
GLUTEN FREE ΜΕΝΟΥ

Το παραπάνω Gluten Free μενού είναι σχεδιασμένο πάνω στο Hard Rock μενού και παρασκευάζεται με προίοντα χωρίς γλουτένη. Πάρέχουμε όλες τις πληροφορίες, ώστε οι επισκέπτες 
με τροφικές αλλεργίες να είναι πλήρως ενημερωμένοι κατά την επιλογή του πιάτου τους.  Για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε, βασιζόμαστε αποκλειστικά στις προδιαγραφές και τις 
πληροφορίες όπως αυτές μας παρέχονται απο τους προμηθευτές μας και σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε  για την εγκυρότητα αυτών.
Τα πιάτα του Gluten Free μενού παρασκευάζεται από το μηδέν, σε κουζίνα όπου κατά την κανονική λειτουργία της περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους μαγειρέματος και προετοιμασίας 
καθώς και κοινό λάδι φριτέζας, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εξαλείψουμε πλήρως στο 100%  τον κίνδυνο επαφής με άλλα τροφίμα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οποιοδήποτε στοιχείο του μενού, είναι εντελώς απαλλαγμένο απο αλλεργιογόνα.
*Η κατανάλωση ωμού ή ελαφρώς μαγειρεμένου κρέτος ,πουλερικών,θαλασσινών, μαλακίων ή αυγών, μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση,ειδικά εαν λαμβάνετε ειδική ιατροφαρμακευτική 
αγωγή. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε το σερβιτόρο σας για οποιαδήποτε αλλεργία πρίν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας και σε κάθε νέα παραγγελία κατά τη διάρκεια του γεύματος.

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
WINGS 
Φτερούγες κοτόπουλο που σιγοψήνονται με το 
δικό μας μείγμα μπαχαρικών, με επιλογή σάλτσας 
ανάμεσα απο Classic, Buffalo ή BBQ. Σερβίρεται με 
σέλερι και Blue Cheese Dressing.  €9.00

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
NEW YORK STRIP STEAK  
Ζουμερό φιλέτο New York Strip Steak 340γρ, 
γαρνιρισμένο με βούτυρο και μυρωδικά. 
Συνοδεύεται απο τηγανιτές πατάτες ή φρέσκα 
λαχανικά.*  €23.25

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
Τρυφερό φιλέτο σολωμού 227γρ. ψημμένο στη 
σχάρα και περιχυμένο με την αυθεντική μας BBQ 
σως και βούτυρο με διάφορα μυρωδικά. Σερβίρεται 
με φρέσκα λαχανικά και τηγανιτές πατάτες.*  €16.50  

BABY BACK RIBS   
Τρυφερά Baby Back Ribs καρυκευμένα και 
περιχυμένα με την αυθεντική μας BBQ σως. 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές, σαλάτα coleslaw 
και φασόλια σε στιλ Ranch.  €18.25

ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
Η δική μας σαλάτα του Καίσαρα, με 227γρ. ψητό 
στήθος κοτόπουλο κομμένο σε φέτες, φρέσκο μαρούλι 
Romaine, τσιπς και φλούδες παρμεζάνας.  €13.25  
Αντικαταστήστε το κοτόπουλο, με ψητό σολωμό.*  €16.25

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
Στήθος κοτόπουλο 227γρ. σχάρας με λιωμένο 
τυρί Monterey Jack, καπνιστό μπέικον, μαρούλι 
και ντομάτα. Σερβίρεται σε φρυγανισμένο Gluten 
Free ψωμί με σως μουστάρδας μελιού και πατάτες 
τηγανητές.  €13.00

BBQ PULLED PORK SANDWICH  
Τρυφερά κομμάτια μαδημένου χοιρινού, 
καρυκευμένο και περιχυμένο με την αυθεντική μας 
BBQ σως, Σερβίρεκαι πάνω σε ψωμί χωρίς γλουτενη 
με σαλάτα Coleslaw, πίκλες και τηγανιτές πατάταες.  
€13.00

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ  €4.00

ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  €3.25 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ CAESAR  
χωρίς crouton.  €5.00

LEGENDARY® STEAK BURGERS 
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER   
Το Burger απο όπου ξεκίνησαν όλα! Φρέσκο 100% 
μοσχαρίσιο Black Angus Steak Burger (198γρ), 
καπνιστό μπέικον, τυρί Cheddar, μαρούλι και ντομάτα. 
Σερβίρεται σε Gluten Free ψωμακι. Συνοδεύεται από 
τηγανιτές πατάτες.*  €13.25

BBQ BACON CHEESEBURGER
Φρέσκο 100% μοσχαρίσιο Black Angus Burger 198γρ, 
ψημένο με το δικό μας μείγμα μπαχαρικών και 
επικάλυψη χειροποίητης BΒQ Sauce, τυρί cheddar,  
μπέικον, μαρούλι, ντομάτα και κρεμμύδι. Σερβίρεται 
σε Gluten Free ψωμάκι. Συνοδεύεται από τηγανιτές 
πατάτες.*  €13.25

THE BIG CHEESEBURGER
Φρέσκο 100% μοσχαρίσιο Black Angus Steak Burger 
(198γρ) τρείς φέτες λιωμένο τυρί Cheddar, μαρούλι 
,ντομάτα και κρεμμύδι. Σερβίρεται σε Gluten Free 
ψωμάκι. Συνοδεύεται από τηγανιτές πατάτες.*  €13.25

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
Το ‘’Down Home Double Burger’’ είναι ένας φόρος 
τιμης στο 1971. 396 γρ  φρέσκο 100% μοσχαρίσιο 
Black Angus Steak Burger με τυρί, μαγιονέζα, μαρούλι, 
ντομάτα και κρεμμύδι. Σερβίρεται σε Gluten Free 
ψωμάκι. Συνοδεύεται από τηγανιτές πατάτες.*  €17.25
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ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
HOT FUDGE BROWNIE
Gluten Free Brownie σερβιρισμένο με παγωτό βανίλια, 
ζεστή fudge, τρούφα σοκολάτας, φρέσκια σπιτική  
σαντιγί και ένα κεράσι.  €11.25 

VANILLA OR CHOCOLATE ICE CREAM
Επιλογή ανάμεσα σε βανίλια ή σοκολάτα.  €6.00 

ΠΑΙΔΙΚΑ
ΠΑΙΔΙΚΟ BURGER με τηγανιτές πατάτες. 
Σερβίρεται σε Gluten Free ψωμάκι.  €10.15

ΠΑΙΔΙΚΟ CHEESEBURGER με τηγανιτές πατάτες. 
Σερβίρεται σε Gluten Free ψωμάκι.  €10.15

ΨΗΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
με φρέσκα λαχανικά.  €10.15



GLUTEN-FREE MENU

We are providing this information for items on the Hard Rock menu which are made without gluten so that our guests with food allergies can make informed food selections. Because we rely on our 
suppliers for accurate information, our made from scratch menu and normal kitchen operations involving shared cooking and preparation areas, including common fryer oil, we cannot completely 
eliminate the risk of food items coming in contact with other food products or the risk of inaccurate allergen information being provided to us. Due to these circumstances, we are unable to guarantee 
that any menu item can be completely free of allergens.

*Consuming raw or undercooked hamburgers, meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness, especially if you have certain medical conditions. We hold allergy 
information for all menu items, please speak to your server for further details. If you suffer from a food allergy please ensure that your server is aware at time of order. †Contains nuts or seeds. 

STARTERS
WINGS 
Our signature slow-roasted wings tossed with classic 
Buffalo or barbecue sauce, served with carrots, celery 
and blue cheese dressing.  €9.00

ENTRÉES
NEW YORK STRIP STEAK 
340g New York strip steak, grilled and topped with 
herb butter, served with seasoned fries and
fresh vegetables.*  €23.25
 

GRILLED NORWEGIAN SALMON  
227g grilled salmon with herb butter and  
house-made barbecue sauce, served with fresh 
vegetables and seasoned fries.*  €16.50  

BABY BACK RIBS  
Seasoned with our signature spice blend, then 
glazed with our house-made barbecue sauce 
and grilled to perfection, served with seasoned 
fries, coleslaw and ranch-style beans.  €17.75

SALADS & SANDWICHES
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
227g chicken breast, grilled and sliced with fresh 
romaine tossed in a classic Caesar dressing,  
topped with parmesan crisps and shaved  
parmesan cheese.  €13.25  
Substitute Grilled Salmon.*  €16.25
Without croutons. 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
227g grilled chicken with melted Monterey Jack 
cheese, smoked bacon, leaf lettuce and vine-ripened 
tomato, served on a toasted gluten-free bun with 
honey mustard sauce.  €13.00

SIDES
SEASONED FRIES  €4.00

FRESH VEGETABLES  €3.25 
SIDE CAESAR Without croutons.  €5.00

LEGENDARY® STEAK BURGERS 
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER   
The burger that started it all! Black Angus steak burger,
with smoked bacon, cheddar cheese, leaf lettuce
and vine-ripened tomato on a gluten-free bun. 
Served with seasoned fries.*   €13.25
Without onion ring.

BBQ BACON CHEESEBURGER
Black Angus steak burger, seasoned and seared with 
a signature spice blend, topped with house-made 
barbecue sauce, cheddar cheese, smoked bacon,
leaf lettuce and vine-ripened tomato on a gluten-free 
bun. Served with seasoned fries.*  €13.25
Without shoestring onions.

THE BIG CHEESEBURGER
Three slices of cheddar cheese melted on our 
Black Angus steak burger, served with leaf lettuce,
vine-ripened tomato and red onion on a gluten-free 
bun. Served with seasoned fries.*  €13.25

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
A tribute to our 1971 “Down Home Double Burger”.
Two stacked steak burgers with American cheese, 
mayonnaise, leaf lettuce, vine-ripened tomato
and red onion on a gluten-free bun. Served
with seasoned fries.*  €17.25
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DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE
Warm gluten-free chocolate brownie topped with vanilla 
bean ice cream, hot fudge, chopped walnuts, chocolate 
sprinkles, fresh whipped cream and a cherry.†  €11.25 

VANILLA OR CHOCOLATE ICE CREAM
Choose from chocolate or vanilla.  €6.00 

KIDS
KID BURGER WITH  
FRENCH FRIES gluten-free bun  €10.15

KID CHEESEBURGER WITH  
FRENCH FRIES gluten-free bun  €10.15

KID CHICKEN BREAST WITH  
FRESH VEGETABLES  €10.15






