
#HardRockCafe | hardrockcafe.com
©2019 Hard Rock International (USA), Inc. All rights reserved.

EAT, ROCK &
BEMerry!
ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΙΘΡΙΟ:
DJ SET ΣΤΙΣ 8 Μ.Μ.

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ:
LIVE ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ JITTER-
BUGS TRIO BAND ΣΤΙΣ 9 Μ.Μ.

*FESTIVE CHRISTMAS EVE MENU: 
28€/ΑΤΟΜΟ

Για να κάνετε κράτηση επικοινωνήστε μαζί μας στο 
210 3245170 ή στο athens_sales@hardrock.com

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Αγορά  
εισιτηρίου εδώ



MENUFestive
28€ ΜΕ ΕΝΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΠΟΤΟ

BLUE CHEESE CHOPPED SALAD
Σαλάτα με ανάμεικτα λαχανικά 
με vinaigrette, μπλέ τυρί, κόκκινα 
κρεμμύδια, κόκκινες πιπεριές και 
ντοματίνια. Σερβίρεται με τραγανά 
κρεμμύδια και τρίμματα μπλε τυριού.

HOLIDAY BROWNIE
Ζεστό σοκολατένιο Brownie με σως άσπρης σοκολάτας με άρωμα μέντας, 
σαντιγί και ζαχαρωμένα καραμελάκια. 

ONE NIGHT IN BANGKOK  
SPICY SHRIMP™ 
(σερβίρεται σε ατομική μερίδα)  
Τραγανές γαρίδες σερβιρισμένες σε 
μια κρεμώδη και πικάντικη σάλτσα 
γαρνιρισμένες με πράσινα κρεμμυδάκια 
και σουσάμι. Συνοδεύεται με σαλάτα.†

Choice of

Choice of

Appetiser

Dessert

Main Course

We hold allergy information for all menu items, please speak to your server for further details. If you suffer from a food allergy, please ensure that your server is aware at time of order. † Contains nuts or seeds.  
* These items contain (or may contain) raw or undercooked ingredients. 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.

MOVING MOUNTAINS® BURGER
Burger με 100% μείγμα από λαχανικά, 
τυρί cheddar, μια τραγανή ροδέλα 
κρεμμυδιού, μαρούλι και ντομάτα. 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.†

GRILLED SALMON
Φιλέτο σολωμού ψημμένο στη σχάρα 
καρυκευμένο με την chipotle aioli σως. 
Σερβίρεται με με πουρέ πατάτας και 
φρέσκα λαχανικά.*

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

BBQ GRILLED CHICKEN
Στήθος κοτόπουλο σχάρας 
περιχυμένο με μπαχαρικά και την 
αυθεντική BBQ σως. Σερβίρεται με 
πουρέ πατάτας και φρέσκα λαχανικά.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
Το burger από όπου ξεκίνησαν όλα! Burger 
227 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*.

STEAK SALAD
Ψητό steak σε μια στρώση μείγματος 
λαχανικών με vinaigrette, μπλε τυριού, 
κόκκινα κρεμμύδια pickled, κόκκινες  
πιπεριές και τοματίνια. Γαρνιρισμένη  
με ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια και  
τρίματα μπλε τυριού.*

ONE NIGHT IN BANGKOK  
SHRIMP™ BURGER
Ένα ζουμερό μοσχαρίσιο steak burger με 
τραγανές γαρίδες One Night in Bangkok 
Shrimp™, με την ελαφρώς πικάντικη 
σάλτσα. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.*†

BIG CHEESEBURGER
Burger 227 γρ.με ζουμερό φρέσκο 
μοσχαρίσιο κιμά Black Angus με τρεις 
φέτες τυριού cheddar, μαρούλι, 
ντομάτα και κρεμμύδι. Σερβίρεται με 
πατάτες τηγανητές.*

AT
H
EN

S_
FE
ST

IV
E_
GR

E

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.


