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NEW YEAR’S EVEParty
ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
- ΜΟΥΣΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΙΘΡΙΟ:
DJ SET: ΣΤΙΣ 8 Μ.Μ.
LIVE ΣΑΞΟΦΩΝΟ & DJ SET: 
ΣΤΙΣ 10 Μ.Μ.

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: 
LIVE JITTERBUGS TRIO BAND 
ΜΕ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΣΤΙΣ 10 Μ.Μ. 

Για κρατήσεις επικοινωνήστε μαζί μας 
στο 210 3245170 ή μέσω email στο  
athens_sales@hardrockc.com.

* ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΕΝΟΥ:  

38€ /ΑΤΟΜΟ

Αγοράστε εδώ το εισιτήριό σας



KISS ME UNDER THE          MENUMistletoe
38€ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ PROSECCO

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.

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,  
σαντιγί και ζαχαρωμένα καραμελάκια. 

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

CAESAR SALAD BRUSCHETTA
Τραγανό χειροποίητο ψωμί με φρέσκο 
μαρούλι romaine με την κλασσική  
μας Caesar dressing, κομματάκια  
μπέικον και τσιπς παρμεζάνας. 
Σερβίρεται με γλυκιά σως balsamic.

Choice of

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.* 

BORDEAUX BURGER
Ζουμερό μοσχαρίσιο steak burger με 
μαρμελάδα Bordeaux με γεύση σύκου, 
καραμελωμένα κρεμμύδια & κατσικίσιο 
τυρί. Σερβίρεται σε φρέσκο ψωμάκι με 
πατάτες τηγανητές και chipotle aioli σως.

NEW YORK STRIP STEAK  
WITH MARINATED MUSHROOMS
Ζουμερό φιλέτο New York strip steak  
340 γρ. με μανιτάρια και επικαλυμμένο  
με σως από καπνιστό μπέικον και bourbon. 
Σερβίρεται με πουρέ πατάτας και  
φρέσκα λαχανικά.*

FULL RACK BABY BACK RIBS
Ribs καρυκευμένα και περιχυμένα με 
την αυθεντική BBQ σως. Σερβίρεται με 
πατάτες τηγανητές, σαλάτα coleslaw 
και φασόλια στιλ Ranch.   

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

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.*† 

Dessert

Main Course

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

Appetiser Choice of

Choice of

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