
Από τη στιγμή που επισκέπτεται κανείς ένα Hard Rock Cafe αντιλαμβάνεται το 
μεγαλείο του brand. Υπάρχουν “θρύλοι” στο διάκοσμο, στα ηχεία, πίσω από το μπαρ 
και στην κουζίνα. Από το 1971 στηρίζουμε τις έντονες γεύσεις στο φαγητό, τα δροσερά 
ποτά και τη δυνατή μουσική. Όλα αυτά τα στοιχεία προσελκύουν ένα συγκεκριμένο 
προφίλ πελατών, αυτούς που τολμούν να σηκωθούν και να ‘’ροκάρουν’’. Τίποτα δεν 
είναι πιο μυθικό από το πνεύμα του rock n’ roll. Αυτό ακριβώς είναι το Hard Rock®.  
Επισκεφτείτε μας και αφήστε και εσείς το αποτύπωμά σας.

/HARDROCKCAFE/HARDROCK /HARDROCK

love all,
allserve
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ΞΑΝΑΖΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

JAM SESSIONS
SOUTHERN ROCK   
Jack Daniel’s Whiskey, Southern Comfort, 
Chambord Raspberry Liqueur, Smirnoff Vodka, 
sour mix και lemon-lime soda. 
€10.25  |  με το ποτήρι   €17.65

ROCKIN’ FRESH RITA 
Jose Cuervo Silver Tequila, φρέσκο χυμό lime και 
nectar αγάβης, με τη χαρακτηριστική γλυκιά και 
αλμυρή γεύση στο χείλος του ποτηριού.   
€10.25  |   με το ποτήρι   €17.65 
Επιλέξτε την Patrón Silver Tequila με επιπλέον 
χρέωση €1.00

TROPICAL MARGARITA 
Patrón Silver Tequila, house-infused με φρέσκιες 
φράουλες, Cointreau Orange Liqueur και τις 
φρέσκιες γεύσεις της γκουάβας, του ανανά και 
του χυμού lime.  €11.85  |   με το ποτήρι   €17.65

ELECTRIC BLUES 
Smirnoff Vodka, Bacardi Superior Rum, 
Beefeater Gin, Blue Curaçao και το χειροποίητο 
sour mix, με lemon-lime soda.   
€9.95  |   με το ποτήρι   €17.65

RHYTHM & ROSÉ MULE 
Absolut Vodka και crisp rosé, με τις φρέσκιες 
γεύσεις του φρούτου του πάθους, πράσινου 
τσαγιού, lime και Fever-Tree Ginger Beer. 
Σερβίρεται στο αναμνηστικό Mule Mug.  €10.55

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA 
Μοναδικό μείγμα με κόκκινο κρασί και τη 
φρέσκια γεύση από blackberries, χυμό 
cranberry, λίγο χυμό πορτοκάλι και αφρώδη 
€9.55  |   με το ποτήρι   €17.65

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Tito’s Handmade Vodka, Bombay Sapphire Gin, 
Sailor Jerry Spiced Rum, Cointreau Orange 
Liqueur, χειροποίητο sour mix και λίγη Pepsi®.  
€11.25  |   με το ποτήρι   €17.65

ESPRESSO MARTINI 
Grey Goose Vodka, Kahlúa & φρέσκο espresso. 
Σερβίρεται κρεμώδες και παγωμένο.  €11.35

BLACKBERRY 
SPARKLING SANGRIA

ROCKIN’ FRESH RITASOUTHERN ROCK RHYTHM & ROSÉ MULE

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr
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€17.65 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ   
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

SIGNATURE COCKTAILS
HURRICANE  
Το αναμνηστικό cocktail και το κλασσικό cocktail της Νέας 
Ορλεάνης από το 1940! 
Bacardi Superior Rum, χυμός πορτοκάλι, μάνγκο,  
γρεναδίνη, Captain Morgan Dark Rum & Amaretto.  €9.95

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO 
Το αγαπημένο σας με λίγη έξτρα φαντασία! 
Bacardi Superior Rum, φρέσκια μέντα, χυμό Lime, soda, premium 
Bacardi Anejo Cuatro και ζάχαρι.  €9.95

SPARKLING BLUE HAWAIIAN 
Ένα τροπικό Αμερικάνικο κλασσικό cocktail που δημιουργήθηκε 
στη Χαβάη το 1957! 
Malibu Coconut Rum, Absolut Citron Vodka, Blue Curaçao, 
φρέσκος χυμός λεμόνι, χυμός ανανά και Prosecco.  €9.95

BANANA BERRY COLADA 
Malibu Coconut Rum, Captain Morgan Dark Rum, φρέσκια 
μπανάνα, φράουλες και μείγμα pina colada.  €9.65

PASSION FRUIT MAI TAI 
Ένα κλασσικό Tiki cocktail που χρονολογείται από το 1940, στην 
Καλιφόρνια! 
Sailor Jerry Spiced Rum, φρούτα του πάθους, μείγμα από γεύσεις 
Tiki και με γαρνιτούρα ένα βρώσιμο λουλούδι.  €9.95

BAHAMA MAMA 
Bacardi Superior Rum, Malibu Coconut Rum, Crème de Banana, 
φρέσκιες γεύσεις από πορτοκάλι και ανανά και μια σταγόνα από 
γρεναδίνη.  €9.65

ROCK HOUSE RUM PUNCH 
Bacardi Superior Rum, Captain Morgan Dark Rum μείγμα από 
τους τροπικούς χυμούς, αφρώδη Fever-Tree Ginger Beer και με 
γαρνιτούρα ένα βρώσιμο λουλούδι.  €10.85 HURRICANE

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr

SPARKLING BLUE HAWAIIAN CLASSIC CARIBBEAN MOJITO PASSION FRUIT MAI TAI



ΑΦΡΩΔΗ Ποτήρι Μπουκάλι

SPRITZER €7.50  
PROSECCO 125ml €6.90 €39.95
MUMM CORDON ROUGE BRUT  €80.95
ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟY AMALIA BRUT  €39.95

ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ  

ΑΙΓΛΗ ΤΣΑΝΤΑΛΗ €4.20 €14.25
ΚΟΥΡΕΛΟΥ ΤΣΑΝΤΑΛΗ €4.75 €17.95
ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ΤΣΑΝΤΑΛΗ  €22.95
ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗ  €28.95
PINOT GRIGIO VENETO  €29.95
MONDAVI CHARDONNAY  €29.95
CARAMELO 187ml  €4.95
ΜΟΣΧΑΤΟ ΛΗΜΝΟΥ 125ml €3.75  

ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗ €4.95 €19.95
CARAMELO 187ml   €4.95

ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ
ΑΙΓΛΗ ΤΣΑΝΤΑΛΗ €4.20 €14.25
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗ €4.75 €17.75
ΜΟΝΟ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΤΣΑΝΤΑΛΗ  €22.95
ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗ  €29.95
SANTA CHRISTINA CHIANTI  €29.95
BARDOLINO ZONIN  €29.95
MONDAVI ZINFANDEL  €29.95

Όλα τα κρασιά διατίθονται σε μπουκάλι 750ml ή σε ποτήρι    
175ml (εξαιρούνται αυτά όπου αναγράφεται)

WINE ALLIS

ONE

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr
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ΜΠΟΥΚΑΛΙ
CARLSBERG 330ml  €5.95

SOMERSBY   €4.80
Apple/Watermelon/Pear 330ml 

CORONA 355ml  €5.95

BUD 330ml  €5.95

GRIMBERGEN DOUBLE 330ml  €7.95

FIX Άνευ 330ml  €4.00
(Χωρίς αλκοολ)

MYTHOS RADLER 330ml  €5.50

GUINNESS DRAUGHT 330ml  €6.95

KRONENBOURG 1664 BLANC 330ml  €5.50

ΒΑΡΕΛΙ 

FIX HELLAS 300ml     €4.20

FIX HELLAS 400ml     €5.20

KAISER 300ml     €4.80 

KAISER 400ml     €5.80

SCHNEIDER WEISSE 300ml  €5.80 

SCHNEIDER WEISSE 400ml  €6.95

 

€13.95 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ 570ML 
Οι προτάσεις σε μπίρα είναι διαθέσιμες σε μπουκάλι ή σε ποτήρι.   
Ρωτήστε το σερβιτόρο σας για τις τοπικές προτάσεις.

BEER

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr



STARTERS & 
SHAREABLES
Ο καλύτερος τρόπος για να το γιορτάσουμε - 
φαγητό με απολαυστική γεύση, περιπέτεια και 
‘’πικάντικη’’ συμπεριφορά.

combo
Jumbo



CLASSIC NACHOS

WINGS

BUFFALO-STYLE SLIDERS

JUMBO COMBO   
Ποικιλία από τα πιο δημοφιλή ορεκτικά μας: φτερούγες 
κοτόπουλου, ροδέλες κρεμμυδιού, φρέσκα παναρισμένα 
φιλετάκια κοτόπουλου, Spring rolls και μπρουσκέτες με 
φρέσκια ντομάτα. Σερβίρεται με σως μουστάρδας μελιού, 
σως BBQ και σως μπλε τυριού.   €18.90

CLASSIC NACHOS 
Τορτίγια τσιπς με Ranch-style φασόλια και μείγμα 4 τυριών. 
Γαρνίρεται με pico de gallo, πιπεριές jalapeños, φρέσκο 
κρεμμύδι και κρεμμυδάκια pickled. Σερβίρεται με   
Sour Cream.   €11.95   
Προσθέστε guacamole €2.90, κοτόπουλο σχάρας €3.00  
ή Fajita steak* €4.70

SPINACH & ARTICHOKE DIP 
Ένα λαχταριστό και κρεμώδες πιάτο με τυρί Romano και 
Cheddar, κομμάτια από σπανάκι και καρδιές αγκινάρας. 
Σερβίρεται με τραγανά τσιπς τορτίγιας και σπιτικό Pico de 
Gallo.  €9.90

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
Τραγανές γαρίδες 227γρ. σερβιρισμένες σε μια κρεμώδη και 
πικάντικη σάλτσα γαρνιρισμένη με πράσινα κρεμμυδάκια και 
σουσάμι. Συνοδεύονται με σαλάτα Coleslaw.†   €11.25

SOUTHWEST SPRING ROLLS 
Τραγανά spring rolls με μαύρα φασόλια, καλαμπόκι, τυρί 
Monterey Jack, κόκκινες πιπεριές και πιπεριές jalapeños. 
Σερβίρεται με Guacamole και σαλτσα Ranch.   €10.25

WINGS 
Φτερούγες κοτόπουλου καλυμμένες με το δικό μας καπνιστό 
μείγμα μπαχαρικών, σιγοψήνονται και συνοδεύονται με 
σάλτσα μπλε τυριού, μπαστουνάκια καρότου και σέλερι. 
Σερβίρονται σε στιλ Buffalo ή στη σχάρα.  €8.90    

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Τρία ζουμερά mini-burgers με λιωμένο τυρί American, 
τηγανητή ροδέλα κρεμμυδιού και σαλάτα colesalaw. 
Σερβίρονται σε ψωμάκι brioche.*  €11.45

BUFFALO-STYLE SLIDERS 
Τρία ζουμερά mini-burgers με τραγανή τηγανητή ροδέλα 
κρεμμυδιού, την κλασσική Buffalo sauce και dressing μπλε 
τυριού. Σερβίρονται σε ψωμάκι brioche.*  €11.45

WHISKEY BACON JAM SLIDERS 
Τρία ζουμερά Mini-Burgers με λιωμένο American τυρί, 
τηγανητή ροδέλα κρεμμυδιού και τη χειροποίητη μαρμελάδα 
με μπέικον και Jack Daniels. Σερβίρονται σε ψωμάκι brioche.*  
€11.45
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ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

SPINACH & ARTICHOKE DIP

Διαθέτουμε πληροφορίες για αλλεργίες αναφορικά με όλα τα είδη του μενού μας. Εάν υποφέρετε από διατροφικές αλλεργίες, 
παρακαλούμε να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας πριν την παραγγελία σας για επιπρόσθετες λεπτομέρειες.
†Περιέχει ξηρούς καρπούς ή καρπούς. *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.



FRESH BAKER’S BUN
Τα φρέσκα Βurgers 
χρειάζονται φρέσκα 

ψωμάκια. Κάθε Brioche 
ψωμάκι φρυγανίζεται ανά 

παραγγελία.

SIGNATURE SAUCE
Γλυκό και καπνιστό, για 
να αποθεώσει το κάθε 

Steak burger.

STE AK MATTERS
Είναι κορυφαίο επειδή 

είναι φρέσκο. 
Η γεύση έρχεται 
πάντα πρώτη.

GOLDEN ONION RING
Απολαυστικά 
και τραγανά!

DOUBLE THE CHEESE
 Όχι μία φέτα αλλά 
δύο φέτες τυριού 
επάνω σε κάθε 
Steak burger.

BETTER WITH GRE AT BACON
 Όλα είναι καλύτερα με ένα 

τέλειο μπέικον! Απολαύστε το 
με το καπνιστό μας μπέικον.

Original
the

LEGENDARY®
STEAK BURGERS
Από το 1971, έχουμε σερβίρει burgers στους 
θρύλους που αγαπούν τις αξεπέραστες γεύσεις 
και τη Rock n ‘Roll μουσική. Είμαστε υπερήφανοι 
που προσφέρουμε στους πελάτες μας premium 
ποιότητας 100% φρέσκα Black Angus Steak 
Burgers. Ακριβώς όπως οι χορδές μιας κιθάρας 
πρέπει να είναι τέλεια κουρδισμένες για να παίξει 
μια μεγάλη μελωδία, έτσι και κάθε λεπτομέρεια 
έχει σημασία για την άψογη προετοιμασία των 
Hard Rock’s Legendary® Steak Burgers.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
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ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
Το burger από όπου ξεκίνησαν όλα! Burger 198 γρ.με 
ζουμερό φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά Black Angus, μπέικον, τυρί 
cheddar, τραγανή ροδέλα κρεμμυδιού, μαρούλι και ντομάτα. 
Σερβίρεται με την Steak sauce και πατάτες τηγανητές.*  €12.95

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™ 
Ένα ζουμερό φρέσκο μοσχαρίσιο steak burger 198 γρ. με ένα 
φύλλο χρυσού 24 καρατίων, τυρί cheddar, μαρούλι, ντομάτα 
και κόκκινο κρεμμύδι.* Το burger αυτό διαθέτει αίγλη, 
γκλάμουρ και πραγματικό χρυσό-αποκλειστικά για τους 
αληθινούς rockstars!  €19.95

€1.00 από κάθε burger θα ενισύχει τις ανάγκες του Action Against Hunger 
μέσω του προγράμματος του Ιδρύματος του Hard Rock Heals Foundation. 
www.actionagainsthunger.org

 
BBQ BACON CHEESEBURGER 
Ένα ζουμερό φρέσκο μοσχαρίσιο Certified Black Angus 
steak burger 198 γρ. καψαλισμένο με το δικό μας μείγμα 
μπαχαρικών, τη χειροποίητη Barbeque σάλτσα, τραγανά 
κομμάτια κρεμμυδιού, τυρί Cheddar, μπέικον, τραγανό 
μαρούλι και ντομάτα.*  €13.95

THE BIG CHEESEBURGER 
Burger 198 γρ.με ζουμερό φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά Black 
Angus με τρεις φέτες τυριού cheddar, μαρούλι, ντομάτα και 
κρεμμύδι. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.*  €12.95

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER 
Το “Down Home Double Burger” αποτελεί ένα Burger 
ως φόρος τιμής στο 1971: 396γρ. από 2 steak burgers με 
Αμερικάνικο τυρί, μαγιονέζα, μαρούλι, ντομάτα και κόκκινο 
κρεμμύδι.*  €16.95

MOVING MOUNTAINS® BURGER 
Burger με 100% μείγμα από λαχανικά, τυρί cheddar και μια 
τραγανή τηγανητή ροδέλα κρεμμυδιού. Σερβίρεται με μαρούλι 
και ντομάτα.  €13.95

ZEUS BURGER 
Ένα ζουμερό φρέσκο μοσχαρίσιο Certified Black Angus steak 
burger 198 γρ. με τραγανό μαρούλι, ντομάτα,  αναμεμειγμένο 
σε Ελληνικό ελαιόλαδο, τυρί φέτα, ελιές και κάπαρι. 
Σερβίρεται με τζατζίκι.*  €12.95

Μπέικον μπέικον  €1.00
Ροδέλες κρεμμυδιού  €7.20
Boozy Milkshakes  €9.95

Αναβαθμίστε τα Legendary steak 
burgers σας με τα παρακάτω

Όλα τα Legendary® Steak Burgers σερβίρονται σε φρέσκοψημμένο 
ψωμάκι brioche και πατάτες τηγανητές. Αναβαθμίστε τις τηγανητές 
σας πατάτες, με πατάτες γαρνιρισμένες με μπέικον, λιωμένο τυρί  
και φρέσκο κρεμμύδι. (€1.50) ή με τη φρέσκια ατομική σαλάτα με  
παντζάρι.† (€3.50)

BBQ BACON CHEESEBURGER 

THE BIG CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™

STEAK BURGERS

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr

Διαθέτουμε πληροφορίες για αλλεργίες αναφορικά με όλα τα είδη του μενού μας. Εάν υποφέρετε από διατροφικές αλλεργίες, 
παρακαλούμε να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας πριν την παραγγελία σας για επιπρόσθετες λεπτομέρειες.
†Περιέχει ξηρούς καρπούς ή καρπούς. *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.



SANDWICHES

SALADS

Σερβίρονται με πατάτες τηγανητές ή αντικαταστήστε 
με πατάτες γαρνιρισμένες με μπέικον, λιωμένο τυρί και 
φρέσκο κρεμμύδι (€1.50) ή με φρέσκια ατομική σαλάτα 
με παντζάρι.† (€3.50)

BBQ PULLED PORK SANDWICH 
Καπνιστά κομμάτια χοιρινού, με τη δική μας αυθεντική 
γλυκόξινη BBQ σως. Σερβίρεται σε φρυγανισμένο φρέσκο 
ψωμί και συνοδεύεται με coleslaw και φέτες από μήλο.  
€11.90 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
Στήθος κοτόπουλο 227γρ. σχάρας με λιωμένο τυρί Monterey 
Jack, καπνιστό μπέικον, μαρούλι και ντομάτα. Σερβίρεται 
σε φρυγανισμένο φρέσκο ψωμί με σως μουστάρδας μελιού.  
€12.75

CLASSIC CLUB SANDWICH 
Φέτες από στήθος κοτόπουλο 227γρ. σχάρας σερβιρισμένο 
με καπνιστό μπέικον, με ένα πλούσιο στρώμα από 
μαγιονέζα, μαρούλι, ντομάτα σε φρυγανισμένο ψωμί. €12.50

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
Η δική μας σαλάτα του Καίσαρα με 227 γρ.   
ψητό στήθος κοτόπουλο κομμένο σε φέτες, φρέσκο 
μαρούλι Romaine, τσιπς παρμεζάνας, κρουτόν και 
φλούδες τυριού παρμεζάνας.  €12.90 
Αντικαταστήστε το κοτόπουλο με ψητό σολωμό* €15.85 
ή ψητές γαρίδες €15.40

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD 
Σαλάτα με ψητό κοτόπουλο, φρέσκο αβοκάντο, ψητό 
καλαμπόκι, μαύρα φασόλια, τυρί Monterey Jack, ρόδι και 
τραγανoύς σπόρους κολοκύθας. Σερβίρεται με κρεμώδη 
Ranch Dressing.†  €11.25

STEAK SALAD 
Ψητό steak 227 γρ. σε μία στρώση μείγματος λαχανικών 
με vinaigrette, κομματάκια μπλε τυριού, κόκκινα 
κρεμμύδια Pickled, κόκκινες πιπεριές και τοματίνια. 
Γαρνιρισμένη με τηγανητά κρεμμυδάκια.*  €14.95

FRESH BEET SIDE SALAD 
Δροσερά παντζάρια και φρέσκο πορτοκάλι σε ένα 
μείγμα από λάχανο Κale και Βaby σπανάκι με Vinaigrette 
λεμόνιoυ και μυρωδικά, γαρνιρισμένο με τρίμμα 
κατσικίσιου τυριού και σπόρους κολοκυθιού.†  €5.10 
Επιλέξτε το ως κυρίως πιάτο. €11.95

BBQ PULLED PORK SANDWICH

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD

STEAK SALAD

FRESH BEET SIDE SALAD

Πατάτες τηγανητές  €3.80
Φρέσκα λαχανικά  €3.00
Twisted Mac & Cheese  €5.90
Ροδέλες κρεμμυδιού   €7.20
Πουρέ από φρέσκια πατάτα  €3.95

PREMIUM ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 
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Διαθέτουμε πληροφορίες για αλλεργίες αναφορικά με όλα τα είδη του μενού μας. Εάν υποφέρετε από διατροφικές αλλεργίες, 
παρακαλούμε να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας πριν την παραγγελία σας για επιπρόσθετες λεπτομέρειες.
†Περιέχει ξηρούς καρπούς ή καρπούς. *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.

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Ζυμαρικά Cavatappi αναμεμειγμένα σε σάλτσα 4 τυριών, 
ψιλοκομμένες κόκκινες πιπεριές και φιλέτο κοτόπουλο στη 
σχάρα.   €12.75

SMOKEHOUSE BBQ COMBO 
Σε ένα πιάτο τα τρυφερά Baby Back Ribs καρυκευμένα 
και περιχυμένα με την αυθεντική μας BBQ σως, μαζί με 
καπνιστά κομμάτια χοιρινού. Ο τέλειος συνδυασμός των 
καπνιστών μας πιάτων, σερβίρονται με πατάτες τηγανητές, 
σαλάτα Coleslaw και φασόλια σε στιλ Ranch.   €16.95

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
Τρυφερό φιλέτο σολωμού 227γρ. ψημμένο στη σχάρα 
σε χαρτί κέδρου και περιχυμένο με την αυθεντική μας 
BBQ σως και βούτυρο μυρωδικών. Σερβίρεται με πουρέ 
πατάτας και φρέσκα λαχανικά.*  €16.25

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Χειροποίητα φιλετάκια κοτόπουλου πανέ. Σερβίρονται 
με τηγανητές πατάτες, σως μουστάρδας-μελιού και την 
αυθεντική μας BBQ σως.  €9.70

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.   
€17.45

COWBOY RIBEYE 
Ζουμερό φιλέτο rib eye 397γρ. με βούτυρο αναμεμειγμένο 
με μια ποικιλία από μυρωδικά. Σερβίρεται με πουρέ από 
φρέσκιες πατάτες και λαχανικά εποχής.*  €34.95 
Απολαύστε το πιάτο σε στιλ Surf n’ Turf με γαρίδες. 
Προσθέστε γαρίδες με €5.50

NEW YORK STRIP STEAK 
Ζουμερό φιλέτο New York strip steak 340γρ. επικαλυμμένο 
με βούτυρο από μια ποικιλία μυρωδικών. Σερβίρεται με 
πουρέ από φρέσκιες πατάτες και λαχανικά εποχής. *  €22.90 
Απολαύστε το πιάτο σε στιλ Surf n’ Turf με γαρίδες. 
Προσθέστε γαρίδες με  €5.50

FAMOUS FAJITAS 
Οι κλασσικές Tex-Mex Fajitas, σερβίρονται με Pico de Gallo, 
τυριά Monterey Jack και Cheddar, φρέσκια Guacamole, Sour 
Cream και ζεστές πίτες Tortillas.
Με κοτόπουλο στη σχάρα €16.25 
Με φιλετάκια στη σχάρα* €16.90 
Με γαρίδες στη σχάρα €17.90
Συνδυασμός από δυο είδη €17.90 
Συνδυασμός από τρία είδη €18.90 
Με λαχανικά  €14.90 

Προσθέστε στην παραγγελία σας φρέσκια ατομική σαλάτα 
με παντζάρι† (€5.10) ή μια ατομική σαλάτα Caesar (€4.90)

SPECIALITY ENTRÉES

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS

COWBOY RIBEYE

GRILLED NORWEGIAN SALMON



Τίποτα δεν μπορεί να σε “ροκάρει” περισσότερο 
από μια γλυκιά απόλαυση με προτάσεις όπως τα 
Milkshakes έως το Hot Fudge Brownie, όλα τα 
επιδόρπιά μας τα ΄́ σπάνέ .́ 

DESSERTS &
MILKSHAKES

COOKIES & CREAM MILKSHAKE

THAT
ROCK!

DESSERTS 
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DESSERTS

BOOZY
MILKSHAKES

HOT FUDGE BROWNIE  
Brownie σερβιρισμένο με παγωτό βανίλια, 
ζεστή fudge, τρίμμα από καρύδια, τρούφα 
σοκολάτας, φρέσκια σπιτική σαντιγί και  
ένα κεράσι.†  €10.95

NEW YORK CHEESECAKE 
Πλούσιο και κρεμώδες NY-style cheesecake 
σερβίρεται με λεπτές στρώσεις σοκολάτας και 
σιρόπι καραμέλας. Γαρνίρεται με τρούφα σε 
γεύση καραμέλας.  €7.95

HOMEMADE APPLE COBBLER 
Παραδοσιακό Apple Cobbler με ζεστά ζουμερά 
κομμάτια μήλου χρυσοψημμένα με παγωτό 
με γεύση βανίλια, ψιλοκομμένα καρύδια και 
σιρόπι καραμέλας.†  €7.95

ICE CREAM 
Επιλέξτε ανάμεσα σε παγωτό με γεύση 
σοκολάτα ή βανίλια. 
Μικρό  €3.90 Μεγάλο  €5.90

COOKIES & CREAM MILKSHAKE 
Milkshake με Absolut Vanilla Vodka, κρεμώδες 
παγωτό βανίλια, λευκή σοκολάτα και μπισκότα 
Oreo®. Γαρνίρεται με σαντιγί λευκής σοκολάτας 
και brownie σε τετράγωνα κομμάτια.  €9.95 
Μη αλκοολούχα επιλογή, σερβίρεται με γάλα   
σε βαζάκι €7.25

HOT FUDGE MILKSHAKE 
Milkshake με Jim Beam Bourbon, Captain Morgan 
Dark Rum, παγωτό βανίλια, σιρόπι μαύρης 
σοκολάτας και καρύδα. Γαρνίρεται με σαντιγί 
λευκής σοκολάτας, σοκολάτα με γεύση  
καραμέλας και μια φρέσκια φράουλα.†  €9.95 
Μη αλκοολούχα επιλογή, σερβίρεται με γάλα   
σε βαζάκι €7.25

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr

Οι τιμές περιλαμβάνουν ποσοστά σερβιτόρων, όλες τις νόμιμες φορολογικές επιβαρύνσεις Φ.Π.Α καθώς και Δημοτικό φόρο. 
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε θήκη δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Ο καταναλωτής (πελάτης) δεν έχει 

υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο). 
GB The shop is obliged to have printed documents in a safe case by the exit, for the purpose of registering any complaints. F Le magazin doit disposer des 

billetins imprimes, dans une case speciale a cote de la sortie, pour la formulation de toute plainte. D Das Lokal ist verpflichtet Formulare in einem gesonderten 
Fach am Ausgang zur Verfugung zu stellen, un gegenbenefalls Beschwerden anzugeben. Απολαύστε Υπεύθυνα: www.eneap.com.gr 

Αγορανομικός υπεύθυνος: Γιώργος Μπαρμπαλιάς 
Διαθέτουμε πληροφορίες για αλλεργίες αναφορικά με όλα τα είδη του μενού μας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον σερβιτόρο σας για επιπλέον λεπτομέρειες. Εάν υποφέρετε από 

διατροφικές αλλεργίες, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας πρίν την παραγγελία σας. Για όλα τα τηγανητά είδη χρησιμοποιείται μείγμα ηλιελαίου και φοινικέλαιο, για τις 
σαλάτες ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο. Το μπέργκερ για χορτοφάγους,οι μπριζόλες, το κοτόπουλο, τα λουκάνικα, τα τοπικά γλυκά, το χοιρινό, τα παναρισμένα κρεμμύδια, τα ανάμεικτα τυριά, 

τα ψωμάκια brioche, τα μπέργκερ, σολωμός, καλαμάρια, γαρίδες, γλυκό brownie, λουκάνικα, πατάτες τηγανιτές, πατάτες με φλούδα είναι κατεψυγμένα με τη μέθοδο IQF για την 
ασφάλεια διακίνησής τους στην εφοδιαστική αλυσίδα, διατηρώντας αναλλοίωτη τη φρεσκάδα τους μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουν στο πιάτο σας.

†Περιέχει ξηρούς καρπούς ή καρπούς. 
*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.

HOT FUDGE MILKSHAKE

HOT FUDGE BROWNIE



€15.15 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ 

ALTERNATIVE ROCK 
(ALCOHOL FREE) 

STRAWBERRY BASIL LEMONADE  
Δροσερή λεμονάδα αναμεμειγμένη με σιρόπι αγαύης, 
φρέσκιες φράουλες και βασιλικό.  €6.45

MANGO TANGO 
Red Bull®, με πουρέ μάνγκο και χυμό πορτοκαλιού.  €6.45

PINEAPPLE LEMONADE 
Δροσιστική λεμονάδα με φρέσκο ανανά και γαρνιρισμένη  
με μια φέτα ψημένου ανανά.  €6.45

Η εταιρία Hard Rock έχει την τιμή να συνεργάζεται με 
την εταιρία Pepsi-Cola® και προσφέρει μια ποικιλία 
από τα προιόντα της Pepsi®. Ρωτήστε τον σερβιτόρο 
σας για τις διαθέσιμες γεύσεις.

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 450ml  €2.90
ΣΠΙΤΙΚΗ ΛΕΜΟΝΑΔΑ 450ml  €4.50
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1000ml  €2.80
ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ 250ml  €3.20
ΕΣΠΡΕΣΣΟ  €2.20
ΔΙΠΛΟΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ  €2.60
ΕΣΠΡΕΣΣΟ ΦΡΕΝΤΟ  €3.80
ΚΑΦΕ LATTE  €4.30
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ  €2.20
ΔΙΠΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ  €2.60
ΖΕΣΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ  €4.00
ΣΠΙΤΙΚΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟ    
ΤΣΑΙ 450ml  €4.20

ΖΕΣΤΑ & ΚΡΥΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
RED BULL & RED BULL    
ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 250ml  €4.50
ΧΥΜΟΙ 350ml  €3.80
ΦΡΕΣΚΟΙ ΧΥΜΟΙ 350ml  €4.80
ΦΡΑΠΕ  €3.40
ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ  €3.80
ΔΙΠΛΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ  €4.20
ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΦΡΕΝΤΟ  €4.00
FLAT WHITE  €3.60
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ  €3.40
ΣΟΚΟΛΑΤΑ VIENNOIS  €4.20
ΣΟΚΟΛΑΤΑ  €4.00
ΤΣΑΙ  €3.60
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HOMEMADE 
MINI-MILKSHAKES
COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE 
Milkshake με παγωτό βανίλιας Μαδαγασκάρης, άσπρη 
σοκολάτα και μπισκότα Oreo®. Σερβίρεται με σαντιγύ λευκής 
σοκολάτας και ένα τετράγωνο κομμάτι brownie.  €7.25

HOT FUDGE MINI-MILKSHAKE 
Milkshake με παγωτό βανίλιας Μαδαγασκάρης με σιρόπι 
μαύρης σοκολάτας και καρύδα, με σαντιγύ λευκής 
σοκολάτας. Σερβίρεται με σιρόπι σε γεύση καραμέλας και μια 
φρέσκια φράουλα.†  €7.25 

Τα Mini-Milk milkshakes σε βαζάκια αποτελούν την  
καλύτερη επιλογή!

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

HOT FUDGE MINI-MILKSHAKE

Διαθέτουμε πληροφορίες για αλλεργίες αναφορικά με όλα τα είδη του 
μενού μας. Εάν υποφέρετε από διατροφικές αλλεργίες, παρακαλούμε 
να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας πριν την παραγγελία σας για 
επιπρόσθετες λεπτομέρειες. †Περιέχει ξηρούς καρπούς ή καρπούς.



CLASSICS
NEVER
GO OUT
OF STYLE!

ROCK 
SHOP®

Η επίσκεψή σας ολοκληρώνεται με την αγορά ενός 
αναμνηστικού T-shirt, όπως το Classic Logo t-shirt το   
πιο περιζήτο T-shirt στη γη. Αξίζει να επισκεφτείτε το   
Rock Shop® για να αποκτήσετε το δικό σας.
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HARD ROCK EVENTS

HARD ROCK HEALS

Μπορούμε να διοργανώσουμε ξεχωριστές εκδηλώσεις είτε πρόκειται για εταιρικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, 
δεξιώσεις, εκδηλώσεις απονομών βραβείων, παιδικά πάρτυ ή ακόμη και για μια πιο Rock γαμήλια εκδήλωση. 

Για περισσότερες πληεροφορίες αναφορικά με τη διοργάνωση μια εκδήλωσης σε ένα κοντικό σας Hard Rock 
Cafe επισκεφτείτε τη σελίδα www.hardrockmeetings.com

To find out how you can host your next event at a Hard Rock Cafe near you visit www.hardrockmeetings.com.

Με όραμα έναν καλύτερο κόσμο η εταρία Hard Rock -από το 1971 έχει στοχεύσει τις 
προσπάθειές της σε ενέργειες κοινωνικής ευθύνης μέσω της μουσικής. Ο Διεθνής Μη 
Κερδοσκοπικός Οργανισμός Hard Rock Heals Foundation σηματοδοτεί τη στρατηγική 
απόφαση της εταιρείας να προσφέρει οικονομική υποστήριξη για φιλανθρωπικούς σκοπούς 
μέσω προγραμμάτων βασισμένα στη  μουσική σε ολόκληρό τον κόσμο. Σήμερα μπορείτε 
μέσω της καμπάνιας Turn It Up! να συμμετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια προσφέροντας 
ένα χρηματικό ποσό απλά στρογγυλοποιώντας τον τελικό σας λογαριασμό-αποκλειστικά 
για τους σκοπούς του Ιδρύματος. Το 100% της οικονομικής σας συνεισφοράς θα υποστηρίξει 
προγράμματα Αυτισμού , Προγράμματα θεραπείας μέσω της Μουσικής, προγράμματα 
Ηλικιωμένων και πολλά ακόμη. 

love all,
allserve
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