
Vanaf het moment dat je Hard Rock Café binnenstapt, sta je temidden in de 
aanwezigheid van grootsheid. Er zijn legends op de muren, in de luidsprekers, 
achter de bar en aan de grill. Sinds 1971 staan we voor gedurfd eten, koude 
drankjes en harde muziek. Het trekt allemaal een bepaald soort van gast 
aan. Degenen die niet bang zijn om op te staan en te rocken. Want niets is 
legendarischer dan de geest van rock ’n roll.
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STARTERS, 
SHAREABLES & 
SANDWICHES
Smaak, kruiden en een extra portie attitude. 
Dat is een feestje waard.

CLASSIC NACHOS 
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We hebben allergie-informatie voor alle menu-items, neem contact op met uw server voor meer informatie. Als u last heeft van een 
voedselallergie, zorg ervoor dat uw server op de hoogte is op het moment van bestelling. † Bevat noten of zaden. * Deze items bevatten  
(of kunnen) rauwe of onvoldoende verhitte ingrediënten. Het consumeren van rauwe of onvoldoende verhitte hamburgers, vlees, gevogelte, 
zeevruchten, schaaldieren of eieren kan uw risico verhogen van door voedsel overgedragen ziekten, vooral als u bepaalde medische  
aandoeningen heeft. # (GF) Glutenvrij, (V) Vegetarisch, (VG) Veganistisch. ∆ Deze gerechten kunnen aangepast voor een glutenvrije,  
vegetarische of veganistische optie. (GF-A) Glutenvrij verkrijgbaar, (V-A) Vegetarisch verkrijgbaar, (VG-A) Veganistisch verkrijgbaar.
Praat met uw server om eventuele dieetwensen te regelen.

CLASSIC NACHOS  (V) 
Knapperige tortillachips gelaagd met bonen in ranchstijl  
en een melange van vier kazensaus, gegarneerd met verse  
pico de gallo, pittige jalapeños, ingelegde rode uien,  
gesmolten Cheddar en Monterey Jack-kaas en groene uien,  
geserveerd met zure room ernaast.#  €16.95 
Guacamole toevoegen# (GF, VG) €5.00 of Gegrilde Kip €6.20 
of Gegrilde Steak* €7.30

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
Krokante scampi’s, gegooid in een romige, pikante saus,  
gegarneerd met groene uien, geserveerd op een bedje van  
een romige koolsalade.  €17.45 

WINGS  (GF-A) 
Onze kenmerkende langzaam geroosterde wings met  
uw keuze uit klassieke Buffalo of zelfgemaakte barbecuesaus, 
geserveerd met dressing van selderij en blauwe kaas.∆  €14.25   

BONELESS WINGS 
Onze krokante Tupelo Chicken Tenders met uw keuze uit  
klassieke Buffalo of huisgemaakte Barbecuesaus, geserveerd met 
dressing van selderij en blauwe kaas.  €15.25 

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA  (V-A, VG-A) 
Romatomaten gemarineerd in balsamico azijn en vers basilicum 
gegarneerd met geraspte Romano kaas  geserveerd met 
een stapeltje geroosterd ambachtelijk brood en geschaafde 
Parmezaanse kaas ernaast.#∆  €14.25

STARTERS & SHAREABLES

SANDWICHES

WINGS

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

BBQ PULLED PORK SANDWICH

Geserveerd met gekruide frieten of upgrade naar 
frieten met kaas en gerookte spekjes∆ (V-A) (€2.45) 

BBQ PULLED PORK SANDWICH  (GF-A) 
Hand-pulled gerookt varkenvlees met onze huisgemaakte 
barbecuesaus, geserveerd op een vers geroosterd 
briochebroodje met koolsla en augurken.∆  €19.75 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  (GF-A) 
Gegrilde kip met gesmolten Monterey Jack kaas, gerookt 
spek, bladsla en trostomaat, geserveerd op een geroosterd 
vers brioche broodje met honing-mosterdsaus.∆  €18.25  



FRESH BAKER’S BUN
Verse Burgers verdienen een 

vers briochebroodje.  
Elk broodje wordt op  
bestelling geroosterd.

STE AK MATTERS
Het is vers en premium  

omdat smaak voorop staat.

DOUBLE THE CHEESE
Niet één maar twee plakken 

op elke steakburger.

Original
the

LEGENDARY®

STEAK BURGERS
Sinds 1971 serveren we hamburgers aan legends die 
houden van geweldige smaak en Rock n’ Roll. We zijn trots 
om premium, verse Steak Burgers te serveren. 

Net zoals de snaren van een gitaar perfect gestemd moeten 
zijn om een geweldige melodie te spelen, is elk detail 
belangrijk voor Hard Rock’s Legendary® Steak Burgers.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
(GF-A) 
De burger waar het allemaal mee begon! 
Verse steakburger, met gerookte bacon, 
Cheddar kaas, krokante uienring,  
bladsla en trostomaat.*∆  €19.75

GOLDEN ONION RING
Het draait allemaal om de ultieme crunch!

BETTER WITH GRE AT BACON
Alles is beter met heerlijk spek!  

Vooral onze gerookte bacon.
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BBQ BACON CHEESEBURGER  (GF-A) 
Verse steakburger, gekruid en aangebraden met een 
kenmerkende kruidenmix, gegarneerd met huisgemaakte 
barbecuesaus, knapperige kleine uien, Cheddarkaas, gerookt 
spek, bladsla en tros-gerijpte tomaat.*∆  €20.75

THE BIG CHEESEBURGER  (GF-A) 
Drie plakjes Cheddar kaas gesmolten op onze verse steakburger, 
geserveerd met bladsla, trostomaat en rode ui.*∆  €19.75

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER  (GF-A) 
Een eerbetoon aan onze “Down Home Double Burger” uit 1971. 
Twee gestapelde steakburgers met Amerikaanse kaas, 
mayonaise, bladsla, trostomaat en rode ui.*∆  €23.95

MOVING MOUNTAINS® BURGER  (V-A, VG-A) 
100% plantaardig pasteitje, belegd met Cheddar kaas en een 
krokante uienring, geserveerd met bladsla en trostomaat.∆  
€20.75

SURF & TURF BURGER 
Onze kenmerkende steakburger gegarneerd met One Night in 
Bangkok Spicy Shrimp™ op een bedje van pittige sla.*  €22.75

COUNTRY BURGER 
Twee geplette en gestapelde medium-well gekruid en 
aangebraden, met Amerikaanse kaas, bladsla, trostomaat,  
rode ui, augurk, huisgemaakte burgersaus en geserveerd  
met een kant van zoete relish.*  €19.95

SPICY DIABLO BURGER  (GF-A) 
Twee geplette en gestapelde hamburgers, gekruid en  
medium-well aangebraden, met Monterey Jack kaas,  
ingelegde jalapeños, bladsla, tros-gerijpte tomaat,  
en pittige mayonaise.*∆  €19.95

Alle Legendary® Steak Burgers worden geserveerd met vers 
geroosterde briochebroodjes en gekruide frietjes.

Voeg gerookt spek toe  €2.45
Upgrade met uienringen  €4.55  
Upgrade naar frietjes met kaas en gerookt spekjes∆  (V-A)  €2.45

Voeg een upgrade toe aan je Steak Burger

STEAK BURGERS

SMASHED & STACKED

We hebben allergie-informatie voor alle menu-items, neem contact op met uw server voor meer informatie. Als u last heeft van een 
voedselallergie, zorg ervoor dat uw server op de hoogte is op het moment van bestelling. † Bevat noten of zaden. * Deze items bevatten  
(of kunnen) rauwe of onvoldoende verhitte ingrediënten. Het consumeren van rauwe of onvoldoende verhitte hamburgers, vlees, gevogelte, 
zeevruchten, schaaldieren of eieren kan uw risico verhogen van door voedsel overgedragen ziekten, vooral als u bepaalde medische  
aandoeningen heeft. # (GF) Glutenvrij, (V) Vegetarisch, (VG) Veganistisch. ∆ Deze gerechten kunnen aangepast voor een glutenvrije,  
vegetarische of veganistische optie. (GF-A) Glutenvrij verkrijgbaar, (V-A) Vegetarisch verkrijgbaar, (VG-A) Veganistisch verkrijgbaar.
Praat met uw server om eventuele dieetwensen te regelen.

BBQ BACON CHEESEBURGER 

SURF & TURF BURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

MOVING MOUNTAINS® BURGER



SPECIALITY ENTRÉES

SALADS
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD  (GF-A) 
Kipfilet, gegrild en gesneden met verse romaine gegooid in een 
klassieke Caesar dressing, gegarneerd met Parmezaanse kaas 
chips, croutons en geschaafde Parmezaanse kaas.∆  €19.45   
Vervangende gegrilde zalm*  €20.25 

STEAK SALAD 
8oz gegrilde steak op een bedje van verse gemengde groenten 
gegooid in een vinaigrette van blauwe kaas , ingelegde rode 
uien, rode paprika’s en Roma-tomaten, afgewerk met kleine 
knapperige en kriumels van blauwe kaas.*  €19.95 

Gekruide Frietjes  €5.00
Verse Groenten#∆  (GF, V, VG-A)  €5.50
Twisted Mac & Cheese#  (V)  €7.25
Gouden uienringtoren  €7.25
Gouden Aardappelpuree#  (GF, V)  €4.75
Caesarsalade aan de zijkant∆  (GF-A)  €6.75
Side House Salade∆  (GF-A)  €6.75

PREMIUM SIDES GESERVEERD À LA CARTE

BABY BACK RIBS  (GF-A)   
Gekruid met onze kenmerkende kruidenmix, vervolgens  
geglazuurd met onze huisgemaakte barbecuesaus en tot in de 
perfectie gegrild, gerserveerd met gekruide frieten, koolsalade  
en bonen in ranch stijl.∆  €25.25

NEW YORK STRIP STEAK  (GF) 
340g New York strip steak, gegrild en belegd met kruidenboter, 
geserveerd met gouden aardappelpuree en verse groenten.*#  €30.95 
Geniet van Surf ‘n’ Turf-stijl met One Night in Bangkok  
Spicy Shrimp™, voeg €7.00. toe

FAMOUS FAJITAS 
Klassieke fajitas in Tex-Mex-stijl, geserveerd met verse pico de gallo, 
Monterey Jack en Cheddar kaas, huisgemaakte guacamole, zure room 
en warme tortilla’s.  
Gegrilde Kip  €23.95  
Gegrilde Biefstuk*  €25.95  
Duo Combo*  €25.95  
Veggie Fajitas#∆  (V, VG-A) €22.25 

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Gegrilde kipfilet, in plakjes gesneden en geserveerd op  
cavatappi-pasta gegooid in een vier-kaassausmelange met in  
blokjes gesneden rode paprika’s.  €17.45 

SMOKEHOUSE BBQ COMBO  (GF-A) 
Kies uit langzaam gegaarde Baby Back Ribbetjes, Gegrilde Kip of 
hand-pulled gerookt varkenvlees geserveerd met onze huisgemaakte 
barbecue saus. De perfecte combinatie van onze rokerijspecialiteiten, 
geserveerd met gekruide friet, koolsalade en bonen in ranchstijl.∆   
Duo Combo  €24.95  
Trio Combo  €25.95

CEDAR PLANK SALMON  (GF)   
Noorse zalm gegrild op een cederhouten plank met zoet & pittig 
mosterdglazuur, geserveerd met puree aardappelen en  
verse groenten.*#  €22.45

BARBECUE CHICKEN  (GF-A) 
Halve kip, gepekeld en vervolgens bedrupt met onze huisgemaakte 
barbecuesaus en geroosterd tot ze gaar zijn. Opgediend met gekruide 
frieten, koolsalade en bonen in ranchstijl.∆  €23.95

Complementeer met een klassieke Caesar-salade∆ (GF-A) (€6.75)

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS

BARBECUE CHICKEN
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We hebben allergie-informatie voor alle menu-items, neem contact op met uw server voor meer informatie. Als u last heeft van een 
voedselallergie, zorg ervoor dat uw server op de hoogte is op het moment van bestelling. † Bevat noten of zaden. * Deze items bevatten  
(of kunnen) rauwe of onvoldoende verhitte ingrediënten. Het consumeren van rauwe of onvoldoende verhitte hamburgers, vlees, gevogelte, 
zeevruchten, schaaldieren of eieren kan uw risico verhogen van door voedsel overgedragen ziekten, vooral als u bepaalde medische  
aandoeningen heeft. # (GF) Glutenvrij, (V) Vegetarisch, (VG) Veganistisch. ∆ Deze gerechten kunnen aangepast voor een glutenvrije,  
vegetarische of veganistische optie. (GF-A) Glutenvrij verkrijgbaar, (V-A) Vegetarisch verkrijgbaar, (VG-A) Veganistisch verkrijgbaar.
Praat met uw server om eventuele dieetwensen te regelen.

PREMIUM SIDES GESERVEERD À LA CARTE

NEW YORK CHEESECAKE

HOT FUDGE BROWNIE

DESSERTEN
HOT FUDGE BROWNIE  (GF-A)  
Warme chocolade brownie gegarneerd  
met vanilleijs, warme fudge, hagelslag,  
verse slagroom en een kers.∆  
€12.25

NEW YORK CHEESECAKE  
Rijke en romige cheesecake in NY-stijl  
geserveerd met een verse aardbeiensaus  
en verse slagroom.  €11.00

HOMEMADE APPLE COBBLER 
Ouderwetse appeltaart met warme Granny  
Smith appels, goudbruin gebakken en  
overgoten met vanille-ijs en karamelsaus.   
€11.75

ICE CREAM  (GF) 
Keuze uit heerlijke Madagascar vanille of 
rijke chocolade.#  €7.55

DINER-STYLE MILKSHAKE 
U keuze uit Madagascar vanille of rijk  
chocolade-ijs, dik gemengd en afgewerkt  
met verse slagroom.  €7.50

BEVERAGES
PROUDLY SERVING   PRODUCTS 

VOOR ONZE 
GLUTENVRIJ 
MENU  
OPTIES  
SCAN HIER



ROCK 
SHOP®
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Geen maaltijd is compleet zonder een fijn katoenen T-shirt,
zoals onze Classic Logo-T, een van de best verkochte t-shirts
ter wereld. Kom gerust langs bij de Rock Shop® voor de uwe.




