
A partir do momento em que entrou no Hard Rock Cafe, você está na presença 
do esplendor. Há lendas nas nossas paredes, no sistema de som, atrás do bar e na 
cozinha. Desde 1971 que nos diferenciamos por comida ousada, bebidas geladas e 
música alta. Tudo isto atrai um certo tipo de clientes. Daqueles que não têm medo  
de se levantarem e de agitarem as coisas. Porque nada é mais lendário do que o 
espírito do Rock ‘n’ Roll.
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STARTERS & 
SHAREABLES
Saborosos, condimentados e com  
um toque extra de atitude.  
Vale a pena celebrar!

CLASSIC NACHOS 



CLASSIC NACHOS  (V) 
Tortilhas de milho crocantes em camadas, com feijões  
ranch-style e uma mistura de molho de quatro queijos,  
cobertas com pico de gallo fresco, jalapeños picantes,  
pickles de cebola vermelha e queijos Cheddar e Monterey  
Jack derretidos, acompanhadas com sour cream.#  €13.95 
Adicione um acompanhamento de guacamole  
fresco# (GF, VG) €3.75  Adicione frango grelhado €4.75  
ou bife de vaca grelhado* €7.25

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
Camarões crocantes, salteados num molho picante,  
cobertos com cebolinha verde e servidos numa cama de  
salada cremosa de couve com um toque de citrinos.  €15.75

THREE-CHEESE & ROMA TOMATO FLATBREAD  (V) 
Mozzarella, Monterey Jack e queijo Cheddar, tomates, 
manjericão fresco, com um toque de pesto de coentros.#  €11.95

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD 
Frango grelhado, abacate, queijo Mozzarella, pico de gallo, 
pimentos e cebolinha verde, e finalizado com molho  
guacamole ranch.  €13.75

PEPPERONI FLATBREAD 
Queijo mozzarella derretido, pepperoni fatiado e molho 
tradicional de pizza coberto com queijo Romano ralado.  €13.75

WINGS  (GF) 
As nossas asinhas de frango assadas lentamente com  
a cobertura à sua escolha entre o molho Buffalo classic,  
doce e picante Tangy ou molho caseiro Barbecue,  
servidas com aipo e molho de queijo azul.#  €12.95   

BONELESS BODACIOUS TENDERS 
Os nossos crocantes Tupelo Chicken Tenders acompanhados  
com molho à sua escolha entre o clássico Buffalo, doce e  
picante Tangy ou molho Barbecue caseiro, servidos com   
aipo e molho de queijo azul.  €13.95 

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Três mini-hambúrgueres com queijo americano derretido,  
aro de cebola crocante e salada cremosa de repolho cremosa 
num pão de brioche tostado.*  €15.95

CUBAN SLIDERS 
Três mini-hambúrgueres com queijo suíço derretido, maionese 
Dijon, porco fumado desfiado à mão e pickles fatiados.*  €15.95 
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ALL-AMERICAN SLIDERS

WINGS

THREE-CHEESE & 
ROMA TOMATO FLATBREAD

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

Dispomos de informações sobre alergias para todos os itens do menu, por favor, fale com o seu server para mais detalhes. Se sofre de alergia 
alimentar, certifique-se de que o seu server é informado no momento do pedido. † Contém nozes ou sementes. * Estes itens contêm (ou podem 
conter) ingredientes crus ou mal cozidos. Consumir hambúrgueres, carnes, aves, frutos do mar, mariscos ou ovos crus ou mal cozidos pode 
aumentar o risco de doenças transmitidas por alimentos, especialmente se você tiver certas condições médicas. # (GF) Sem Glúten, (V) Vegetariano, 
(VG) Vegano. ∆ Estes pratos podem ser modificados para uma opção sem glúten, vegetariana ou vegana. (GF-A) Disponível sem glúten,  
(V-A) Disponível para vegetarianos, (VG-A) Disponível para veganos. Por favor, fale com o seu server para quaisquer necessidades dietéticas.

STARTERS & 
SHAREABLES



PÃO FRESCO
Hambúrgueres frescos merecem 

um pão fresco. Cada pão de 
brioche é servido tostado.

MOLHO ESPECIAL
Doce e um pouco fumado, 
criado para complementar 

cada hambúrguer.

A CARNE É IMPORTANTE
É fresca e de qualidade 

premium porque o sabor vem 
em primeiro lugar.

ARO DE CEBOL A DOUR ADO
Tem tudo a ver com a 

crocância perfeita!

DUPLO QUEIJO
Melhor do que uma fatia 
são duas fatias em cada 

hambúrguer.

MELHOR COM BACON
Tudo é melhor com bacon!  
Especialmente com o nosso 

bacon fumado.

Original
the

LEGENDARY®

STEAK BURGERS
Desde 1971, temos servido hambúrgueres a lendas que são 
fãs de bons sabores e de Rock n’Roll. Estamos orgulhosos de 
servir carne de vaca da mais elevada qualidade. 

Assim como as cordas de uma guitarra devem estar  
afinadas na perfeição para tocar uma grande melodia,  
cada detalhe é importante para os lendários  
hambúrgueres do Hard Rock.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
(GF-A) 
O primeiro hambúrguer de todos!  
O nosso hambúrguer de carne de vaca 
com bacon, queijo Cheddar, aro crocante 
de cebola, alface e tomate, servido com  
o nosso molho steak sauce e batatas 
fritas temperadas.*∆  €17.45
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BBQ BACON CHEESEBURGER  (GF-A) 
Hambúrguer de carne de vaca, temperado e selado com uma 
mistura de especiarias exclusiva, coberto com molho barbecue 
caseiro, cebola crocante, queijo Cheddar, bacon fumado, alface 
e tomate. Servido com o nosso molho steak sauce.*∆  €18.45

THE BIG CHEESEBURGER  (GF-A) 
Três fatias de queijo Cheddar derretidas no nosso hambúrguer 
de vaca, servido com alface, tomate, cebola roxa e servido  
com o nosso molho steak sauce.*∆  €17.45

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER  (GF-A) 
Um tributo ao nosso “Down Home Double Burger” de 1971. 
Dois hambúrgueres de carne de vaca empilhados com  
queijo americano, maionese, alface, tomate e cebola roxa.  
Servidos com o nosso molho steak sauce.*∆  €21.45

MOVING MOUNTAINS® BURGER  (V-A, VG-A) 
Hambúrguer 100% vegano à base de vegetais, coberto com 
queijo Cheddar e um aro de cebola crocante, servido com  
alface e tomate.∆  €18.45

SURF & TURF BURGER 
O nosso exclusivo hambúrguer de carne de vaca coberto  
com One Night in Bangkok Spicy Shrimp™ (camarões crocantes, 
salteados num molho picante, cobertos com cebolinha verde),  
servido numa cama de salada de couve picante e com  
nosso molho steak sauce.*  €20.95

COUNTRY BURGER 
Dois hambúrgueres ligeiramente esmagados e empilhados, 
temperados e grelhados, com queijo americano, alface, tomate, 
cebola roxa, pickles, molho caseiro e servido com um molho 
agridoce à parte.*  €17.45

SWISS MUSHROOM BURGER  (GF-A) 
Dois hambúrgueres ligeiramente esmagados e empilhados, 
temperados e grelhados, com queijo suíço e cogumelos salteados, 
folha de alface, tomate de cacho maduro e maionese de Dijon.*∆  
€17.45

SPICY DIABLO BURGER  (GF-A) 
Dois hambúrgueres ligeiramente esmagados e empilhados, 
temperados e bem selados, com queijo Monterey Jack, jalapeños, 
alface, tomate e maionese picante.*∆  €17.45

Adicionar Bacon Fumado  €1.50 
Upgrade Aros de Cebola  €2.50  
Upgrade batatas fritas com queijo e bacon fumado∆  (V-A)  €1.75

Adicione um upgrade ao seu Steak Burger

STEAK BURGERS

SMASHED & STACKED

BBQ BACON CHEESEBURGER 

THE BIG CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

COUNTRY BURGER

Dispomos de informações sobre alergias para todos os itens do menu, por favor, fale com o seu server para mais detalhes. Se sofre de alergia 
alimentar, certifique-se de que o seu server é informado no momento do pedido. † Contém nozes ou sementes. * Estes itens contêm (ou podem 
conter) ingredientes crus ou mal cozidos. Consumir hambúrgueres, carnes, aves, frutos do mar, mariscos ou ovos crus ou mal cozidos pode 
aumentar o risco de doenças transmitidas por alimentos, especialmente se você tiver certas condições médicas. # (GF) Sem Glúten, (V) Vegetariano, 
(VG) Vegano. ∆ Estes pratos podem ser modificados para uma opção sem glúten, vegetariana ou vegana. (GF-A) Disponível sem glúten,  
(V-A) Disponível para vegetarianos, (VG-A) Disponível para veganos. Por favor, fale com o seu server para quaisquer necessidades dietéticas.

Todos os Legendary® Steak Burgers são servidos com pão  
brioche fresco tostado e batatas fritas temperadas.



SANDWICHES

SALADS & BOWLS

Servido com batatas fritas temperadas ou upgrade para batatas fritas com queijo e bacon fumado∆ (V-A) (€1.75) 

BBQ PULLED PORK SANDWICH  (GF-A) 
Carne de porco fumada e desfiada à mão, coberta com  
o nosso molho barbecue, servida em pão de brioche 
tostado com uma salada de repolho e pickles.∆  €16.25 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  (GF-A) 
Frango grelhado com queijo Monterey Jack derretido,  
bacon fumado, alface e tomate, servido num pão  
torrado com molho de mel e mostarda.∆  €15.75  

FRIED CHICKEN SANDWICH 
Peito de frango crocante marinado, servido com  
alface, tomate de cacho e molho ranch, num pão de  
brioche tostado.  €15.75 
Envolva com o nosso clássico molho de Buffalo,  
mediante pedido.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD  (GF-A) 
Peito de frango grelhado e fatiado, com alface 
romana envolta em molho clássico Caesar,  
coberto com lascas de parmesão, croutons e  
queijo parmesão ralado.∆  €18.95   
Opção Salmão grelhado*  €19.75 

STEAK SALAD 
227g de bife de vaca grelhado e servido sobre  
uma cama de verduras frescas misturadas num 
vinagrete de queijo azul, com pickles de cebola roxa, 
pimentos vermelhos e tomates Roma, finalizado 
com cebolas crocantes e pedaços de queijo azul.*  
€20.25 

ASIAN NOODLE BOWL 
Noodles ramen envolvidos em molho de sésamo  
e soja, sobre uma cama de verduras misturadas  
com edamame, cenoura cortada em juliana, 
pimentos vermelhos, couve roxa e cebolinha verde, 
servidos com salmão grelhado.  €19.25 

BBQ PULLED PORK SANDWICH

Batatas Fritas Temperadas#  (VG)  €6.00 
Vegetais frescos da época#∆  (GF, V, VG-A)  €4.75  
Twisted Mac & Cheese#  (V)  €6.75  
Aros de cebola dourados  €7.25 
Puré de batata#  (GF, V)    €4.50
Side Caesar Salad∆  (GF-A)  €5.75 
Side House Salad∆  (GF-A)  €5.75

ACOMPANHAMENTOS PREMIUM 
DISPONÍVEIS A LA CARTE

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL  (GF) 
Frango temperado com molho picante, salada 
de milho com quinoa, pico de gallo, feijão preto 
temperado e couve roxa, servido com verduras 
envoltas em molho ranch de guacamole.#  €19.25 

STEAK SALAD
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BABY BACK RIBS  (GF)   
Entrecosto tenro e temperado com a nossa mistura de  
especiarias, regado com molho barbecue e grelhado na  
perfeição. Servido com batatas fritas, salada de couve e  
citrinos e feijões ranch-style.#  €21.95

COWBOY RIBEYE  (GF) 
397g de bife de entrecôte grelhado e coberto com manteiga de ervas, 
servido com puré de batata e legumes da época.*#  €28.95  
Usufrua ao estilo Surf n’ Turf com o One Night In Bangkok Spicy 
Shrimp™ (coberto com camarões salteados) por mais €7.00

NEW YORK STRIP STEAK  (GF) 
340g de bife da vazia, grelhado e coberto com manteiga de ervas, 
servido com puré de batata e legumes da época.*#  €26.95 
Usufrua ao estilo Surf n’ Turf com o One Night In Bangkok Spicy 
Shrimp™ (coberto com camarões salteados) por mais €7.00

FAMOUS FAJITAS 
Fajitas clássicas de estilo Tex-Mex, servidas com pico de gallo fresco, 
queijos Monterey Jack e Cheddar, guacamole fresco, sour cream e 
tortillas quentes.  
Frango Grelhado   €22.95  
Bife de Vaca Grelhado*   €24.95  
Duo Combo*   €22.95  
Vegetais Grelhados#∆  (V, VG-A) €21.95 

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Peito de frango grelhado, fatiado e servido com massa cavatappi numa 
mistura de molho de quatro queijos com pimentos vermelhos.  €15.25 

BARBECUE CHICKEN  (GF)

Meio frango amaciado em salmoura e regado com o nosso molho 
barbecue caseiro, assado até ficar macio. Servido com batatas fritas 
temperadas, salada de  couve e citrinos e feijões ranch-style.#  €20.95

SMOKEHOUSE BBQ COMBO  (GF-A) 
Escolha entre entrecosto fumado, frango fumado ou carne de  
porco desfiada à mão, servida com nosso molho barbecue caseiro.  
A combinação perfeita das nossas especialidades Smokehouse, 
servidas com batatas fritas temperadas, salada de repolho e feijão 
ranch style.∆   
Duo Combo  €21.95  
Trio Combo  €22.95 

CEDAR PLANK SALMON  (GF)   
Salmão norueguês grelhado em papel de cedro com molho de 
mostarda doce e picante, servido com puré de batatas e legumes 
frescos.*#  €17.50

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Pedaços de frango crocantes servidos com batatas fritas, molho de  
mel e mostarda e molho barbecue.  €15.75 

Complemente com uma salada Caesar pequena∆ (GF-A)  (€5.75)

SPECIALITY ENTRÉES

Dispomos de informações sobre alergias para todos os itens do menu, por favor, fale com o seu server para mais detalhes. Se sofre de alergia 
alimentar, certifique-se de que o seu server é informado no momento do pedido. † Contém nozes ou sementes. * Estes itens contêm (ou podem 
conter) ingredientes crus ou mal cozidos. Consumir hambúrgueres, carnes, aves, frutos do mar, mariscos ou ovos crus ou mal cozidos pode 
aumentar o risco de doenças transmitidas por alimentos, especialmente se você tiver certas condições médicas. # (GF) Sem Glúten, (V) Vegetariano, 
(VG) Vegano. ∆ Estes pratos podem ser modificados para uma opção sem glúten, vegetariana ou vegana. (GF-A) Disponível sem glúten,  
(V-A) Disponível para vegetarianos, (VG-A) Disponível para veganos. Por favor, fale com o seu server para quaisquer necessidades dietéticas.

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

COWBOY RIBEYE

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS



Desde Milkshakes a Hot Fudge Brownies, 
nada é mais Rock n’ Roll do que  
uma doce colherada!  
Em nome do Rock, um brinde  
a todas as sobremesas! 

DESSERTS &
MILKSHAKES

HOT FUDGE BROWNIE
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Dispomos de informações sobre alergias para todos os itens do menu, por favor, fale com o seu server para mais detalhes. Se sofre de alergia 
alimentar, certifique-se de que o seu server é informado no momento do pedido. † Contém nozes ou sementes. # (GF) Sem Glúten, (V) Vegetariano, 
(VG) Vegano. ∆ Estes pratos podem ser modificados para uma opção sem glúten, vegetariana ou vegana. (GF-A) Disponível sem glúten, (V-A) 
Disponível para vegetarianos, (VG-A) Disponível para veganos. Por favor, fale com o seu server para quaisquer necessidades dietéticas. 
Todos os preços mencionados neste menu estão expressos em Euros e têm IVA incluído à taxa legal em vigor.

DESSERTS

HOMEMADE APPLE COBBLER

HOT FUDGE BROWNIE  (GF-A)  
Gelado de baunilha e calda quente de  
chocolate sobre um brownie caseiro,  
coberto com grãos de chocolate,  
chantilly e uma cereja.∆  €11.45

NEW YORK CHEESECAKE  
Cheesecake rico e cremoso ao estilo NY,  
servido com molho de morangos frescos  
e chantilly fresco.  €9.25

HOMEMADE APPLE COBBLER 
Crumble caseiro quente com maçãs  
Granny Smith, assado até dourar e  
coberta com gelado de baunilha e  
molho de caramelo.  €9.75

ICE CREAM  (GF) 
Escolha entre baunilha de Madagascar  
ou chocolate.#  €6.75

DINER-STYLE MILKSHAKE 
Escolha entre gelado de baunilha  
de Madagascar ou de chocolate,  
misturado e finalizado com  
chantilly fresco.  €7.50

NEW YORK CHEESECAKE

PARA OPÇÕES DE MENU SEM 
GLÚTEN, VERIFIQUE AQUI.



ROCK 
SHOP®

LE
GE

ND
AR

Y

Nenhuma refeição está completa sem uma T-shirt, como 
a nossa Classic Logo-T, umas das T-shirts mais vendidas no 
planeta Terra! Passe pela nossa Rock Shop® e leve a sua!



/HARDROCKCAFE/HARDROCK /HARDROCK

DRINKS

HURRICANE



HURRICANE CLASSIC CARIBBEAN MOJITO

€17.65 INCLUI O SEU COPO COLECIONÁVEL
SIGNATURE COCKTAILS

HURRICANE  
O nosso cocktail exclusivo e um clássico de New Orleans de 1940!  
Rum Bacardi Superior, uma mistura de sumos de laranja, manga, 
abacaxi e grenadine, finalizado com Rum Captain Morgan Dark  
e Amaretto.  €9.90

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO 
Um clássico com um toque extra de jazz! 
Rum Bacardi Superior, hortelã fresca, sumo de lima e soda com um 
topping de Bacardi Añejo Cuatro e açúcar em pó polvilhado.  €10.20

BAHAMA MAMA 
Rum Bacardi Superior, Malibu de côco, Licor creme de banana,  
grenadine, sumo de ananás e laranja.  €9.60
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SPARKLING BLUE HAWAIIAN PASSION FRUIT MAI TAI

€17.65 INCLUI O SEU COPO COLECIONÁVEL
SIGNATURE COCKTAILS
PASSION FRUIT MAI TAI 
Um “Tiki cocktail” clássico inventado em 1940 na Califórnia! 
Sailor Jerry Spiced Rum, maracujá e uma mistura de sabores 
tradicionais “Tiki”.  €10.20

SPARKLING BLUE HAWAIIAN 
Um tropical clássico Americano inventado no Havai em 1957!  
Rum Malibu de coco, Vodka Absolut Citron, Blue Curaçao misturado 
com sumos de lima fresca e ananás, finalizado com espumante.  
€10.20

RHYTHM & ROSÉ MULE 
Vodka Absolut e vinho rosé, com os sabores refrescantes de maracujá, 
chá verde e lima, finalizado com refrigerante de gengibre Fever-Tree, 
servido no nosso copo de assinatura Mule Mug.  €10.80



BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA SOUTHERN ROCK 

REVIVA ESTE MOMENTO COM O SEU COPO COLECIONÁVEL

JAM SESSIONS
SOUTHERN ROCK   
Whisky Jack Daniel’s, Southern Comfort, licor de framboesa 
Chambord, vodka Smirnoff e sour mix, finalizado com gasosa.   
€10.20  |  com copo colecionável  €17.65

ROCKIN’ FRESH RITA 
Jose Cuervo Tequila Silver, sumo de lima e néctar de agave, finalizado 
com um toque agridoce.  €10.50  |  com copo colecionável  €17.65 
Faça um upgrade para Tequila Patron Silver por mais €1.00.

TROPICAL MARGARITA 
Tequila Patron Silver, infusão caseira de morangos, licor de laranja 
Cointreau e sabores frescos de goiaba, ananás e lima.   
€11.50  |  com copo colecionável  €17.65

ESPRESSO MARTINI 
Vodka Grey Goose, Kahlúa, café expresso agitado até ficar espumoso  
e frio.  €11.60



ROCKIN’ FRESH RITA TROPICAL MARGARITA
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REVIVA ESTE MOMENTO COM O SEU COPO COLECIONÁVEL

JAM SESSIONS
BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA 
Uma mistura exclusiva de vinho tinto, os sabores frescos de amoras, 
sumo de arando e laranja espremida, finalizada com espumante. 
€9.90  |  com copo colecionável  €17.65

PURPLE HAZE 
Vodka Smirnoff, Gin Beefeater, Rum Bacardi Superior, limonada caseira, 
finalizado com gasosa  e licor de framboesa Chambor.   
€10.20  |  com copo colecionável  €17.65

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Vodka artesanal Tito, Gin Bombay Sapphire, Rum Sailor Jerry Spiced, 
licor de laranja Contreau, limonada caseira e um toque final de  
Coca-Cola.  €11.20 |  com copo colecionável  €17.65



CERVEJA

GARRAFA

SAGRES    €4.15

SAGRES PRETA    €4.10

DESPERADOS    €5.30

BUDWEISER    €5.25

HEINEKEN    €5.15

STRONGBOW €6.00

DAURA (SEM GLÚTEN) €5.95

SAGRES (SEM ÁLCOOL)    €3.50

CERVEJA ARTESANAL LOCAL

SAGRES BOHEMIA ORIGINAL €5.30

SAGRES BOHEMIA PURO MALT €5.30

CRAFTED BOHEMIA PILSENER €6.25

€14.65 INCLUI O SEU COPO PINT COLECIONÁVEL

Informe-se junto do seu server de todas as nossas opções 
disponíveis de cervejas.

PRESSÃO

SAGRES €5.80

BOHEMIA €5.80

HEINEKEN €6.25

CRAFTED BOHEMIA PILSENER €6.45

CRAFTED LAGUNITAS IPA €8.15
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€14.65 INCLUI O SEU COPO PINT COLECIONÁVEL

Informe-se junto do seu server de todas as nossas opções 
disponíveis de cervejas.

RED BULL ENERGY DRINK €4.50

RED BULL SUGARFREE €4.50

RED BULL EDITION €4.50

ENERGY DRINK



VINHO
Todos os nossos vinhos estão disponíveis em garrafa ou em copo de 
250ml, exceto quando indicado em contrário.

VINHOS TINTOS Copo (25cl) Garrafa (75cl)

BADULA, Ribatejo     -- €25.00

AZUEIRA, Lisboa €6.50 €19.00

ENCOSTA DO GAVIÃO, Douro     -- €23.75

ADEGA MAIOR RESERVA, Alentejo      -- €29.25

QUINTA DE PONTE PEDRINHA, Dão     -- €24.50

QUINTA DO COUQUINHO COLHEITA, Douro     -- €37.00

VINHOS BRANCOS Copo (25cl) Garrafa (75cl)

BADULA, Ribatejo     -- €25.00

AZUEIRA, Lisboa €6.50 €19.00

ADEGA MAIOR ARINTO, Alentejo     -- €27.75

LUA CHEIA EM VINHAS VELHAS, Douro     -- €24.00

QUINTA DE PONTE PEDRINHA, Dão     -- €24.50

ADEGA MAIOR SELECÃO, Alentejo     -- €30.75

VINHO VERDE Copo (25cl) Garrafa (75cl)

MARIA PAPOILA ALVARINHO LOUREIRO, Minho     -- €18.25

VINHO ROSÉ Copo (25cl) Garrafa (75cl)

ROVISCO GARCIA, Alentejo     -- s€18.25

VINHOS BIOLÓGICOS Copo (25cl) Garrafa (75cl)

QUINTA DAS CASTELARES COLHEITA  
TINTO, Douro     -- €27.75

QUINTA DAS CASTELARES COLHEITA  
BRANCO, Douro     -- €27.75

ESPUMANTES Copo (15cl) Garrafa (75cl)

AZUL PORTUGAL, Bairrada €8.25     --

CHAMPAGNE MOET & CHANDON     -- €99.75
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B52 
Kahlúa Licor de café, Creme de licor irlandês Baileys, Grand Marnier.   
€8.25

GREEN TEA 
Licor Schnapps de pêssego, Jameson Whiskey Irlandés e com  
Limonada caseira.  €8.25

CRAN-A-KAZE 
Svedka Vodka, Licor Triple Sec, sumos de lima e arandos.  €8.25

LEMON DROP 
Vodka Asolut Citron, acabamento de açúcar e gomo de limão.  €8.25

BUBBLEGUM 
Creme de Baileys irlandês, Licor Blue Curaçao e Licor creme de banana.  
€8.25

SHOTS
€12.50 INCLUI O SEU COPO DE SHOT COLECIONÁVEL



Refrigerante  €4.00

Sumo  €3.00

Água 50Cl  €2.50

Água com gás  €1.25

Chá gelado  €2.20

COLD BEVERAGES

O Hard Rock serve orgulhosamente uma gama de produtos  

.
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BAIXO EM AÇÚCAR

PORTUGAL

€15.15 INCLUI O SEU COPO COLECIONÁVEL

ALTERNATIVE ROCK

MANGO TANGO 
Red Bull® com polpa de manga Finest Call  
e sumo de laranja.  €6.70

MANGO-BERRY COOLER 
Uma combinação the manga, morangos,  
sumos de ananás, laranja, limonada caseira com 
um toque de refresco de lima-limão.  €6.70

COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE 
Gelado de baunilha do Madagáscar misturado 
com chocolate branco e bolachas Oreo®, 
finalizado com chantilly e um quadrado de 
brownie caseiro polvilhado com açúcar em pó.  
€8.25

STRAWBERRY BASIL LEMONADE  
Uma refrescante limonada misturada com morangos frescos  
e manjericão.  €6.70

COOKIES & CREAM 
MINI-MILKSHAKE



HOT BEVERAGES
ESPRESSO  €1.25 

CAPPUCCINO  €2.75

CAFFE LATTÈ  €2.00 

AMERICANO  €2.00 

CHOCOLATE QUENTE  €2.95  

CHÁ TWININGS OF LONDON  €2.50

COFFEE DRINKS

© 2021 Hard Rock International - 10/21 - Lisbon - POR

IRISH KISS

Dispomos de informações sobre alergias de todos os produtos do nosso menu. Por favor informe-se 
junto do seu server para obter mais detalhes. Se é alérgico a algum alimento por favor informe o seu 
server no momento do pedido. †Contém nozes ou sementes. 

Todos os preços mencionados neste menu estão expressos em Euros e têm IVA incluído à taxa legal 
em vigor.

IRISH KISS  
Jameson Whiskey irlandês, creme de Baileys 
irlandês, xarope de açúcar mascavado, terminado 
com chantilly e xarope de chocolate.  €8.75

BAILEYS IRISH COFFEE  
Esta 'revolta' a um Clássico é um toque veludoso 
num copo. Feito com Crema de Baileys irlandés  
e café, terminado com chantilly.  €9.05

IRISH COFFEE  
Um verdadeiro clássico. Jameson Whiskey 
Irlandés, e café terminado com chantilly.  €8.75

KAHLÚA COFFEE  
A combinação perfeita no paraíso do café.  
Café, tocado com Licor Kahlúa e terminado  
com um toque de chantilly.  €9.35

Aprecie com gelo ou peça ao seu server para dar um toque  
do seu licor preferido ao seu café.

DISARONNO AMARETTO  €7.75

KAHLÚA  €8.35  

BAILEYS IRISH CREAM  €8.05

COINTREAU ORANGE  
LIQUEUR  €8.65    

GRAND MARNIER  €8.65


