10,50/10,00/4,00

Ντομάτα ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ (φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι φρέσκο, ελιές,
φρέσκα μανιτάρια)

7,60/5,20/9,20/12,50/10,50/10,00/4,00

Μποργκέσε (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα, μπέικον, φρέσκα
μανιτάρια, πράσινη πιπεριά)

7,90/5,50/9,50/13,50/11,00/10,30/4,00

Ρομάνα (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα, ζαμπόν, φρέσκα μανιτάρια,
πράσινη πιπεριά)

7,90/5,50/9,50/13,50/11,00/10,30/4,00

Τέσσερα Τυριά (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα, ροκφόρ, παρμεζάνα,
έμενταλ, γκούντα)

7,90/5,50/9,50/13,50/11,00/10,30/4,00

Τέσσερις Εποχές (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα, ζαμπόν, μπέικονκ,
σαλάμι, φρέσκα μανιτάρια)

Μαρινάρα (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα, μύδια, γαρίδες, σκόρδο)
Κοτόπουλο (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα, κοτόπουλο, πράσινη
πιπεριά, φρέσκα μανιτάρια)

7,90/5,50/9,50/13,50/11,00/10,30/4,00
7,90/5,50/9,50/13,50/11,00/10,30/4,00
7,90/5,50/9,50/13,50/11,00/10,30/4,00

Μακεδονία (φρέσκια ντομάτα, φέτα, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά,
ελιές, ρίγανη)

7,90/5,50/9,50/13,50/11,00/10,30/4,00

American Pepperone (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα, λουκάνικο
pepperone)

7,90/5,50/9,50/13,50/11,00/10,30/4,00

Corner (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα, ζαμπόν, μπέικον, σαλάμι
αέρος, φρέσκα μανιτάρια, λουκάνικο, πράσινη πιπεριά)

7,90/5,50/9,50/13,50/11,00/10,30/4,00

Λαχανικών ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ (φρέσκια ντομάτα, αγγινάρα, κόκκινη
πιπεριά, φρέσκα μανιτάρια, πράσινη πιπεριά)

7,90/5,50/9,50/13,50/11,00/10,30/4,00

Καρμπονάρα (ζαμπόν, μπέικον, αυγό, παρμεζάνα, κρέμα
γάλακτος, γκούντα)
Corner Αλα Κρεμ (ζαμπόν, μπέικον, σαλάμι, μανιτάρια, κρέμα
γάλακτος)

Σαλάτες

8,70/6,70/10,40/14,00/12,00/10,90/4,30
9,50/7,20/11,00/15,00/12,00/11,00/4,50

€

Corner (μαρούλι, λάχανο άσπρο, αγγούρι, ντομάτα, αυγό, σως
σεφ, καρύδια, άνηθο)

4,00

Creta Salad (μαρούλι, ντομάτα, φέτα, Κρητικός ντάκος,
ελαιόλαδο, μαϊντανός, ρίγανη)

Χωριάτικη
4 Εποχές (μαρούλι, λάχανο άσπρο & κόκκινο, ντομάτα, αγγούρι,
πιπεριά, ελιά, καλαμπόκι, καρότο, τόνος)

5,30
5,00
5,30

Tres Jolie (με τραγανά φιλετάκια κοτόπουλου pink sauce ή κίτρινη
sauce μουστάρδας)

5,20
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Σεφ
New Century (με στήθος κοτόπουλου)

5,20
5,50

Σολομού (σολομός, μαγιονέζα, μαρούλι, κρεμμύδι, άνηθος,
αγγούρι, ντομάτα)

7,00

Νηστίσιμες Σαλάτες

Πατατοσαλάτα (πατάτα, φρέσκια ντομάτα, αγγούρι, φρέσκο
κρεμμύδι, μαρούλι, άνηθο)

4,00

Vegeterian (μαρούλι, λάχανο άσπρο & κόκκινο, ντομάτα,
αγγούρι, πιπεριά, άνηθο)

Καβουροσαλάτα (με καβούρι σουρίμι)
Θαλασσινών (καλαμαράκια, γαρίδες, μύδια, καβούρι σουρίμι)
Γαριδοσαλάτα

4,20
6,50
6,50
7,00

Ορεκτικά
Ψωμάκι
Πατάτες (τηγανητές)
Πατάτες Skins (τραγανές πατάτες με τη φλούδα τους)
Φουρνοπατάτες (με σως 4 τυριά και μπέικον ή φρέσκα μανιτάρια)
Μανιτάρια Φρέσκα Αλα Κρέμ (φρέσκα μανιτάρια, κρέμα

0,30
1,60
2,60
4,50

γάλακτος, κροκάδι αυγού, μπαχαρικά)

4,50

Μανιτάρια Φρέσκα Τέσσερα Τυριά (φρέσκα μανιτάρια, κρέμα
γάλακτος, ροκφόρ, παρμεζάνα, έμενταλ, γκούντα, μπαχαρικά)

4,80

Μανιτάρια Φρέσκα Με Σκόρδο (φρέσκα μανιτάρια, σκόρδο)
ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ

Κρεμμυδο-Πατατοκεφτέδες (με σαλάτα και κέτσαπ) ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ
Πατατοκροκέτες (με σάλτσα και κέτσαπ) ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ

4,50
4,20
4,20

Ροδέλες Κρεμμυδιού (με σαλάτα, τηγανητές πατάτες και κέτσαπ)
ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ

Spring Rolls (με λαχανικά και εξωτική σως) ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ

Ζεστά πιάτα Corner + τηγανητές πατάτες

5,00
4,50

€

Μερίδα Burger + Τηγανητές Πατάτες Διαλέξτε μια από τις 3 σως
(pink, barbeque, μουστάρδας) 2 απλά (μαρούλι, ντομάτα,
αγγουρομαγιονέζα) / 2 cheese (τυρί, μαρούλι, ντομάτα,
αγγουρομαγιονέζα) / 2 special (μπέικον, τυρί, μαρούλι, ντομάτα,
αγγουρομαγιονέα)

4,90/5,20/5,50

Μερίδα Chicky's + Τηγανητές Πατάτες (παναρισμένα φιλετάκια
κοτόπουλου) (Διαλέξτε μία από τις 2 σως (barbeque,
μουστάρδας)

5,50

Ψητά Φιλετάκια από Στήθος Κοτόπουλο + Τηγανητές
Πατάτες ή Ρύζι (μαρούλι, ντομάτα, μουσταρδομαγιονέζα +
πατάτες ή ρύζι)

5,90

Μερίδα Χειροποίητα Τρικαλινά Λουκάνικα (5τμχ) +
Τηγανητές Πατάτες (5 τεμάχια Τρικαλινά λουκάνικα (με ρώσικη
σαλάτα, ντομάτα)

5,90
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Μερίδα Χοιρινά Φιλετάκια + Τηγανητές Πατάτες Διαλέξτε μία
από τις 2 σως (Barbeque sauce ή μουσταρδομαγιονέζα) ή
κρεμμύδι - μαϊντανό) Χοιρινά φιλετάκια (με ρώσικη σαλάτα,
μαρούλι, ντομάτα)

5,90

Μερίδα Λουκάνικα (3 τμχ) + Τηγανητές Πατάτες Διαλέξτε μία
από τις 2 σως (Barbeque sauce ή μουσταρδομαγιονέζα) ή
κρεμμύδι - μαϊντανό 3 τεμάχια λουκάνικα (με ρώσικη σαλάτα,
ντομάτα)

5,50

Νησιώτικα Μπιφτέκια Λαχανικών + Τηγανητές Πατάτες +
Σαλάτα 2 Νησιώτικα Μπιφτέκια (κέτσαπ) ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ

5,50

Spaghetti / Rigatoni / Tagliatelle
Ναπολιτάνα (ντομάτα, σκόρδο)
Μπολόνέζ (ντομάτα, κιμάς, κρεμμύδι, καρότο)

€
4,50
5,50

Καρμπονάρα (κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον, αυγό,
μαϊντανός, παρμεζάνα)

Φούγκι (ντομάτα, φρέσκα μανιτάρια, κρεμμύδι, μπαχαρικά)
Πέστο (φρέσκος βασιλικός, ελαιόλαδο, κουκουνάρι, σκόρδο,
παρμεζάνα)

5,90
5,90
5,90

Μαρινάρα (ντομάτα, γαρίδες, μύδια, καρότα, κρεμμύδι,
μπαχαρικά)

6,30

Τέσσερα Τυριά (κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα, ροκφόρ, γκούντα,
έμενταλ, μοσχοκάρυδο)

6,30

Σαν Μικέλε (ντομάτα, ζαμπόν, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια,
αρακάς, καρότο)

6,30

Αραμπιάτα (κρέμα γάλακτος, ντομάτα, σκόρδο, πικάντικη
σάλτσα, καυτερό)

Κοτόπουλο (κοτόπουλο στήθος σοταρισμένο με σάλτσα Napoli)
Corner (κρέμα γάλακτος, ντομάτα, ζαμπόν, μπέικον, καρότο,
αρακάς, πιπεριά, φρέσκα μανιτάρια)

6,30
6,30
6,30

Corner Λαχανικών (κρέμα γάλακτος, ντομάτα, καρότο, αρακάς,
πιπεριά, φρέσκα μανιτάρια)

6,30

Toscana (κρέμα γάλακτος, ντομάτα, μπέικον, καρύδια, φρέσκα
μανιτάρια)

6,30

California (αγγινάρα, κόκκινη πιπεριά, μελιτζάνα, σως california)
ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ

6,30

Μεσογειακή (κόκκινη σάλτσα με φρέσκα ντοματίνια, πράσινη
πιπεριά, ελιές) ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ

6,30

Γαριδομακαρονάδα Corner (γαρίδες ολόκληρες, γαρίδες
τεμαχισμένες, σοταρισμένες με λευκό κρασί, κρέμα γάλακτος,
κόκκινη σάλτσα)

8,20

Γαριδομακαρονάδα με Κόκκινη Σάλτσα (γαρίδες ολόκληρες,
γαρίδες τεμαχισμένες σοταρισμένες με λευκό κρασί, κόκκινη
σάλτσα)

8,20

Σολομός και Μαύρο Χαβιάρι (σολομός, μαύρο χαβιάρι, κρέμα
γάλακτος)

8,20

Tortellini Corner Με Προσούτο και Παρμεζάνα (άσπρη ή
κόκκινη σάλτσα)

6,80
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Risotto υγιεινή διατροφή
Ριζότο με Κόκκινη Σάλτσα
Ριζότο με Κιμά
Ριζότο Κοτόπουλο (με κόκκινη σάλτσα, ζαμπόν, μανιτάρια και
κοτόπουλο)
Ριζότο με Καρμπονάρα
Ριζότο με Τέσσερα Τυριά
Ριζότο με Κόκκινη Σάλτσα και Φρέσκα Μανιτάρια ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ

€
4,30
5,20
5,20
5,20
5,20
4,80

Ριζότο Μαρινάρα (ντομάτα, γαρίδες, μύδια, καρότο, κρεμμύδι,
μπαχαρικά) ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ

5,20
7,50

* Τα μύδια και οι γαρίδες είναι κατεψυγμένα

Corner Diet Χάστε κιλά χορταίνοντας με τα corner!

€

Φιλετάκια Χοιρινά (280 θερμίδες) (μουστάρδα, σαλάτα
vegeterian)

5,80

Ψητό Φιλέτο Κοτόπουλο (270 θερμίδες) (μουστάρδα, σαλάτα
vegeterian)

Burgers (298 θερμίδες) (μουστάρδα, σαλάτα vegeterian)

5,80
5,80

Pizza Διαίτης (για 2 άτομα) 8 Κομμάτια
Πίτσα Διαίτης με Κοτόπουλο & Γαλοπούλα (495 θερμίδες)
(σάλτσα classico, τυρί milner άπαχο, κοτόπουλο στήθος άπαχο,
γαλοπούλα άπαχη, πράσινη πιπεριά)

7,30

Πίτσα Διαίτης με Τόνο & Γαρίδες (465 θερμίδες) (σάλτσα
classico, τυρί milner άπαχο, τόνος νερού, γαρίδες)

7,30

Πίτσα Διαίτης με Λαχανικά (465 θερμίδες) (σάλτσα classico,
τυρί milner άπαχο, κόκκινη πιπεριά, αγγινάρα, φρέσκα μανιτάρια,
φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι)

7,30

Spaghetti Διαίτης
Κόκκινη Σάλτσα (250 θερμίδες)
Κόκκινη Σάλτσα & Φρέσκα Μανιτάρια (255 θερμίδες)
Κοτόπουλο Στήθος με Κόκκινη Σάλτσα (255 θερμίδες)

5,20
6,40

(κοτόπουλο στήθος άπαχο, κόκκινη σάλτσα)

6,40
6,40
6,40
8,20

Μεσογειακή (265 θερμίδες) (κόκκινη σάλτσα, ντοματάκια)
Ντοματίνο (254 θερμίδες) (κόκκινη σάλτσα, ντοματάκια)
Γαρίδες Κόκκινη Σάλτσα (245 θερμίδες)

Σαλάτα Διαίτης
Vegeterian Corner (63 θερμίδες) (μαρούλι, άνηθο, ντομάτα,
αγγούρι, πιπεριά)

4,20
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Νηστίσιμα Μενού σε περίοδο νηστείας και
όλο το χρόνο!

€

Σάντουιτς
Μαύρη Σουσαμένια Μπαγκέτα με:
Νηστίσιμη Φέτα (μαρούλι, ντομάτα, ελιές, πράσινη πιπεριά)
Μπιφτέκι Λαχανικών (μαρούλι, ντομάτα, κέτσαπ)
Κολοκυθοκεφτέδες (μαρούλι, αγγούρι, ντομάτα)
Καλαμαράκια (μαρούλι, αγγούρι, λεμόνι)
Καβουροσαλάτα (μαρούλι, αγγούρι, λαδολέμονο)
Θαλασσινά (μαρούλι, αγγούρι, λαδολέμονο)

3,30
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80

Ζεστά Σάντουιτς
2 Veggie Burgers + 1 Μερίδα Πατάτες (2 Burger λαχανικών,
μαρούλι, ντομάτα, σως ντομάτας) + πατάτες

5,50

2 Sandwiches με Κολοκυθοκεφτέδες + 1 Μερίδα Πατάτες
(μαρούλι αγγούρι, ντομάτα) +πατάτες

5,80

2 Sandwiches με Καλαμαράκια + 1 Μερίδα Πατάτες (μαρούλι
αγγούρι, λεμόνι) +πατάτες

6,50

Της Ώρας

Κολοκυθοκεφτέδες (με σάλτσα vegeterian)
Νησιώτικα Μπιφτέκια Λαχανικών (με σαλάτα vegeterian,

4,80

τηγανητές πατάτες, κέτσαπ)

5,50
6,00

Καλαμαράκια (με σαλάτα vegeterian, λεμόνι, τηγανητές πατάτες)

Ζεστά Sandwich menu + μερίδα πατάτες

€

2 Burgers + 1 Μερίδα Πατάτες: (2 burgers ης αρεσκείας σας + 1
μερίδα πατάτες) 2 απλά Burgers + πατάτες/2 cheeseburgers +
πατάτες/2 Special Burgers (μπέικον + cheese) + πατάτες

5,00/5,30/5,60

2 Veggie Burgers + 1 Μερίδα Πατάτες:(2 burgers λαχανικών + 1
μερίδα πατάτες)

5,50

2 Burgers Κοτόπουλο με Πατάτες:2 burgers κοτόπουλο
(μαγιονέζα, μαρούλι, μπεικον, ντομάτα, σως μουστάρδας, κέτσαπ)

+ 1 μερίδα πατάτες

5,50

2 Sandwiches με Φιλ. Κοτόπουλο Στήθος + 1 Μερίδα:
Πατάτες 2 Sandwiches (φιλέτο κοτόπουλο στήθος, μαρούλι,
ντομάτα, μουσταρδομαγιονέζα)

2 Sandwiches με Φιλετάκια Χοιρινά + 1 Μερίδα Πατάτες: (2
Sandwiches της αρεσκείας σας + 1 μερίδα πατάτες) 2 Απλά
(Barbeque sauce + μουστάρδα) + πατάτες/2 Super (κρεμμύδι +
μαϊντανό + ντομάτα+ μουστάρδα) + πατάτες/2 Extra (ρώσικη
σαλάτα) + πατάτες/2 Special (αγγουρομαγιονέζα + μουστάρδα
+ κέτσαπ) + πατάτες

6,50

5,90/6,30/6,30/6,30
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2 Sandwiches Χειροποποίητο Τρικαλινό Λουκάνικο + 1
Μερίδα Πατάτες:(2 Sandwiches της αρεσκείας σας + 1 μερίδα
πατάτες)/2 Απλά (ντομάτα + μουστάρδα + κέτσαπ) + πατάτες/2
Super (αγγουρομαγιονέζα + κέτσαπ) + πατάτες/2 Extra (ρώσικη
σαλάτα) + πατάτες

5,50/5,50/5,50

2 Hot Dogs + 1 Μερίδα Πατάτες:(2 Hot Dogs της αρεσκείας σας
+ 1 μερίδα πατάτες)/2 Απλά (γλυκόξινο αγγουράκι + μουστάρδα)
+ πατάτες/2 Super (γλυκόξινο αγγουράκι + μουστάρδα +
κέτσαπ) + πατάτες/2 Extra (γλυκόξινο αγγουράκι + σως
μουστάρδας) + πατάτες/2 Special (αγγουρομαγιονέζα
+μουστάρδα + κέτσαπ) + πατάτες/2 Extra Extra (με ρώσικη
σαλάτα) + πατάτες

4,60/5,50/5,50/5,50/5,50

Ιταλικό Τόστ + 1 Μερίδα Πατάτες (Καπνιστό ζαμπόν, gouda
ή μοτσαρέλα, ντομάτα, ρίγανη) + πατάτες/(Καπνιστό
ζαμπόν, καπνιστό μπέικον, gouda ή μοτσαρέλα, ντομάτα,
ρίγανη) + πατάτες/(Καπνιστό ζαμπόν,σαλάμι Μιλάνου,
gouda ή μοτσαρέλα, ντομάτα, ρίγανη) + πατάτες

4,20/4,20/4,20

2 Chicky's + 1 Μερίδα Πατάτες:2 Chicky's
(μουσταρδομαγιονέζα + μαρούλι + ντομάτα) + πατάτες/2
Cheese Chicky's (cheddar + ντομάτα + μουσταρδομαγιονέζα) +

πατάτες

5,60/5,90

1 Club + 1 Μερίδα Πατάτες:1 Club Sandwich (καπνιστή
μπριζόλα, μπέικον, Cheddar, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα) +
πατάτες/1Chicky-Chicky Club (στήθος κοτόπουλο ψητό,
μπέικον, cheddar, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα,
μουσταρδομαγιονέζα) + πατάτες

4,80/5,20

Σημείωση σχετικά με το μενού:
Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 10/06/2015.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή
την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.
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