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€1 απο κάθε Pinktober 
Burger πάει στο  
Hard Rock Heals για 
την ενίσχυση του Caron 
Keating Foundation.



ALL PINKTOBER BURGERS
€9.25

Προσθέστε πατάτες €4.00  |  Προσθέστε Burger patty €3.00
€1 απο κάθε Pinktober Burger πάει στο Hard Rock Heals για την 

ενίσχυση του Caron Keating Foundation.

TROPICAL MARGARITA €12.10
Patron Tequila, Ηouse-Ιnfused με φρέσκες φράουλες, Cointreau Orange Liqueur,
και οι δροσερές γεύσεις από guava, ανανά και χυμό Lime. 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΊΚΟ ΠΟΤΗΡΊ €17.65

ΓΊΟΡΤΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΞΊΖΕΊ

Διαθέτουμε πληροφορίες για αλλεργίες για όλα τα είδη στο μενού 
μας. Εάν υποφέρετε από διατροφικές αλλεργίες, παρακαλούμε 
να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας πριν την παραγγελία σας. 
*Η κατανάλωση ωμού ή ελαφρώς μαγειρεμένου φαγητού στα 
Hamburgers, κρέατα, πουλερικά,θαλασσινά, μαλάκια ή αυγά 
μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση, ειδικά εαν λαμβάνετε ειδική 
ιατροφαρμακευτική αγωγή. ©2021 Hard Rock International 
(USA), Inc. All rights reserved

Athens GRE

THE ULTIMATE 
‘PUB’ BURGER
Ένα  διπλό Stack από 2 Βurger 
85γρ. επικαλυμμένο με την ultimate 
pub sauce μας, American Cheese, 
μπέικον, πίκλες και τραγανές 
λωρίδες κρεμμυδιού. Σερβίρετε με 
ψιλοκομμένο μαρούλι και ντομάτα.

MUSHROOM & BOURBON 
ONION BURGER
Ένα  διπλό Stack από 2 
Βurger 85γρ. επικαλυμμένο 
με καραμελωμένα κρεμμύδια, 
μανιτάρια σωτέ, bourbon aioli 
και τυρί έμμενταλ. Σερβίρετε με 
ψιλοκομμένο μαρούλι και ντομάτα.

BLUE CHEESE & 
BACON BURGER
Ένα  διπλό Stack από 2 Βurger 
85γρ. επικαλυμμένο με Blue 
Cheese, μπέικον και την 
κλασική μας buffalo sauce. 
Σερβίρετε με ψιλοκομμένο 
μαρούλι και ντομάτα. 

ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΣΤΊΓΜΗ
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€1 from every Pinktober 
burger sold will go to 
Hard Rock Heals  
to benefit The Caron 
Keating Foundation.
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TM



ALL PINKTOBER BURGERS
€9.25

Add a side of fries €4.00  |  Make it a Triple Stack €3.00
€1 from every Pinktober burger sold will go to Hard Rock Heals  

to benefit The Caron Keating Foundation.

TROPICAL MARGARITA €12.10
Patrón Silver Tequila, house-infused with fresh strawberries, Cointreau Orange Liqueur, 

and the fresh flavours of guava, pineapple and lime juice. 

UPGRADE TO A SOUVENIR MASON JAR FOR €17.65

CELEBRATE WHAT MATTERS

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. ©2021 
Hard Rock International (USA), Inc. All rights reserved.

Athens ENG

THE ULTIMATE 
‘PUB’ BURGER
2 stacked burgers 2 stacked burgers,  

85 gr. each, topped with house made  

pub sauce, American cheese, bacon,  

pickles and shoestring onions, served with  

shredded lettuce and vine ripened tomatoes.

MUSHROOM & BOURBON 
ONION BURGER
2 stacked burgers, 85 gr. each, 

topped with bourbon onions, 

mushrooms, bourbon aioli and  

Swiss cheese, served with shredded 

lettuce and vine ripened tomatoes.

BLUE CHEESE & 
BACON BURGER
2 stacked burgers, 85 gr. each, 

topped with blue cheese crumbles, 

classic buffalo sauce and bacon,

served with shredded lettuce

and vine ripened tomatoes.

LIVE IN THE MOMENT


