
GLUTENVRIJ MENU

Wij bieden deze informatie aan voor gerechten op het Hard Rock menu die zonder gluten zijn gemaakt, zodat onze gasten met voedselallergieën verantwoorde selecties kunnen maken.  Wij 
vertrouwen op onze leveranciers voor nauwkeurige informatie over de producten. Wij maken veel gerechten helemaal vers in onze keuken en onze reguliere keukenwerkzaamheden bevatten gedeelde 
kook- en bereidingsgebieden, waaronder ook de frituurolie. Hierdoor kunnen wij niet volledig het risico elimineren van kruisbesmetting en het risico van onnauwkeurige allergeneninformatie dat aan 
ons is verstrekt. Vanwege deze omstandigheden kunnen wij niet garanderen dat elk onderdeel van het menu volledig vrij is van allergenen.

*Het consumeren van rauw vlees, gevogelte, zeevruchten, schelpdieren of eieren kan uw risico op door voedsel overgedragen ziekten vergroten, vooral in combinatie met bepaalde medische 
aandoeningen. Graag willen we u informeren dat wij allergeneninformatie beschikbaar hebben voor alle onderdelen van het menu. Voor meer informatie kunt u terecht bij de bediening. Indien u een 
voedselallergie heeft, willen wij u vragen om dit aan te geven tijdens uw bestelling. †Bevat noten en/of zaden    

VOORGERECHTEN
WINGS 
Onze klassieke langzaam geroosterde kippenvleugels 
met onze klassieke Buffalo- of barbecuesaus, 
geserveerd met wortel, selderij en blauwe kaas 
dressing.  €12.00

HOOFDGERECHTEN
NEW YORK STRIP STEAK 
New York Strip Steak (340g), gegrild en afgemaakt met 
kruidenboter, geserveerd met gekruide friet en verse 
groenten.*  €26.50
 

GRILLED NORWEGIAN SALMON  
Gegrilde zalm (227g) met kruidenboter en 
huisgemaakte barbecuesaus, geserveerd met  
gekruide friet en verse groenten.*  €18.25  

BABY BACK RIBS  
Gekruid met onze klassieke mix van kruiden, 
vervolgens geglazuurd met ons huisgemaakte 
barbecuesaus en gegrild tot perfectie! Geserveerd met 
gekruide friet, coleslaw en ranch-stijl bonen.  €20.25

SALADES & SANDWICHES
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
Gegrilde en gesneden kippenborstfilet(227g)  
met verse romaine sla en klassieke Caesar dressing,  
bedekt met Parmazaanse kaas chips en geschaafde  
Parmezaanse kaas.  €16.50  
Vervang kip voor gegrilde zalm.*  €18.75
Zonder croutons. 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
Gegrilde kip (227g) met gesmolten Monterey Jack  
kaas, gerookte bacon, blad sla en tomaat, geserveerd 
op een geroosterd glutenvrij broodje met honing 
mosterd saus.  €15.00

BIJGERECHTEN
GEKRUIDE FRIET  €5.50

VERSE GROENTEN  €4.25 
CAESAR SALADE zonder croutons.  €6.00

LEGENDARY® STEAK BURGERS 
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER   
De burger waarmee alles is begonnen!  
Black Angus steak burger met gerookte bacon,  
cheddar kaas, blad sla en tomaat geserveerd op een  
glutenvrij broodje.*   €17.25
Zonder uienring.

BBQ BACON CHEESEBURGER
Black Angus steak burger, gekruid en geschroeid met 
onze klassieke kruidenmix, bedekt met huisgemaakte 
barbecuesaus, cheddar kaas, gerookte bacon, blad sla 
en tomaat op een glutenvrij broodje. Geserveerd met 
gekruide friet.*  €18.25
Zonder knapperige gebakken uien.

THE BIG CHEESEBURGER
Drie plakken cheddar kaas gesmolten op onze Black 
Angus steak burger, geserveerd met blad sla, tomaat 
en rode ui, geserveerd op een glutenvrij broodje en 
met gekruide friet.*  €17.25

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
Een eerbetoon aan onze “Double Home Double 
Burger”. Twee steak burgers met Amerikaanse kaas, 
mayonaise, sla, tomaat en rode ui op een glutenvrij 
broodje. Geserveerd met gekruide friet.*  €21.50
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DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE
Warme glutenvrije chocolade brownie met vanille ijs,  
hot fudge saus, gehakte walnoten, chocolade hagelslag,  
verse slagroom en een kers om het af te maken!.†  €10.50 

VANILLE OF CHOCOLADE IJS
Kies uit chocolade of vanille.  €6.25 

KIDS
KIDS BURGER  
MET FRIET glutenvrij broodje  €10.25

KIDS CHEESEBURGER  
MET FRIET glutenvrij broodje  €10.25

KIPPENBORSTFILET  
MET VERSE GROENTEN  €10.25




